
2021



2    |  Præmieringshæfte 2020

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.Bedømmelseskomitéen (fra venstre): 

Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, 

Landskabsarkitekt, Lisbeth Roi, 

Stadsarkitekt, Anne Mette Boye,

Afdelingschef Byggeri, Ann Hamborg,  

Billedkunstner, Signe Klejs. 

Rektor, Arkitektskolen Aarhus, Torben Nielsen,  
var forhindret i at deltage i bedømmelsen i år. 

PRISEN FOR PRÆMIERET ARKITEKTUR TILDELES:
  
SOLSIKKEN, Solsikkevænget 5-55, 8200 Aarhus N

SØHESTEN, Thomas Koppels Gade, 8000 Aarhus C

PAKHUSENE, Mariane Thomsens Gade, 8000 Aarhus C

Særpris for undervisningsbyggeri i Aarhus Kommune tildeles Arkitektskolen Aarhus, 
Godsbanen. 

Særpris for gennemført arkitektur og detaljeringsgrad i Aarhus Kommune tildeles 
Jacob Adelsborgs Allé 41, Risskov. 

Stadsarkitektens Særpris 2021 går til Æbeløen. 
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STADSARKITEKTENS ORD
Vores bygninger danner rammer om de mange liv, der leves i Aarhus Kommune. Derfor er 
Arkitekturens Dag (første mandag i oktober) en af de største begivenheder i arkitekturens 
kalenderår, som vi i Aarhus Kommune fejrer ved at præmiere ekstraordinært og forbilledligt 
nybyggeri.

Aarhus er samtidig begunstiget med nogle af landets bedste arkitekttegnestuer, der gen-
nem mange år har sat deres præg på byens arkitektur. Også i år har der været et stærkt 
felt af nybyggerier på brutto-listen, som blev ’indsnævret’ til 8 finalister – lige fra smuk og 
omhyggeligt nyfortolket bybebyggelse, kompromisløse enfamiliehuse og fællesskabende og 
bæredygtige familieboliger, over nytænkende undervisningsbyggeri, til innovativt erhvervs-
byggeri. De nominerede projekter er udvalgt med et ønske om at vise bredden af byggerier i 
Aarhus Kommune. De enkelte byggerier har haft forskellige forudsætninger og intensioner, 
men samlet set viser de den høje kvalitet, der kan skabes i samarbejdet mellem ambitiøse 
bygherrer og dygtige arkitekter. Arkitektforeningens overordnede tema for Arkitekturens 
Dag 2021 er ’nye forbindelser til natur’. De tre præmierede projekter i Aarhus Kommune er 
– hver på deres måde – forbundet til den omkringliggende natur: Boligbyggeriet Solsikken i 
Nye’s tætte forbindelse til landskaber, Boligforeningen Ringgaardens nye afdeling Søhesten 
på Godsbanen strækker sig ud mod ådalen og ligger med nærhed til de grønne arealer ved 
Brabrandstien, og bolig- og erhvervsbyggeriet Pakhusene på Aarhus Ø ligger med umiddelbar 
forbindelse til både Aarhusbugten og det grønne parkanlæg Ø-linien. Af det meget stærke 
felt af nominerede i år valgte en enig bedømmelseskomité slutteligt, at følgende byggerier 
skulle præmieres: Solsikken i nye, Søhesten på Godsbanen og Pakhusene på Aarhus Ø. 

Ud over de tre præmieringer er der tildelt to særpriser. En for undervisningsbyggeri og en 
for gennemført detaljering. Desuden er et projekt tildelt stadsarkitektens særpris.

Anne Mette Boye Stadsarkitekt

I år er der sammenfald med en anden glædelig begivenhed, nemlig den officielle indvielse af  
Arkitektskolen Aarhus på Godsbanen. Derfor har vi skubbet vores arrangement med fejring 
og prisoverrækkelse af Aarhus Kommunes Præmiering af Nybyggeri til torsdag den 7. oktober 
i Byrådssalen. Med denne præmieringsfolder og offentlig udstilling af plancherne (i Blixens, 
Brabrand og i DOKK1) ønsker vi at fastholde fokus på god arkitektur og byrådets vision om, 
at vi i Aarhus kommune skal kendes internationalt for arkitektur.
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SOLSIKKEN, NYE  

På det skrånende terræn nord for Aarhus er 
Nye er ved at etablere sig som en helt ny by. 
Kodeordene for byen er lokalt engagement, 
fællesskaber og bæredygtighed. Bydelens 
anden bebyggelse er Solsikkevænget, hvor 
de sorte rækkehuse ligger som sammensatte 
kuber, der krummer sig i en cirkel om et 
grønt fællesareal. Græsset vokser vildsomt 
ind til facaden, og stenkister og vandrender 
leder vandet væk, inden det cirkuleres og 
genbruges til tøjvask og toiletskyl.

Kuberne skubber sig lidt i forhold til hinanden 
og skaber sætninger, der følger landskabet 
naturligt og adskiller kuberne fra hinanden. 
En halvmur og et rigtigt placeret vindue giver 
privatliv i det helt nære med naboen. Den 
sorte træbeklædning brydes af felter med 
ubehandlet træ og skaber variation og flytter 
blikket fra én bygning til en anden. Indgangs-
partiet giver læ og en venlig velkomst, der 
inviterer ind i entreen. En dyb indånding 
giver fornemmelsen af godt indeklima, og de 
første samtaler giver en god fornemmelse af 
lyden i boligen. Materialerne har høj kvalitet, 
og en veldisponeret rumindretning i to plan 
følges op af gennemtænkte og veludførte 
detaljer. Her er et smukt lysindfald og en 
stærk fornemmelse af relationen mellem 
ude og inde, lange og korte kig til det om-
kringliggende landskab samt helt bolignære 

opholdsarealer, der skaber en fin overgang 
mellem det helt private og det fælles. Kuberne 
suppleres af et 3-etages byggeri med boliger 
i forskellige størrelser, og dermed tilbyder 
området samlet set varieret boligudbud til 
forskellige målgrupper og behov.

Som projekt står byggeriet som et robust 
eksempel på flot, bæredygtig boligarkitektur, 
der rummer mange fine overvejelser fra 
hovedgreb til detalje, i relationen mellem 
inde og ude, privat og fælles, lysindfald og 
materialer samt et kompromisløst drive 
efter integration af bæredygtige løsninger på 
alle niveauer igennem arkitektoniske greb.

FAKTA

SOLSIKKEVÆNGET 5-55, 8200 
AARHUS N

Bygherre:
Tækker

Byggeår: 
2017-2020

Omfang: 
6.000  m2

Arkitekt: 
AART Architects A/S

Ingeniør: 
Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Landskabsarkitekt:
Tækker v/Marie Markman

Foto: 
Helene Høyer Mikkelsen,  
Ib Sørensen, Tækker Group
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SØHESTEN (RINGGAARDEN, AFD. 39) 

På den smalle grund, der strækker sig langs 
Godsbanen i retningen ud mod den store 
ådal, ligger det almene boligbyggeri Søhe-
sten. Bebyggelsen er veldisponeret gennem 
et stærkt og overbevisende arkitektonisk 
greb, hvor omhyggeligt sammensatte vo-
lumener skubber sig på grunden og rejser 
sig fra fire til 10 etager i skærmtegl på klink. 
Grebet formidler overgangen fra den store 
ådal og byen og skaber varierende rumlige 
oplevelser fra den store til den lille skala.

På gadeplan, hvor bygningen møder det of-
fentlige rum, er der på begge siden etableret 
en fin, varieret og smuk kantzone. Denne 
zone medierer overgangen mellem bygnings-
volumenerne og fladen. Her gives plads til 
ankomst, bolignære opholdsarealer, og her 
etableres en relation mellem menneske og 
bygning gennem en høj detaljeringsgrad, 
omhyggelige løsninger og gedigne materialer.

Indgangspartiet er gennemlyst og byder vel-
kommen, og i stueetagen mod gadekrydset 
placeres fælleskøkken og fælleslokaler og 
åbner mod gaden.

Det arkitektoniske greb giver en variation i 
boligerne, veldisponerede planløsninger med 

forskellige kig ind over byen, bakkerne og 
ådalen. Der er adgang til fælles tagterrasser 
og private altaner. Den præcise prioritering og 
omhyggelige detaljering følges op igennem 
bebyggelsen. Det betyder, at bebyggelsen på 
trods af et lavt byggebudget tilbyder boliger 
af en meget høj kvalitet i en bebyggelse, 
der indskriver sig smukt i byens rum og 
det store landskab. 

FAKTA
THOMAS KOPPELS GADE, 
8000 AARHUS C

Bygherre:
Boligforeningen Ringgården 

Byggeår: 
2021

Omfang: 
12.283  m2

Arkitekt: 
Cubo Arkitekter A/S

Ingeniør: 
Tri-Consult A/S      

Totalentreprenør: 
Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Foto: 
Martin Schubert
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PAKHUSENE (ETAPE I OG II) 

På Aarhus Ø rejser Pakhusene sig som fire 
massive teglvolumener. Byggeriet fungerer 
som en tredimensionel by, hvor boliger, 
erhverv, restaurant, specialbutikker, urbane 
fællesrum og udeophold flettes sammen, 
både vertikalt og horisontalt.

Bag byggeriet ligger en innovativ samtænk-
ning af mange forskellige fællesskaber og 
individuelt brug. Denne idé understøttes 
af den arkitektonisk rumlige disponering af 
bygningerne individuelt og i deres samspil. 
Den fleksibilitet, der er bygget ind i både plan- 
og facadeløsninger samt konstruktion, giver 
både en høj grad af omdannelsesmuligheder 
og kvalitet i forhold til lysindfald, udsigter 
og indretning. Den arkitektoniske ramme 
følges op af en organiserende facilitering, 
der løbende tilpasser og motiverer møder 
på tværs af erhvervsfællesskaber, på tværs 
af store og små virksomheder, bygningernes 
beboere og samtidig rækker ud til Aarhus 
Ø’s øvrige beboere.

Desuden arbejdes der med dobbelt brug af 
f.eks. erhvervskantine, som samtidig anven-
des til lokal fællesspisning. I stueetagen er 
der med omhyggelig præcision åbnet op, 
så den fremstår som en variation af åbne 

og lukkede flader og en rumlig oplevelse, 
der særlige steder trækker byrummet med 
ind bag de massive søjler. På den måde 
lander de store massive volumener præcist 
og overbevisende på det urbane gulv og 
skaber en overgang, der forbinder de høje 
bygninger med den menneskelige skala. 
Hér placeres mindre butikker og service, og 
dette mix giver oplevelsen af en bykultur, der 
nu er ung, men har potentiale til at vokse 
til og ikke blot etablere bygning, men by.

FAKTA
MARIANE THOMSENS GADE, 
8000 AARHUS C

Bygherre:
PFA Ejendomme A/S + Kilden og 
Hindby Aps + Domis Ejendomme A/S

Byggeår: 
2017 og 2020 (etape 1 og 2)

Omfang: 
45.000 m2

Arkitekt: 
AART Architects A/S

Ingeniør: 
MOE A/S

Landskabsarkitekt: 
AART

Foto: 
Kontraframe
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UNDERVISNINGSBYGGERI   

Arkitektskolen Aarhus har slået dørene op 
til den helt nye arkitektskole. Bygningen 
er placeret på Godsbanen med en stærk 
ambition om at etablere et undervisnings- 
og forskningsmiljø, der er tæt knyttet til de 
arkitektfaglige arbejdsprocesser, der både 
inkluderer værksteds- og modelarbejde, 
fordybelse, samskabelse, debat og dialog, 
både internt og med verden omkring. Byg-
ningens volumen trapper fra 4 etager ned 
mod Godsbanens midte. Den står råt og 
nøjsomt i beton, glas og stål og trækker 
på fabriksbygningens referencer. Den ydre 
kompositoriske enkelthed rummer et indre, 
der kombinerer store og små rum, loftshøj-
der og atmosfære. Værkstederne og kantine 
ligger centralt og understreger betydningen 
af samtalen og produktionen.

Der er en konsistent, præcis og enkel detal-
jering af bygningens stålelementer, såsom 
trapper, installationer, porte og overgange 
mellem betonelementerne og støbningernes 
stoflige materialitet. Det rå og hårde får 
kontrast ved at introducere træ i detaljerne, 
på udvalgte gulve samt indretning med 
trækuber og rumskabende møblering. Det 
giver en stoflig og varm kontrast.

Mediateket fungerer som et stort biblio-
tektsmøbel i tre etager med læsenicher. Her 
genbruges Hack Kampmanns reolsystem fra 
Erhvervsarkivet. Gennem dygtig anvendelse 
af træets tektoniske og atmosfæriske kva-
liteter er det her lykkes at skabe et ganske 
særligt og smukt bibliotek, der også er et 
besøg værd for offentligheden.

Lea Porsagers smukke røde kunstinstalla-
tion vækker nysgerrighed – både indenfor 
og udefra.

Arkitektskolen står dermed som et undervis-
nings- og forskningsbyggeri, der er bygget 
op om fagets metoder og produktion og 
et ønske om at indgå i dialog med den 
omkringliggende by.

FAKTA
ARKITEKTSKOLEN 
AARHUS, GODSBANEN

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Lejer: 
Arkitektskolen Aarhus

Byggeår: 
2019-2021

Omfang: 
13.000 m2

inkl. Mediateket (500 m2)

Arkitekt: 
ADEPT, Vargo Nielsen Palle og 
Rolvung & Brøndsted Arkitekter, 
samt Praksis Arkitekter ApS 
(Mediateket)

Ingeniører: 
Tri-Consult A/S og Steensen 
Varming

Bygherrerådgiver: 
Etos Ingeniører

Totalentreprenør: 
A. Enggaard

Foto: 
Rasmus Hjortshøj  
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FAKTA
STRANDVILLAEN,  
JACOB ADELBORGS ALLÉ 41, 
8240 RISSKOV

Bygherre:
Jørgen Danielsen

Byggeår: 
2013-2020

Omfang: 
500 m2

Arkitekt: 
CEBRA Arkitekter A/S

Ingeniør: 
Tri-Consult A/S

Totalentreprenør: 
Q-Construction

Foto: 
Mikkel Frost 

ARKITEKTUR & DETALJERINGSGRAD  

I allerførste række ud til Aarhusbugten, med 
et smukt udsyn over vandet mod Mols, ligger 
denne særlige villa som et skulpturelt ele-
ment. Det arkitektoniske hovedgreb forener 
en læsning af landskabets terræn netop hér 
med bygherrens ønsker om en bygning, der 
tilbyder læ, ophold og oplevelsesrige kig og 
rumlige oplevelser.

Formen lægger sig ind i landskabet, strækker 
og vrider sig, skubber sig ind og rækker ud, 
åbner og lukker og skaber herigennem rumlige 
forløb og et hierarki i den rumlige dispone-
ring. Det understreges af et overbevisende 
og kompromisløst arbejde med detaljering, 
materialekomposition, niveauspring, nicher, 
terrasser og åbne generøse rum.

Gennem ankomsten til entréen åbner huset 
sig i et langt kik, der følger øjet op ad trappen 
til det store køkken og stue-/opholdsrum. 
Rummet åbner sig ud mod bugten, og hér 
forbindes oplevelsen mellem inde og ude, 
med en gennemgående materialehåndtering, 
både på terrasser og loft.

Bygningen er gennemtænkt i forhold til 
bygherrens mange behov og ønsker og in-
deholder særlige rum til f.eks. receptioner 
og selskaber, film og gæster. Den står som 
et enestående eksempel på et samarbejde 

mellem arkitekter og bygherre, der - gen-
nem et vedholdende arbejde - udvikler sig 
fra den første konceptuelle skitse gennem 
justeringer og detaljering til et gennemført, 
smukt og skulpturelt hus, der både giver 
familien glæde i det daglige - og for de, 
som går forbi og kan nyde synet udefra, 
både dag og aften.
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EGELUNDSVEJ

Dette fine enfamiliehus indskriver sig som 
en del af vejens øvrige bygninger. Huset 
fremstår som en enhed af skulpturelt sam-
mensatte volumener, der trækker på motiver 
fra længehuset og parcelhuset.

Ankomsten inviterer til en tidlig interakti-
on mellem menneske og bygning gennem 
forskellige indgangsmuligheder og kontakt 
til det smukke, taktile og tektoniske arbejde 
med materialerne tegl, træ og stål, fra ho-
vedgreb til detalje. Allerede hér fornemmer 
man samspillet mellem bygning, terræn og 
havens landskab. Sanserne vækkes. Det sam-
mensatte volumen udspares, skubbes ind og 
trækkes ud. Facadens teglspån møder den 
murede base, der bliver til kant og trapper 
ud i haven. Indenfor mødes man af en varm 
og blød atmosfære. Teglen er trukket med 
ind som kerne, mens arbejdet med træ på 
gulve, trapper, døre og detaljer skaber en 
indvendig møblering med stor indlevelse og 
smukke detaljer. Lyset trækkes omhyggeligt 
og præcist ind og skaber, sammen med de 
varierende rumhøjder og rumstørrelser, ople-
velsesrige og vedkommende forløb gennem 
huset og sætter forskellige stemninger i de 
forskellige rum.

Det er en generøs bolig, der har indarbejdet 
en families hverdag i rum og funktioner. 
Samlet fremstår huset som et meget smukt 
og fint eksempel på boligarkitektur, der kan 
inspirere andre.

FAKTA
EGELUNDSVEJ 5,  
8240 RISSKOV

Bygherre:
Dorte og Morten Nissen 
Nielsen

Byggeår: 
2018-2020

Omfang: 
261 m2  

Arkitekt: 
C.F. Møller Architects

Ingeniør: 
Tri-Consult A/S

Entreprenør: 
Jakob Tømrerfirma

Landskabsarkitekt: 
C.F. Møller Architects
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TÆKKER HOUSE

Alle kommer forbi Vesterbro Torv. Det er et 
af byens særlige byrum, der både historisk 
og i dag fungerer som en ankomst til byen 
og som et selvstændigt torv, der fungerer 
som knudepunkt for bydelen.

Torvet er velproportioneret i skala, og byg-
ningerne rundt omkring afspejler den ud-
vikling, som Aarhus har gennemgået rent 
arkitektonisk. Det er i denne kontekst, at 
Tækker House har taget et modigt greb om 
et af torvets vigtige hjørner. Placeringen 
danner rum om Torvet, og det er samtidig et 
landmærke, når man ankommer ad bakken 
nordfra, ned ad Hjortensgade, og fra syd 
ad Vester Allé.

Bygningen fremhæves, fordi den på én gang 
formår at stille sig stærk frem, med bue-
de altaner, der sender en hilsen til Gaudis 
bygninger i Barcelona. Facaden er beklædt 
med en pladebeklædning i guld, der trækker 
bygningen frem. Samtidig formår den på 
fin og smuk vis at indgå i en rytme, samt 
i en proportionering og skala, der indgår i 
dialog med Tovets øvrige bygninger. - Det er 
derfor meget opløftende at kunne fremvise 
et rigtigt spændende og vellykket projekt på 
et sådant særligt sted i byen.

FAKTA
VESTER ALLÉ 26, 8000 
AARHUS C

Bygherre:
Tækker  
(Ejendomsselskabet Vester Allé 
26 ApS)

Byggeår: 
2018-2021

Omfang: 
2.900 m2

Arkitekt: 
JDS Architects Copenhagen

Ingeniør: 
Tækker Rådgivende 
Ingeniører A/S

Foto: 
Tækker Group
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ÆBELØEN

Stadsarkitektens særpris tildeles et projekt, som hun ønsker at fremhæve. I år fremhæves 
et projekt, der giver et svar på den diskussion om byvækst og bykvalitet, som aktuelt fylder 
meget. Øvrige væsentlige, aktuelle emner er: Bæredygtighed i byudvikling og byggeriet, 
social ulighed, et mangfoldigt boligudbud, klimatilpasning og betydningen af grønne rum 
og landskabet.  

Æbeløgade står som et særligt stærkt ek-
sempel på god bybygning. Bebyggelsen er 
placeret i kanten af Ø-gaderne, med Bota-
nisk Have som nærmeste nabo. Projektet 
bygger på en indgående læsning af de om-
kringliggende områders stedlige kvaliteter, 
bygningsarkitektur og bystruktur.

Genistregen i det arkitektoniske hovedgreb 
ligger i introduktionen af den helt ny gade 
– Æbleøgade. Gennem den skabes grund-
trækket for en nyfortolkning af Øgaderne, 
der bygges op om klassiske bymotiver som 
gaden, baggården og smøgerne. Gaderummet 
er smukt velproportioneret og fremstår som 
et gennemført byrumsdesign. Belægningen 
strækker sig fra facade til facade, og træer, 
bænke, belysning og bede skaber en fin og 
logisk opdeling, der giver lyst til at sænke 
farten og nyde den atmosfære, der opstår 
i rummet. Materialerne er af høj kvalitet. 
To smøger inviterer ind til baggården, der 
åbner sig som en grøn og frodig oase, med 
mulighed for ophold. De store træer er be-
varet og skaber rum og forankring.

Bebyggelsen fremstår som en sammensat 
bybebyggelse, der har vredet og trukket og 
gentænkt de klassiske byhuse til én samlet 
flot kompositioneret helhed. Indgang, vin-
duer og kvisten er her oversat, og altaner 
og terrasser bidrager til boligkvaliteter, og 
der er demonstreret et usædvanlig smukt 
arbejde med materiale- og farvesammen-
sætning. Dette omhyggelige arbejde samler 
bebyggelsens mange elementer til en helhed.

I disse år, hvor Aarhus vokser hastigt, er der 
behov for at bygge boliger, der bidrager til 
høj bykvalitet, forskellige boligtilbud, byrum 
og gaderum og grønne lommer. Her frem-
står projektet som et enestående bud på 
bybygning, der gennem en dygtig læsning 
af stedet har skabt sin egen stærke identitet, 
der også i fremtiden vil stå som et særdeles 
godt eksempel på bybygning. 

Derfor tildeles dette projekt Stadsarkitektens 
Særpris 2021.

FAKTA
ÆBELØGADE / 
SALTHOLMSGADE,  
8000 AARHUS C

Bygherre:
Saltholmsgade ApS, c/o Vidar 
Ejendomme ApS

Byggeår: 
2016-2020

Omfang: 
11.800 m2

- 136 lejligheder og 10 byhuse

Arkitekt: 
CEBRA Arkitekter A/S

Ingeniør: 
Oluf Jørgensen

Totalentreprenør:
Raundahl & Moesb

Landskabsarkitekt: 
MBYland

Foto: 
Mikkel Frost, Kasper Hornbæk 
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