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FORORD
Aarhus Kommune har hvert år siden 1988 præmieret 
smukt og godt nybyggeri på Arkitekturens 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 bygningskom-
plekset 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 bygningerne og tilfredsstillende opholdsarealer for 
ejendommens brugere er væsentlige.

Præmiering af Nybyggeri 2018 
Udgivet af Aarhus Kommune 
Forfatter og redaktion: Stadsarkitekten  
i samarbejde med Teknik og Miljø  
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STADSARKITEKTENS ORD
Arkitekturens Dag er en af de største begivenheder i arki-
tekturens kalenderår. Over hele landet sættes der fokus på 
god arkitektur ved forskellige aktiviteter, og i Aarhus præ-
mierer vi ekstraordinært og forbilledligt nybyggeri netop 
på Arkitekturens Dag.

Aarhus er inde i en rivende udvikling med mange bygge- 
og anlægsprojekter, som byens skyline med de mange 
kraner vidner om. Aarhus er samtidig begunstiget med 
nogle af landets bedste arkitekttegnestuer, der gennem 
mange år har sat deres præg på byens arkitektur, og også 
i år har der været et stærkt felt af nybyggerier – alt lige fra 
boliger og erhverv til letbane-design og fine nye toiletbyg-
ninger. 

Ved at sætte fokus på god arkitektur understøttes byrå-
dets vision om, at Aarhus skal kendes internationalt for 
sin arkitekturpolitik. Præmieringen af god arkitektur giver 
desuden byens borgere mulighed for at møde arkitekter 
fra den lokale arkitektklynges bedste tegnestuer, og for 
at se de præmierede byggerier på Arkitekturens Dag d. 1. 
oktober.

Det overordnede tema for dette års udvælgelse har været 
’mangfoldighed’. Udvalget af præmieringsværdige emner 
har været virkelig bredt, men det var dog en enig bedøm-
melseskomité, som sluttelig valgte, at følgende byggerier 
skulle præmieres: Lisbjerg Bakke, Rømerhus og Salling 
Rooftop. 

Stadsarkitektens pris for midlertidig arkitektur går i 2018 
til Omdrejningspunkt, Rundhøj Torv, som er et mødested, 
medborgerhus - og meget mere.

Stephen Willacy

Stadsarkitekt

Bedømmelseskomitéen (fra venstre): 

Civilingeniør Katrine Kracht, Billedkunstner Jan Balling,  
Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, 
Stadsarkitekt Stephen Willacy, Rektor Torben Nielsen, 
Arkitektskolen Aarhus og Arkitekt Susanne Pedersen.
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    LISBJERG BAKKE 
AL2boligs Afdeling 128 præmieres for på bedste vis at 
skabe gode almene boliger i en meget høj kvalitet, både 
hvad angår den enkelte bolig, men også i forhold til bæ-
redygtighed og cirkulær økonomi. Lisbjerg Bakke er et nyt 
og bæredygtigt bud på at bo i en naturskøn etagebebyg-
gelse, helt tæt på naturen, og samtidig i et inspirerende og 
aktivt fællesskab. 

Afdelingen rummer 34 familieboliger, 5 ungdomsboliger 
samt en gæstebolig, og den består af hele 27 forskellige 
boligtyper, i 1, 2 og 3 plan, hvor beboerne i høj grad selv 
har mulighed for at sætte deres personlige præg på boli-
gen (eks. i valg af køkken). Byggeriet er DGNB-certificeret.

Byggeriet præmieres for den arkitektoniske helhed, den 
innovative brug af træ på facader og i selve lejlighederne, 
samt den begavede udnyttelse af lyset, de store vindu-
espartier, der sikrer et godt dagslys i boligerne og vid 
udsigt til det omkringliggende landskab.         

Bebyggelsen spiller sammen med udearealer og landskab 
på en overbevisende og indlevet måde.

En kombination af træfacader, skarptskårne og smukt 
proportionerede facader, med store unikke tagudhæng 
og små buede gadeforløb, har skabt en unik arkitektur og 
en bymæssigt urban landsby. Der er indarbejdet spæn-
dende mødesteder i stueetagen og på første sal, der i høj 
grad understøtter ’liveability’ i bebyggelsen og dermed 
stedets fællesskabsånd.    

Det er et ’stærkt’ projekt, som i høj grad vil kunne inspirere 
andre nye boligbebyggelser i det kommende Lisbjerg og 
andre bykvarterer i Aarhus.
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JESS INGERSLEVS GADE
FAKTA 

BYGHERRE: AL2BOLIG

BYGGEÅR: 2017-2018

OMFANG: 4.100 m2

ARKITEKT: VANDKUNSTEN

INGENIØR: MOE AS ÅRHUS

LANDSKABSARKITEKT: VANDKUNSTEN

ANDRE PRISER/NOMINERINGER:  

 PROJEKTET FIK 1. PRÆMIE I  EN  

 ÅBEN KONKURRENCE OM FREMTI- 

 DEN BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIG
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RØMERHUS
Rømerhus er en bevaringsværdig bygning fra 1895, tegnet af 
arkitekt Sophus Frederik Kühnel, med inspiration fra Køben-
havns Magasin du Nord. Bygningens beliggenhed gør den 
til et vigtigt pejlemærke i byen - i den historiske kerne langs 
vikingebyens sydlige vold, med hovedfacade langs Åboule-
varden og med udgang fra Clemens Bro på Strøget (byens 
travle shoppinggade) samt med facade mod den historiske 
gade Clemens Stræde ovenpå byens voldanlæg.

Bygningens ejer, Bestseller, har sammen med deres arkitekter, 
E + N Arkitekter, på alle måder gentænkt shopping-oplevelsen 
ved at fokusere på arkitekturens særlige kvaliteter og styrket 
den med ypperligt håndværk, flotte materialer og smukke 
detaljer, som tilsammen ’pirrer vores sanser’.

Centralt placeret i butiksarealet, i dobbelt højde, vokser 
en spændende stål-konstruktion frem, der bærer kraften 
fra de tre øverste kontor-etager og det centrale udendørs 
gårdrum/-terrasse, som lejerne nyder godt af. Shopping-op-
levelsen er her i en klasse for sig og styrkes af de skulpturelt de-
signede trapper, hvorfra man kan nyde Christian Lemmertz’s 
dramatiske kunstneriske udsmykning.   

Etagemæssigt er huset tre-delt, med restaurant Rømer langs 
Åboulevarden, Bestseller-butik på 2. og 3. etage, og med kon-
torer på 4.-7. etage, hvoraf E + N Arkitekter’s tegnestue bebor 
den øverste etage. 

Bygningen præmieres for den kompromisløse gennemførelse 
af et kompliceret projekt i én af midtbyens mest markante hi-
storiske ejendomme samt for det gennemførte materialevalg 
af højeste kvalitet.
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FAKTA

BYGHERRE: BESTSELLER A/S

BYGGEÅR: OMBYGGET I 2014-2017 (OPFØRT I 1895)

OMFANG: 4.200 m2

ARKITEKT: E+N ARKITEKTUR A/S

INGENIØR: SØREN JENSEN RÅDGIVENDE  

 INGENIØRFIRMA A/S

LANDSKABSARKITEKT: E+N ARKITEKTUR A/S

ANDRE PRISER/NOMINERINGER:  

 INDSTILLET TIL RENOVER PRISEN  

 2018. 

 SHORTLISTED TIL STRUCTURAL  

 AWARDS 2018 - STRUCTURAL  

 TRANSFORMATION 2017

SKT. CLEM
ENS TORV 8
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SALLING ROOFTOP AARHUS 
Med 1,5 mio. besøgende i løbet af det første år er Sallings 
nye etage-tilføjelse og glasbro allerede blevet et nyt pej-
lemærke på Strøget, en ny ’must-see’ destination, midt i 
hjertet af Aarhus.

Med Salling Rooftop har Aarhus fået en hel række nye 
byrum - en destination af internationalt format.

Aarhus er blevet mere tredimensionel, med Salling Ro-
oftop’s enestående 360 graders kig over byens varierede 
skyline. Tagfladen er skabt som et ’byggelandskab’ på ad-
skillige niveauer, med stor variation i skala og indretning. 
Besøgende har hermed fået en ny enestående mulighed 
for at komme op på byens tag og få overblik og perspek-
tiv.

Mennesket er tydeligvis centralt placeret i udformningen 
af Sallings nye landmark! 

Vinterhaven, med sin karakteristiske form og glastage, 
kan ses på lang afstand flere forskellige steder i byen, hvil-
ket er med til at skabe en særlig identitet for husets karak-
teristiske arkitektur. Gennemgående er der en fin skala og 
intimitet med træbeklædning og forskellige grønne tiltag.        

Projektet præmieres for hele grebet, hvor der opnås man-
ge forskelligartede, forskudte terrasser og uderum, hvorfra 
den fantastiske udsigt til by og bugt kan nydes. Disse nye 
byrum, hvor alle er velkomne, virker uprætentiøse og imø-
dekommende, og med mange intime kroge - på trods af 
det samlede volumen.
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FAKTA

BYGHERRE: SALLING GROUP 

BYGGEÅR: 2018

OMFANG: 2.000 m2

ARKITEKT: RAMBØLL ARKITEKTER, AARHUS

INGENIØR: RAMBØLL

LANDSKABSARKITEKT: RAMBØLL ARKITEKTER, AARHUS

ANDRE PRISER/NOMINERINGER:  

 NOMINERET TIL BUILDING AWARDS  

 2018, BYUDVIKLINGSPRISEN

SØNDERGADE 27
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NYE OFFENTLIGE  
TOILETBYGNINGER, 3 STK. 
Man kan finde eksempler på god og præmieringsværdig 
arkitektur i meget forskellig skala. – Som et eksempel på 
denne mangfoldighed har komitéen i år valgt at inddrage 
tre offentlige toiletter i deres bedømmelse, tre meget for-
skellige eksempler, men alle med gennemtænkte løsninger 
udført i gedigne materialer og med en fin detaljerings-
grad.

Samtidig er de valgte løsninger på ingen måde ’standard’, 
men nytænkende, eks. ved Ballehage, hvor bygningen er 
blevet beklædt med cortenstål-plader, der falder flot ind 
i den skovmæssige sammenhæng. Samtidig er der fra 
de enkelte toiletter skabt fint indrammede kig til naturen 
udenfor. 

Toiletbygningen på Moesgaard Strand er et flot renoveret 
bygningsværk med stråtækt tag. Interiøret er udført i gode 
gedigne materialer med glatpudsede betongulve og 
stærkfarvede glasvægge.

Skanseparkens nye toiletbygning er placeret diskret på 
den nordlige skråning ved Heibergsgade. Huset fremstår 
i en simpel form, som er fornemt beklædt med kobber på 
tagflader og langsider, mens gavlene er udført i flerfarvet 
beton med gedigne plankedøre i egetræ.    

FAKTA MOESGÅRD (DEN STRÅTÆKTE BYGNING)

BYGHERRE: AARHUS KOMMUNE

BYGGEÅR: 2014

OMFANG: 44 m2

ARKITEKTER: HENRIK HØJMOSE OG  

 KRISTINA FRIIS SIMONSEN

INGENIØR: SPANGENBERG & MADSEN,  

 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S
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AARHUS KOMMUNE
FAKTA SKANSEPARKEN

BYGHERRE: AARHUS KOMMUNE

BYGGEÅR: 2015

OMFANG: 13,2 m2

ARKITEKTER: HENRIK HØJMOSE OG  

 KRISTINA FRIIS SIMONSEN

INGENIØR: SPANGENBERG & MADSEN,  

 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S

FAKTA BALLEHAGE

BYGHERRE: AARHUS KOMMUNE

BYGGEÅR: 2017

OMFANG: 24,2 m2

ARKITEKTER: HENRIK HØJMOSE OG  

 KRISTINA FRIIS SIMONSEN

INGENIØR: SPANGENBERG & MADSEN,  

 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S
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LOKESVEJ 9-11
Bebyggelsesplanens struktur, med de 4 bygningsvolume-
ner, forbinder Lokesvej med den nye centralt placerede 
bypark, der indeholder en stor flot klimatilpasnings-sø.

Lokesvejs skala, med ’gavlhuse’ i 4 etager med smukke 
grønne haveanlæg, spiller fint sammen med den omkring-
liggende lave bebyggelse og kolonihaverne.

Bebyggelsen, der rummer i alt 164 lejligheder, ’trapper op’ 
til 8 etager ind mod parken, som virker venlig, idet lys- og 
luftforholdene er optimeret. 

Der er anvendt fine materialer og skabt variation ved 
brug af 2 forskellige tegl-farver. Brugen af mønstre, en 
rig variation i vindues- og døråbninger samt detaljering, 
kombineret med et spændende altan-design, gør husene 
menneskelige i deres skala. 

 I den tilhørende parkeringskælder er der plads til 115 biler.
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ÅBYEN
FAKTA

BYGHERRE: INNOVATER A/S & NREP A/S 

BYGGEÅR: 2016-2017

OMFANG: 13.000 m2

ARKITEKT: ÅRSTIDERNE ARKITEKTER

INGENIØR: MIDTCONSULT

LANDSKABSARKITEKT: ÅRSTIDERNE ARKITEKTER
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SØREN FRICHS VEJ 51 
Med omdannelsen af den store gamle logistikpark til 
et nyt boligkvarter med butikker mv. er dette den første 
bebyggelse i det kommende ’brokvartér’, som strækker sig 
langs Søren Frichs Vej ind til det nye ’kreative kvartér’ ved 
Godsbanen. 

Boligbebyggelsens hovedfacade vender mod Søren 
Frichs Vej og åbner sig mod byparken i syd med rekreative 
grønne arealer, fællesfaciliteter, gode opholdsarealer, sø 
og boldbaner.

Bygningen fremstår enkel, med smukke teglstensfacader 
og mange fine detaljer. Den østvendte facade er beklædt 
med perforeret anodiseret aluminiumsplade. 

Fremhæves skal det også, hvordan dagligvarebutikkens 
facader spiller godt sammen med den nye pladsdannelse, 
og hvorledes dagligvarebutikkens indleveringsområde 
er flot skærmet af mod naboerne, og samtidig danner 
afgrænsning til et sportsområde i spændende farver, som 
er med til at skabe masser af byliv. Der er indrettet en stor 
fin have/gårdrum på dagligvarebutikkens tag, hvorfra der 
er skabt forbindelse til søen via en skulpturel trappe, der 
samtidig fungerer som opholdsrum med siddepladser og 
udsigt mod søen.
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ÅBYEN
FAKTA

BYGHERRE: INNOVATER A/S & NREP A/S

BYGGEÅR: 2016-2017

OMFANG: 7.500 m2

ARKITEKT: ARKITEMA ARCHITECTS K/S

INGENIØR: INGENIØR’NE

LANDSKABSARKITEKT: ARKITEMA ARCHITECTS K/S
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POSTHUSBYGNINGEN
’Posthusbygningen’ består af 30 lejemål fordelt på 2, 3 
og 4-værelses lejligheder fra ca. 70 – 130 kvm. Der er en lys 
indvendig hovedtrappe med en stor vertikal supergrafik 
på væggen med historisk reference til posthuset.

Alle beboere har adgang til den meget indbydende tag-
terrasse på 400 m2, med fin grøn beplantning med flere 
intime siddemiljøer med multianvendelige møbler, som 
arkitekterne har specialdesignet. Herudover er der også en 
mindre fælles terrasse med begrønning på 1. sals niveau. 

Vanding af alle planter styres vha. et fuldautomatisk 
anlæg, der både opsamler regnvand og styrer doseringen 
af vand.

Fra tagterrassen har man mulighed for kig ud over mange 
af byens tage og kan derved opleve byen fra en helt ny 
vinkel. 

Facaderne er beklædt med håndlavede teglskaller fra 
Petersen Tegl. 

Vinduesrammer, altaner og lysninger er udført i anodise-
ret aluminium i gylden farve, der spiller godt sammen med 
bygningens skærmteglsbeklædning. 

Bygningen fungerer meget fint i forhold til Vesterbro Torv 
og Vestergade. Nyfortolkningen af ler som materiale giver 
kvarteret et flot løft.
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FAKTA

BYGHERRE: HØGH & ROUSING EJENDOMME A/S

BYGGEÅR: 2017 

OMGANG: 2.500 m2

ARKITEKT: GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS,  

 LOOP ARCHITECTS A/S (FACADEDESIGN) 

INGENIØR: TÆKKER RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

VESTERBRO TORV 1B

FOTO: JULIAN WEYER
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RESTAURANT ANKER 
Bygherren ’har sat barren højt’ for denne nye bygning, 
midt i havnens maritime miljø, der foruden Restaurant 
Anker også huser IT-virksomheden Enversion A/S på 1. sal.

Den gennemgående idé er en krydsning af de røde 
fiskerhuse i Skagen med et bornholmsk røgeri. Den sorte 
træbeklædning er kombineret med en markant skorsten, 
og man mærker, at der hele vejen igennem er kælet for 
detaljerne, med ordentlige materialer både ude og inde.

Der er ingen tvivl om, at de ansatte hos Enversion A/S 
nyder at arbejde i den nye bygning. Både lyset, rumlighe-
den og brugen af lyddæmpende materialer gør ophold i 
lokalerne til en rar oplevelse. Det samme gør sig gælden-
de hos Restaurant Anker i stueplan, hvor der er tænkt på 
helhedsoplevelsen, med afvekslende siddemiljøer samt en 
stor terrasse, der indbyder til, at man sætter sig og nyder 
havnemiljøet en stor del af året. 

Når vejret tillader det, er der samtidig mulighed for åbning 
af store vinduespartier i egetræ mod vandet.

Facaden i stueetagen samt den markant formede 
skorsten er udført i samme lyse teglsten. Førstesalen er be-
klædt med sortmalet træ, og alle inddækninger er udført i 
flot detaljeret kobber. 

Det samlede projekt virker helstøbt og er fint indpasset i 
miljøet på den gamle lystbådehavn.
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FISKERIVEJ 12
FAKTA

BYGHERRE: A.F.I. EJENDOMME 

BYGGEÅR: 2018 

OMGANG: 1.640 m2

ARKITEKTER: LUPLAU & POULSEN ARKITEKTER 

INGENIØR: STOKVAD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
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    LETBANE-DESIGN 
Aarhus Letbane er Danmarks første, så derfor er der 
naturligvis stor opmærksomhed på design af togsæt, og 
hvordan stoppestederne er placeret igennem byen. 

Der er mange tekniske komponenter i forbindelse med 
letbanen, og der er lagt stor vægt på, at designet ikke 
fremstår som enkeltkomponenter, men som en samlet 
helhed. Tog, perroner og master til kørestrøm samt trans-
formatorstationer fremstår meget vellykkede.

Byen har i forvejen mange busstoppesteder, så letbanede-
sign og farver fremstår tydeligt og er tænkt godt sammen.

Det er nemt at se, at Midttrafik har fået et nyt ’familiemed-
lem’, med sin egen stærke grafiske identitet, som samtidig 
spiller godt sammen med de øvrige transportmidler, på 
tværs af kommuner og regionen.

Fremhæves skal stoppestederne langs den nye havne-
front, hvor designet er smukt integreret i Havnepladsen 
tegnet af Kristine Jensens Tegnestue.
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STOPPESTEDER, INVENTAR
FAKTA

BYGHERRE: AARHUS LETBANE                      

BYGGEÅR: 2015-2018

OMFANG: LETBANEANLÆG BESTÅR AF 19 PERRO- 

 NER, BÅDE SIDELAGTE OG MIDTERPER- 

 RONER MED LÆSKÆRM SAMT VÆRN,  

 BÆNKE OG AFFALDSBEHOLDERE

DESIGNER: HOLSCHER DESIGN APS (+ ANSATTE   

 HOS AARHUS KOMMUNE, AARHUS   

 LETBANE, MIDTTRAFIK, ML.FL.)

INGENIØR: ASAL, AFA JC DECAUX OG COWI
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    OMDREJNINGSPUNKT RUNDHØJ  
Indtil august 2017 var Rundhøj Torv kendetegnet ved en 
gammel tankstation, der var en ’øjenbæ’.

Arkitekten Eske Bruun tog ”initiativ til at skabe et fælles 
mødested på Rundhøj Torv, hvor kvarterets beboere fra 
alle samfundslag kunne møde hinanden”.   
(Eske Bruun, Rethink Activism)  

To store containere blev placeret på torvet og dannede 
basis for en frugtbar medborgerskabsproces, hvor Aarhus 
Kommune og lokale borgere byggede det nye medbor-
gerskabshus. Siden august 2017 har borgerne tilmeldt sig 
mange aktiviteter, der styrker sammenhængskraften i 
lokalområdet.  

Projektets tilblivelsesproces er en meget inspirerende 
metode, der kan være til inspiration for lignende kvarterer i 
Aarhus Kommune og andre byer i Danmark.

Arkitektonisk er projektets midlertidighed understreget 
igennem materialevalget, og de to bygningsvolumener 
spiller meget godt sammen – og også sammen med na-
boen, indkøbsmuligheden.

Omdrejningspunkt har fuldstændig transformeret Rund-
høj Torv!
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STADSARKITEKTENS SÆRPRIS
FAKTA

HVEM: ESKE BRUUN, KONDENS ARKITEKTER APS

HVORNÅR: 2017-18

HVOR: RUNDHØJ TORV




