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i de sidste 20 år er aarhus blevet en smukkere by. 
midtbyens historiske torve, strøgets gågade og 
latinerkvarteret har fået flotte naturstensbelægnin-
ger, og til byens rum er der designet et nyt tilpasset 
byinventar. sammen med det maleriske cafeliv langs 
den frilagte å og den igangværende udvikling af hav-
nefronten viser det, at arkitekturen for alvor er kom-
met på byrådets dagsorden. der er tale om en solid 
indsats, jeg som en passioneret elsker af arkitektur 
værdsætter meget højt.

arkitektur er i høj grad medvirkende til at skabe de 
rammer, der gør en by god og tiltrækkende at leve i, 
og det er dermed en vigtig brik i ønsket om at skabe 
vækst. vi skal ikke være blinde for, at arkitektur har 
andre funktioner end at behage øjet. det er for ek-
sempel tankevækkende, at byens borgere ved flere 
lejligheder har efterlyst flere byrum – flere åndehul-
ler i byen – hvor det er trygt og rart at være. derfor 
er det vigtigt, at arkitektur fortsat er placeret højt på 
dagsordenen. For ud over at det er vigtigt at holde 
fortsat fokus på at skabe en by, der er rar at opholde 
sig i, så skal vi også fastholde den strategiske sats-
ning i projektet om at blive europæisk kulturhoved-
stad i 2017.

jeg tror, at vi med de store fremadrettede arkitek-
toniske udfordringer og de udmeldte stramme 
økonomiske rammer i aarhus må finde en formel, 
der i stedet for flygtige idéer, om alt det der kunne 
være ’nice to have’, bygger på et realistisk grundlag. 
aarhus må med sin egen blanding af nyt og gammelt 
fastholde den arkitektoniske kvalitet i takt med, at 
vi udvikler byen. denne balance skal være med til at 

sikre, at aarhus også i fremtiden vil virke dragende 
på mennesker, virksomheder, uddannelsesinstitutio-
ner og andre, der kan være med til fortsat at udvikle 
byen som vestdanmarks kraftcenter og lokomotiv i 
årene fremover.

jeg vil gerne slå fast, at aarhus kommunes mange 
eksisterende initiativer for at sikre god arkitektur 
skal fastholdes. det glæder mig, at vi nu har en arki-
tekturpolitik, der som noget nyt skal være et værdi-
fuldt supplement, og i fireårige perioder sætte fokus 
på temaer, som kræver en særlig indsats. i den sam-
menhæng er det vigtigt, at arkitekturpolitikkens ind-
hold om borgerinddragelse, byudvikling, arkitektur, 
ressourceforbrug og infrastruktur lever op til kravene 
om at være overskuelig, let læst og inspirerende.

med store forventninger til arkitekturpolitikkens 
praksis, der skal gøre aarhus til en internationalt 
kendt arkitekturby med noget på hjerte, vil jeg gerne 
rette en tak til de mange repræsentanter for bor-
gerne, erhvervs- og kulturlivet samt teknik og miljøs 
medarbejdere, der har deltaget i den åbne dialog for 
at give aarhus kommunes arkitekturpolitik indhold 
og form. 

kom så aarhus !

bünyamin simsek 
rådmand for magistratsafdelingen  
for teknik og miljø, aarhus kommune
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p r o l o G
arkitekturpolitikken skal sikre,  

at aarhus´unikke samspil mellem bebyGGelse, byrum, 
veje, buGten oG landskabet bevares oG udvikles

01
kystzone betyder det, at aarhus opleves som en blå 
og grøn by. det er fine kvaliteter, som byens borgere 
sætter pris på og er stolte af.

andre træk, som er med til at understøtte oplevelsen 
af byens landskabelige egenart, er det vifteformede 
net af overordnede indfaldsveje og ringgadernes cir-
kelslag. vejenes placering og linieføring i landskabet 
giver karakterfulde fald mod bugten og vandrette 
passager i niveau med smeltevandsdalenes lavtlig-
gende bund. det giver smukke vuer til bugten, bak-
kerne, skovene og byens skyline. 

aarhus har kvaliteter, som gør det attraktivt at bo, 
drive erhvervsvirksomhed i og besøge byen.

nogle af kvaliteterne er naturgivne og blev skabt for 
lang tid siden. helt tilbage i istiden for ca. 14.000 
år siden da bugten, det bakkede morænelandskab 
og smeltevandsdalene blev formet. den dramatiske 
ændring af klimaet og isens tilbagetrækning gav 
aarhus nogle enestående landskabstræk, der den 
dag i dag giver byen en særlig identitet. afstanden til 
de åbne landskaber, de to bynære skove og vandet er 
kort. sammen med den målrettede udvikling af by-
ens parker, frilægningen af aarhus å og den unikke 
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01 
udsiGt Fra varna – arkitekturpolitikkken skal bevare oG udvikle aarhus’ landskabeliGe kvaliteter 

02 
mødet mellem det blå oG det Grønne er oplevelsesriGt

03 
ved mølleparken Giver en indlevet trappe nærkontakt til vandet
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04

05
samspillet mellem landskabet, vejene og byens 
bebyggelse reguleres via kommuneplanen. højhus-
politikken indkredser steder i byen, hvor det ikke 
på forhånd kan udelukkes at bygge højt. målet med 
politikken er at værne om aarhus’ landskabelige 
kvaliteter og byens skyline. aarhus har nogle vær-
difulde landskabelige og rumlige træk, som skal 
respekteres og tænkes ind i alle konkrete projekter. 
Fra den overordnede planlægning af nye byområder 
og bebyggelser, omdannelsen af den eksisterende 
by, udformning af veje, stier og tekniske anlæg til 
udformningen og placering af den enkelte bygning i 
byen eller landskabet. 

04 
skovenes bøGetræer danner oplevelsesriGe Grønne katedraler

05 
det kystnære landskab oG skovenes kvaliteter skal bevares oG udvikles

06 
kystens rekreative værdier sættes højt aF byens borGere

07 
udsiGt Fra kpmG-byGninGen – som noGet enestående ved en storby er aFstanden Fra midtbyens intime byrum til risskovs Grønne 
Frirum kort 
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a r k i t e k t u r p o l i t i k
introduktion

aarhus er en by i vækst og forandring. i kommune-
plan 2009 bygger udviklingsstrategien på en vision 
om, at der de næste 20 år vil være en vækst med 
75.000 nye indbyggere, 50.000 nye arbejdspladser, 
50.000 nye boliger og 10-15.000 nye studiepladser. 
og på baggrund af de seneste prognoser forventes 
antallet af nye studiepladser opjusteret til 20.000. 
væksten medfører et behov for løbende byudvikling 
og omdannelse, som i kommuneplan 2009 er be-
skrevet som to forskellige principper for byudvikling. 
planen er, at der skal udvikles nye byer i periferien, 
og i den eksisterende by skal udtjente områder om-
dannes og fortættes. byrådet har endvidere beslut-
tet, at aarhus i 2030 skal være co2-neutral. 

det er store arkitektoniske udfordringer, som byrå-
det ønsker at tage hånd om med en arkitekturpolitik, 
der bygger på en åben dialog med borgerne, er-
hvervs- og kulturlivet. men ikke nok med det! aarhus 
kommunes mange eksisterende initiativer for at 
skabe god arkitektonisk kvalitet i byens inventar, 
byrummet, nybyggeriet, kulturarven og det unikke 
landskab skal fastholdes. målet med at sætte 
arkitektur højt på dagsordenen er at fastholde og 
udvikle aarhus’ kvaliteter, så byen også fremadret-
tet opleves som en velfungerende og attraktiv by at 
bo og arbejde i.

aarhus kommunes arkitekturpolitik og kommune-
plan 2009 skal ses i sammenhæng. det skal fremme 
tværfaglig helhedstænkning, sikre mod uønsket, 
sværmerisk, arkitektonisk ønsketænkning og være 
med til at give kommuneplanen en tiltrængt æstetisk 
overbygning. en anden gevinst ved sammenhængen 
mellem arkitekturpolitikken og kommuneplanen er den 
løbende revision, der følger hvert fjerde år i forlængelse 
af byrådets vedtagelse af nye kommuneplaner.

i overensstemmelse med byrådets ønske om en ar-
kitekturpolitik der bygger på åben dialog, blev byens 
borgere, byggeriets parter, erhvervs- og kulturlivet 
inviteret til at deltage i en række arrangementer, hvor 
byens arkitektoniske udfordringer var til diskussion. 

arrangementerne omfattede:

 ○ seks forelæsninger med debat om arkitektur og 
planlægning på arkitektskolen aarhus.

 ○ seks workshops, hvor deltagere fra arkitekterhver-
vet, byens borgere, kommunens magistratsafde-
linger og erhvervs- og kulturlivet kom med forslag 
til arkitekturpolitikkens indhold og form.

 ○ Guidede ture med ’arkitekturbussen’ til byens ar-
kitektoniske ’hot spots’.

 ○ konkurrence for skolebørn om Det gode byrum.

hertil skal endvidere lægges kronikker og læserbreve 
i dagspressen og inviterede borgeres artikler om 
arkitektur på kommunens hjemmeside.

bidragene fra borgerinddragelsesprocessen, møder-
ne med erhvervslivet og aarhus kommunes magi-
stratsafdelinger har givet arkitekturpolitikken retning 

8



01 
aarhus’ rolle som vestdanmarks kraFtcenter Giver et behov For lø-
bende omdannelse oG udviklinG

02 
aarhus kommunes borGere, erhvervs- oG kulturliv blev inviteret til at 
deltaGe i udFormninGen aF arkitekturpolitikken

02

01

og været med til at kvalitetssikre den udvælgelse af 
fem temaer, der var nødvendig for at leve op til kra-
vene om overblik, let læselighed og spændingsfuld 
aktualitet. de fem arkitekturpolitiske temaer, der 
blev prioriteret højest, er:

borGerinddraGelse 
byudviklinG 
arkitektur 
ressourceForbruG
inFrastruktur.

måden, de fem temaer fremstilles på i arkitekturpoli-
tikken, har nogle fælles træk. med eksempler på tidli-
gere tiders initiativer stilles der indledningsvis skarpt 
på aarhus kommunes eksisterende indsats for at 
fremme god arkitektur. herefter redegøres kortfattet 
for aarhus kommunes arkitektoniske udfordringer. til 
sidst rundes temaet af med en fremadrettet arkitek-
turpolitisk strategi og bud på konkrete indsatser for at 
fremme god arkitektur.

det er mit håb, at aarhus kommunes arkitekturpolitik 
vil inspirere til banebrydende arkitektoniske løsninger 
i en livgivende dialog med byens borgere, byggeriets 
parter, erhvervs- og kulturlivet.

Gøsta knudsen 
stadsarkitekt – aarhus kommune
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04

03 
udsiGt Fra planlæGninG oG byGGeri’s kontorbyGninG kalkværksvej 10 – bruGen aF solpaneler i byGGeriet skal hjælpe til med at 
Gøre aarhus co2-neutral i 2030 

04 
udsiGt Fra st .st . blichers Gade – her er det tydeliGt, at mødet mellem Gammelt oG nyt er en spændende arkitektonisk udFor-
drinG

05 
værkmesterGades laGdelte kontordomicil er et overbevisende arkitektonisk eksempel på vellykket bymæssiG FortætninG

06 
kompakt FortætninG Forstærker oplevelsen aF rådhuspladsen som byrum
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borGerinddraGelse 
åbne proc e s s e r,  d ialoG,  he lheds- 

tænknin G oG t væ r FaG liG t s amarbe jde

01

debatten var meget givende, og aarhus kommune 
ønsker fremadrettet med oprettelsen af center for 
arkitektur, ny teknologi og design – and, at styrke 
den åbne dialog med byens borgere, erhvervs- og 
kulturlivet. dialogen og midlertidige aktiviteter skal 
give byens borgere medejerskab til byens markante 
vækst og skabe forståelse for de store byudviklings-
projekters arkitektoniske virkemidler. en værdifuld 
erkendelse fra forårets dialog er, at der skal arbej-
des for, at byggeriets parter får en mere nuanceret 
forståelse af aarhus kommunes rolle. det gælder i 
rollen som myndighed og aarhus kommunes mulig-
heder for at påvirke konkrete projekters arkitektur. 

baGGrund
aarhus kommune har en lang tradition for udvidet 
borgerinddragelse i forbindelse med planer og 
byggeprojekter, der vedrører byens udvikling. som 
noget nyt anvendes midlertidige aktiviteter som et 
middel til at skabe byliv i udviklingsområderne.

den tradition er fastholdt i forbindelse med udvik-
lingen af arkitekturpolitikken. i foråret 2010 blev 
byens borgere, erhvervs- og kulturlivet inviteret til at 
deltage i en række arrangementer, der skulle fremme 
forståelsen for arkitekturens virkemidler og føre til 
spændende bud på arkitekturpolitikkens indhold.
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02

arkitekturpolitisk strateGi
den åbne dialog med borgerne, erhvervs- og kulturlivet om 
arkitektur og bæredygtig byudvikling i aarhus kommune skal 
styrkes.

eksempler på indsatser

 ○ etablering af center for arkitektur, ny teknologi og design – 
and

 ○ and skal fremme udviklingen af et innovativt erhvervsmiljø, 
som kan bidrage til øget synlighed for byens arkitektur- og de-
signklynge og samarbejde med aarhus kommune om en bred 
formidling til borgerne om aktuelle arkitektoniske udfordringer 

 ○ inddragelse af borgerne i midlertidige aktiviteter som et vigtigt 
led i byens omdannelse og udvikling af periferiens nye byer

 ○ øget kontakt med byens arkitektur- og designklynge, entrepre-
nører, ingeniørhøjskolen og arkitektskolen aarhus for at fremme 
samarbejdet mellem erhverv, institutioner og det offentlige.

Fokusområde
aarhus kommune vil fastholde og videreudvikle 
den formelle inddragelse af borgerne i offentlige 
høringer om kommuneplanen, dispositionsplaner og 
lokalplaner. med oprettelsen af and vil aarhus kom-
mune styrke den brede formidling om arkitektur og 
bæredygtig byudvikling til borgerne. ud over fortsæt-
telsen af dialogen med borgerne i and vil aarhus 
kommune med de gode erfaringer fra de bynære 
havnearealer og Godsbanen arbejde for at fremme 
midlertidige aktiviteter som et led i byens omdan-
nelse og udvikling. det er endvidere tanken, at and 
skal føre til et tættere samarbejde mellem byggeriets 
parter og kommunen samt føre til nye tværfaglige 
partnerskaber om udviklingsaktiviteter og nye er-
hvervsrettede strategier, metoder og redskaber.

01 
udvidet borGerinddraGelse i Forbindelse med udFormninGen aF Gellerupparkens oG toveshøjs dispositionsplan

02 
strandbaren Giver som en midlertidiG aktivitet de bynære havnearealer ny historie oG identitet
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05

03

04

03 
stolt vinderteam Fra viby skole – konkurrencen om ’den Gode by’ i Foråret 2010

04 
arkitekturpolitisk workshop i pakhus 27 med deltaGelse aF repræsentanter Fra byGGeriets parter

05 
and’s projektleder er placeret på arkitektskolen i aarhus oG nyder Godt aF skolens innovations- oG ForskninGsmiljø
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b y u d v i k l i n G
mod en tætt e r e oG me re bæ re d yGt iG by

01

baGGrund
aarhus kommunes byudviklingsstrategi bygger på to 
principper. det første princip indebærer, at byudvik-
lingen skal foregå som en løbende omdannelse og 
fortætning af den eksisterende by. det andet princip 
sætter fokus på en udvikling af nye byer på bar mark. 

byudviklingen skal være funderet på bæredygtighed og 
en bevidst udnyttelse af energien. det fremmer udvik-
lingen af byområder med en større tæthed for effektivt 
at udnytte investeringerne i infrastruktur, beskytte grund-
vandet og sikre adgang til naturværdierne i det åbne land. 

hvad angår bylivet, er det visionen, at de nye byer og 
de omdannede bydele i midtbyen skal være trygge, 
mangfoldige og levende. her skal der være et varieret 
udbud af boliger, et blomstrende butiksliv, gode ar-
bejdspladser, oplevelsesrige byrum og grønne områ-
der med plads til alle – unge som gamle. 

i de to store udviklingsprojekter på de bynære havne-
arealer og i lisbjerg har aarhus kommune eksempelvis 
anvendt en række værktøjer i planlægningen for at sik-
re helheder og overordnede bymæssige kvaliteter. der 
er udarbejdet helhedsplaner, dispositionsplaner, kva-
litetshåndbøger og afholdt konkurrencer. borgerne er 
taget med på råd, og som et led i formidlingen er der 
på havnen i pakhus 27 etableret en model. den giver 
overblik og gør det muligt for borgerne og investorerne 
at følge med i den løbende udvikling af de bynære 
havnearealer. også i forbindelse med den forsatte ud-
vikling af lisbjerg er der planlagt en løbende borgerind-
dragelse og en aktiv markedsføring af den nye by.

Fokusområde
kravene om kompakt byudvikling med social-, øko-
nomisk-, og ressourcemæssig bæredygtighed kræver 
nye arkitektoniske løsninger på alle skalatrin – fra 
bygninger og byrummenes indretning til dispone-

01 
udsiGt Fra kpmG-byGninGen – rutebilstationen er ét aF midtbyens potentielle områder For kompakt byvækst
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04

03

02
ringen af hele bydele og nye byer. huludfyldninger 
med nyt byggeri i midtbyens historiske karréer er en 
udfordring, som kræver stor indlevelse og arkitekto-
nisk beherskelse. meget tyder på, at nye klimatiske 
betingelser og udskiftningen af de fossile brændstof-
fer med vedvarende energi giver så fundamentale 
ændringer, at vi fremover skal indrette vores byer 
og bydele på en ny måde. i den sammenhæng skal 
der sikres en fleksibilitet, så fremtidige nye behov 
kan tilgodeses. det er nødvendigt at afdække, hvilke 
nye byformer vi vil skabe, og hvad de overordnede 
visioner for arkitekturen, byrummene og bylivet skal 
være. skal der i forbindelse med byrummets sociale 
dimension være større fokus end i dag på både unge 
og ældres udfoldelsesmuligheder? skal byrummet 
være mere grønt med frodige grønne tage og faca-
der? alt tyder på, at det bliver nødvendigt at have et 
billede af de kommende beboere, deres samlivsfor-
mer og deres efterspørgsel efter boliger, byrum og 
grønne friarealer, fordi arkitekturen har stor betydning 
for borgernes udfoldelsesmuligheder og sundhed. 
endelig kan det komme på tale at udvikle nye arbejds-
metoder og eventuelt nye krav til planprocesserne.

02 
luFtFoto aF de bynære havnearealer - her Får aarhus i de kommende år en havneFront, der kan matche de bedste i europa

03 
pakhus 27 – en model Giver borGerne overblik oG Gør det muliGt at FølGe med i udviklinGen aF havneområdet

04 
havnepladsens FlisebelaGte Flade bliver en åben invitation til byens borGere om pirrende kropsliG udFoldelse

05 
udsiGt Fra arkitektFirmaet cF møllers teGnestue – med en ny havneFront oG en storslået havneplads åbnes For et nyt samspil 
mellem midtbyen oG buGten

06 
den Franske ambassade i københavn oG taGet aF bruuns Galleri i aarhus – Grønne Facader oG Grønne taGe indGår i arsenalet aF 
nye bæredyGtiGe arkitektoniske løsninGer
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arkitekturpolitisk strateGi
i forbindelse med omdannelsen og fortætningen af den 
eksisterende by og udviklingen af nye bæredygtige byer 
på bar mark vil aarhus kommune sikre gode bæredyg-
tige arkitektoniske løsninger på alle skalatrin.

eksempler på indsatser

 ○ eksisterende planprocesser og deres effekt på realise-
rede projekter skal evalueres

 ○ udvikling af metoder og redskaber til fremme af god 
bæredygtig byudvikling – fra midtbyens huludfyldnin-
ger til periferiens udsatte boligområder og nye byer

 ○ udpegning af områder med status som bylaboratori-
er for at fremme eksperimenter med en bæredygtig, 
kompakt byudvikling, nye boliger, offentlige institutio-
ner, byrum og grønne friarealer.

06

05
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07

09

07

08

07 
kalkværksvej 10 – erstatninGen aF de Fossile brændstoFFer med vedvarende enerGikilder kræver nye enerGimæssiGe oG arkitekto-
niske løsninGer

08 
et ForFriskende bud på en Grøn Facade Fra mejlGades kreative iværksættere

09 
GenbruG aF materialerne oG Grøn strøm er vejen Frem For bæredyGtiG bilisme
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a r k i t e k t u r
aarhus som en intern at ion alt ke n d t arkit e kt urby

01 
aarhus universitet er et overbevisende eksempel på, hvad en ambitiøs konkurrence kan Føre til 

01

konkurrencer. den ene om byens rådhus og den 
anden om universitetets første bygninger og omgi-
vende park. de to byggerier er i dag arkitektoniske 
ikoner, der forbindes med aarhus. begge bebyggel-
ser har høstet anerkendelse for deres arkitektoniske 
kvaliteter og er i kulturministeriets kulturkanon fra 
2006 vurderet til at være blandt danmarks ti mest 
betydningsfulde byggerier.

kommunen har også i nyere tid gennemført idé- 
og projektkonkurrencer. ved udviklingen af nye 
byområder i byens periferi og omdannelsen af 
midtbyen, men også i forbindelse med byggerier til 
institutioner, ældre- og plejeboliger m.v. senest i 
forbindelse med konkurrencerne om det nye centrale 
havnebyrum og multimediehuset, den nye undervis-
ningsinstitution navitas, kulturproduktionscentret 

baGGrund
aarhus kommune ønsker at være kendt for god arki-
tektur og smukke byrum. det skal øge livskvaliteten 
for den enkelte borger og understøtte erhvervspoli-
tikkens mål om at tiltrække investeringer og velud-
dannet arbejdskraft.

God arkitektur giver borgerne livskvalitet. når plan-
lægning og arkitektur forenes på bedste vis, giver 
det borgerne muligheder for udfoldelse og æstetisk 
nydelse. det gælder i boligens og arbejdspladsens 
rum, vejenes og torvenes byliv, hele byområders 
identitet og det omgivende landskabs samspil med 
byens veje og bebyggelse. 

aarhus kommunes satsning på god arkitektur er 
ikke ny. allerede i 30’erne udskrev byen to væsentlige 
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02
på Godsbanearealet, den co2-neutrale kontor- og 
administrationsbygning på Grøndalsvej og europan 
2010 konkurrencen for unge arkitekter om en bære-
dygtig boligbebyggelse i den nye by i lisbjerg. 

Fokusområde
aarhus kommune vil prioritere forskellige konkur-
renceformer, som fremmer gode arkitektoniske 
løsninger højt. det gælder i forbindelse med plan-
lægning af nye byområder, omdannelsen af eksiste-
rende byområder, anlæg af veje og pladser, grønne 
friarealer og opførelse af nyt offentligt byggeri.

konkurrencer kan – i samspillet med økonomiske, 
juridiske og sociale vurderinger – generere innova-
tion i form af nye uventede arkitektoniske løsninger. 

For de etablerede virksomheder udgør konkurrencer 
endvidere et redskab til skærpelse af fagets faglighed 
og for vækstlaget en mulighed for at slå igennem 
på markedet. aarhus kommune vil derfor arbejde 
for, at også nye yngre tegnestuer får mulighed for at 
deltage i konkurrencer. endelig kan konkurrencer om 
arkitektur medvirke til at markerer aarhus nationalt 
og internationalt som en ambitiøs arkitekturby.

erhvervsmæssigt viser internationale erfaringer, at 
det er en god forretning at satse på aarhus’ kreative, 
innovative erhverv. vigtigt er det også, at både op-
rettelsen af and og arkitekturpolitikken med sats-
ningen på at fremme god arkitektur indgår som et 
strategisk element i aarhus’ bestræbelser på at blive 
europæisk kulturhovedstad i 2017.

02 
rådhuset markedsFører på Fornem vis aarhus som en international arkitekturby 

03 
mock-ups i Fuld størrelse Giver værdiFuld erFarinG med henblik på valG aF belæGninGer oG Facader

04 
lærkehaven i lystrup – konkurrence i 2003, realiseret
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03
04

arkitekturpolitisk strateGi
aarhus skal være en internationalt kendt arkitekturby. 

eksempler på indsatser

 ○ etablering af center for arkitektur, ny teknologi og de-
sign – and. and skal styrke den brede formidling om 
arkitektur til borgerne og føre til et tættere samarbej-
de mellem byggeriets parter og aarhus kommune med 
henblik på nye tværfaglige partnerskaber om udvik-
lingsaktiviteter og nye erhvervsrettede strategier, me-
toder og redskaber

 ○ udvikling af en arkitekturpolitisk strategi for en koordi-
neret og målrettet kommunal brug af konkurrencer til 
forelæggelse for byrådet ultimo 2012 / primo 2013

 ○ antallet af ambitiøse konkurrencer skal øges

 ○ etablering af en eksempelsamling med realiseret byg-
geri. den skal belyse både arkitektoniske og økonomi-
ske konsekvenser og inspirere de private bygherrer til 
at investere i konkurrencer og markedsføre aarhus som 
en international arkitekturby

 ○ Formidling af aarhus kommunes konkurrencer for at 
markedsføre aarhus som en international arkitekturby.
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05 
kunstmuseet aros – konkurrence i 1997, realiseret 

06 
isbjerGet – konkurrence i 2007, under opFørelse

07 
liGht* house –konkurrence 2006, under opFørelse

08 
multimediehuset – konkurrence i 2008, under opFørelse

09 
kulturproduktionscenter ved Godsbanen – konkurrence i 2009, realiseret

10 
navitas – konkurrence i 2010, under opFørelse

11 
ny by i lisbjerG – europan 2010 – europæisk konkurrence For unGe arkitekter  
under 40 år – om 0,9 ha byGGeFelt i 2010
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r e s s o u r c e F o r b r u G
enerGieFFektiviserinG i det eksisterende byGGeri

01

02

02 baGGrund
aarhus kommune ønsker at bevare og udvikle 
byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. 
det gælder, når nyt og gammelt støder sammen i 
forbindelse med omdannelsesprojekter i midtbyen, 
udviklingen af det åbne lands nye byer på bar mark 
og i landsbyerne. 

aarhus kommunes registranter fra 1980ernes be-
gyndelse og Århus Kommuneatlas 1997, som er en 

01 
teGnestuen vandkunstens ForslaG til enerGibesparende ind-
pakninG aF christiansborG viser, at de arkitektoniske konse-
kvenser For danmarks kulturarv kan blive dramatiske

02 
aarhus kommune ønsker at bevare oG udvikle byens arktektoni-
ske oG kulturhistoriske kvaliteter
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arkitekturpolitisk strateGi
energibesparende foranstaltninger i forbindelse med om-
bygninger skal ske med respekt for byens kulturhistoriske 
bevaringsværdier og arkitektoniske kvaliteter.

eksempler på indsatser

 ○ udvikling af en arkitekturpolitisk strategi for bevaring 
og udvikling af de kulturhistoriske bevaringsværdier og 
arkitektoniske kvaliteter i forbindelse med energibespa-
relser i den eksisterende bygningsmasse

 ○ udvikling af processer og redskaber som fremmer eks-
perimenter og større arkitektonisk handlefrihed i be-
stræbelserne på at bevare og udvikle de kulturhistori-
ske værdier

 ○ udarbejdelse af en intern vejledning om ’miljø- og 
energirigtigt byggeri’ i aarhus kommune

 ○ etablering af en eksempelsamling med aarhus kom-
munes energispareprojekter i egne bygninger. den skal 
inspirere de private bygherrer og investorer og mar-
kedsføre aarhus som en by med en visionær arkitekto-
nisk behandling af den eksisterende bygningsmasses 
kulturhistoriske bevaringsværdier.

sammenfattende vurdering af landsbyernes, byens 
og bygningernes bevaringsværdier, giver et fint 
overblik over de kulturhistoriske kvaliteter. registre-
ringen af bygningernes bevaringsværdier omfatter 
21.000 bygninger opført før 1940. i alt er 4.590 byg-
ninger bevaringsværdige. kommuneatlasset funge-
rer som en støtte i den kommunale sagsbehandling, 
hvor bevaringsværdierne indgår som et led i aarhus 
kommunes overordnede planlægning, lokalplanlæg-
ningen og i behandlingen af byggesagerne. aarhus 
kommune har endvidere nedsat et udvalg for byg-
nings- og miljøbevaring. udvalget har en rådgivende 
rolle i forbindelse med bevaringssager. 

byrådets beslutning om en tættere og mere kom-
pakt, co2-neutral by og det nye bygningsreglements 
krav om et markant reduceret energiforbrug er en 
udfordring mod byens kulturhistoriske værdier. 
konkret slår regeringens fokus på energibesparelser 
ud i krav om energimærkning af alt byggeri. center 
for energibesparelser gennemfører i 2011 endvidere 
en kampagne for at vise, at det er nemt at spare på 
energien. målet er massive energibesparelser i den 
eksisterende bygningsmasse. ved større renoverin-
ger af eksisterende bygninger er bygningslovgivnin-
gens bestemmelser for energiforbedringer så omfatten-
de, at udskiftning af tekniske installationer, nye vinduer 
og efterisolering af klimaskærmen vil være nødvendige 
elementer at tage i anvendelse for at reducere varmeta-
bet og minimere energiforbruget tilstrækkeligt. 

Fokusområde
de aktuelle bestræbelser på at mindske energifor-
bruget i den eksisterende bygningsmasse på kort 
sigt og de mere langsigtede, dybtgående omstillin-
ger fra fossile brændsler til vedvarende energikilder 

rejser helt nye krav til byggeriet. i den sammen-
hæng er det nødvendigt, at aarhus kommune 
tager stilling til, hvordan denne udfordring skal 
håndteres. ud over risikoen for at tabe den beva-
ringsværdige bebyggelses arkitektoniske udtryk, er 
det endvidere byrummets stemning og materiale-
karakter, der er i farezonen.
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05 06

04

03

03 
byhus ved klinteGårdens kystskrænt – den synliGe eFterisolerinG med kradsende mineraluld Giver Facaden en ulden vamset 
udstrålinG

 04 
det klassiske murerhåndværks ForFinede detaljer er bevarinGsværdiGe 

05 
etaGeboliGer rydevænGet, hasle – eFterisolerinG oG FacaderenoverinG leder tanken hen på spraGlede mexicanske kaGedåser

06 
klinteGården står med sine pladsstøbte hvide betonFlader som et Fornemt monument For den internationale Funktionalisme
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i n F r a s t r u k t u r
 – bedre sams pil  me lle m v e je ,  byG n in Ger,  

byrum oG lan d s k ab

02 03

01
baGGrund
aarhus kommunes overordnede målsætning for den 
trafikale infrastruktur er, at aarhus skal være trafi-
kalt velfungerende og attraktiv med hensyn til både 
person- og godstrafikken – med høj mobilitet og god 
tilgængelighed for trafikanterne. 

aarhus kommune har endvidere en målsætning om, 
at indfaldsvejene, ringvejssystemet og arealerne ved 
motorvejene skal fremstå som en harmonisk helhed 
med en høj kvalitet i den arkitektoniske udformning.

byrådet vedtog i 2005 ”veje til Fremtiden 2020 - tra-
fikplan for aarhus midtby – handlingsplan”. 

Forventninger om en betydelig vækst i trafikken i 
størrelsesordenen 60% og problemer med fremkom-
melighed på vejnettet frem mod 2030 satte efter 
beslutning i byrådet i 2010 gang i en undersøgelse 
af de langsigtede udfordringer og større kommunale 
investeringsbehov på trafikinfrastrukturområdet.

udredningsarbejdet resulterede i en rapport  ’trafik 
i aarhus 2030’, som beskriver de fysiske, miljømæs-
sige og trafikale udfordringer samt mulighederne for 
fremtidige initiativer og investeringer.  

01 
den traFikrenoverede midtby er kendeteGnet ved smukke naturmaterialer, 
et indlevet byinventar oG ForFinede detaljer

02 
øGet tilGænGeliGhed indebærer sideløbende med midtbyens Forskøn-
nelse, lukninG aF sideGader oG traFikaFstribninG For at Fremme traFikFlow 
oG sikkerhed

03 
udsiGt Fra nordea byGninGen – nedlæGninG aF parkerinGspladser på 
midtbyens klassiske torve åbner For etablerinG aF nye bymæssiGe oaser oG 
aktiviteter
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04

05

06

byrådets udgangspunkt for udredningsarbejdet om 
de trafikale udfordringer i 2030 og invitationen til 
borgerne om debat er at fremtidens behov for trans-
port bør tilgodeses. spørgsmålet er hvordan? 

Fokusområde 
Trafik i Aarhus 2030 har som præmis, at den gen-
nemkørende trafik i midtbyen minimeres. midtbyen 
bliver en oplevelsesrig bymæssig oase med indle-
vede belægninger, smukke byrum og et blomstrende 
byliv. Fredeliggørelsen af midtbyen øger, sammen 
med den øgede trafik, presset på byens overordnede 
ringgader og det vifteformede net af hovedveje så 
meget, at en udbygning er nødvendig. vej- 
udvidelser, nye svingbaner og lukning af sidegader 
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arkitekturpolitisk strateGi
byens veje skal indgå i et smukt arkitektonisk samspil 
med byrummet og landskabet 

eksempler på indsatser

 ○ aarhus kommunes indsats for at fremme smukke ve-
je skal fastholdes og videreudvikles ind i større anlægs-
projekter

 ○ vejprojekter skal gennemgå en arkitekturfaglig revision 
i lighed med trafiksikkerhedsrevisionen

 ○ eksempelsamlingen med byens smukke veje skal mar-
kedsføre aarhus som en international arkitekturby med 
et vejnet i et oplevelsesrigt samspil med byrummet og 
landskabet.

05
er nogle af elementerne, der må tages i anvendelse 
for at øge tilgængeligheden til midtbyen, skabe et 
velfungerende trafik-flow og en høj trafiksikkerhed. 
der kan ikke herske tvivl om, at tilgængelighed, et 
godt trafik-flow og høj trafiksikkerhed er et must for 
aarhus, men det er en arkitektonisk udfordring, hvis 
nogle af byens vigtige gader reduceres til tekniske 
anlæg uden arkitektonisk sammenhæng med byrum-
met og landskabet. 

smukke veje er ikke et nyt fænomen for aarhus 
kommune. Fine eksempler er reguleringen af ho-
vedgaden i løgten, strækningen fra mølleparken til 
Grønnegade, strandvejen og dronning margrethes 
vej, der i 2000 modtog vejdirektoratets vejpris. den 
gode indsats skal fortsættes, og fremadrettet skal 
der arbejdes for en smuk balance mellem køretek-
nisk funktionalitet, trafiksikkerhed og arkitektur. 

04 
udsiGt Fra åboulevarden mod mølleparken – et arkitektonisk vellykket eksempel på at FredeliGGøre midtbyen traFikalt

05 
traFiksikkerheden skal være i orden, men det er en udFordrinG når arkitekturen oG byrummet domineres aF skiltninG

06 
strandvejens eleGante linjer i landskabet oG den Fine sammenhænG med beplantninGen er et overbevisende bud på smukke veje
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07
07 
udsiGt Fra lisbjerG mod aarhus – det er en arkitektonisk udFordrinG, når veje reduceres til tekniske anlæG uden arkitektonisk 
sammenhænG med byrummet oG landskabet

08 
udsiGt Fra dronninG marGrethes vej mod midtbyen – aarhus kommunes indsats For at Fremme smukke veje skal Fastholdes oG 
udvikles på en måde, der Forener køreteknisk Funktionalitet, traFiksikkerhed oG arkitektur

09 
mølleparken er et overbevisende eksempel på, hvordan Forholdene For ForGænGere oG cyklister kan Forbedres – FredeliGGørel-
sen aF midtbyen er blevet en succes

10 
udsiGt Fra marselis boulevards højhuse – den Gamle rundkørsel ved dalGas avenue måtte viGe For usentimental oG rationel 
traFikrenoverinG
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