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Sammen kan vi noget, som ingen af os kan hver for sig

AARHUS KOMMUNE BYGGER
FREMTIDENS MIDTBY
Det handler om at udnytte pladsen
bedst muligt i det centrale Aarhus,
hvor efterspørgslen på boliger er
stor og sørge for at bygge videre på
de historiske og kreative miljøer,
der allerede er etablerede. I 2016
har Aarhus Kommune blandt andet
fokus på området omkring godsbanen, der er præget af en kreativ ånd
med et spraglet og inspirerende net
af iværksættere.
– Vi vil gerne bevare den ånd og
det miljø, som allerede er skabt i
området. Det er området, vi kalder
Aarhus K, der står for kultur og
kreativitet. Vi bevarer for eksempel
nogle af de gamle skinner og gamle
godshaller, så vi bygger videre på
det kulturspor, der allerede er i
området, fortæller Bente Lykke
Sørensen, Chef for Bolig og Projektudvikling.

E+N ARKITEKTUR
Historien om De fem Brødre
E+N Arkitektur blev kontraktet af NRE, som arkitekt MAA
og partner Kjeld Ghozati tidligere har udviklet et projekt
for på en meget vanskelig grund i Aarhus centrum. NRE
stod over for at skulle udvikle en række boligprojekter på
Sandkajen i Københavns Nordhavn. På det mindste men
til gengæld mest synlige byggefelt, der ligger som det første
byggefelt tættest på byen, ønskede NRE at få tegnestuen til
at lave et markant teglbyggeri. NRE var blevet opmærksom
på tegnestuens ekspertise og referencer inden for markant
og moderne teglarkitektur. Frem for at kikke til boligprojekterne i området lod tegnestuen sig inspirere af de
historiske og markante industribygninger i området, hvoraf
flere er bygget i tegl. Løsningen blev et design med fem
vertikale tårne, og projektet fik navnet De fem Brødre som
pendant til silobygningen De fem Søstre på Aarhus Havn.
De fem Brødre ligger ovenikøbet meget passende i Aarhus
Kvarteret på Sandkajen.

37 lyse og moderne lejligheder
Den arkitektoniske hovedidé består af to arkitektoniske
greb, der giver ind i hinanden og tilsammen danner en
u-form. Derved opnås en tilpas bygningsdybde, som sikrer
gode, gennemlyste lejligheder. Lejlighederne har åbne og
moderne planløsninger og er tegnet, så de har de mest
optimale udkiksforhold mod byen og vandet. I stuerne mod
syd er udsigten yderligere opprioteret, hvilket bevirker, at
vinduespartierne er større, og karnapperne afsluttes med
et fuget glashjørne mod altanerne. Der har på alle måde
været tale om et vellykket og frugtbart samarbejde mellem
E+N Arkitektur og NRE. Tegnestuens mål og spidskompetence er høj kvalitet for en beskeden merpris.

Sammen kan vi noget, som ingen af os kan hver
for sig
Vores organisation er opbygget omkring tre teams, der
fagligt fordyber sig på hver sit felt, hvorved vi kan løfte hvert
af områderne til nye højder. Målet er at styrke tegnestuens kernekompetencer, så vi fortsat kan videreudvikle og
raffinere den arkitektur, som forener eksisterende og nyt.
De tre teams arbejder tæt ved siden af hinanden, så vi
inspireres og engageres på kryds og tværs.

Aarhus Kommune ønsker at tiltrække
både erhvervslivet og private til det
kreative miljø, som har en central
beliggenhed i midtbyen tæt ved
banegården, butikker og hoteller.
Bygningsstyrelsen har allerede udskrevet en konkurrence om at tegne
den nye arkitektskole, som skal ligge
i området sammen med fag- og
funktionsskolen, og AAB sikrer,
at kollegieboligerne er begyndt
at skyde op i området. Et andet
sted i byen, hvor der er fuld gang
i byggeaktiviteterne, er i Sydhavnen, hvor gamle slagteribygninger
blandt andet bygges om til boliger
og erhverv.
– Vi ønsker jo ikke at skabe en
ny version af den gamle by, men
vi synes, det giver god mening at
udnytte de historiske rammer, og de
fodspor der allerede er sat i byen.
Derfor er det interessant at udnytte
for eksempel de gamle slagteribygninger og føre dem ind i en ny tid
i stedet for blot at rydde området
og begynde helt forfra. Vi vil gerne

Team E
Team E arbejder med kulturarv og bygger videre på mere
end et halvt århundredes erfaring med at revitalisere
kulturarv og istandsætte kirker samt fredede og bevaringsværdige bygninger. Målet er at øge vores kompetencer og
forfine vores arkitektur endnu mere, når det gælder om at
lade fortiden tale og nutiden leve.

Team +
Team + rendyrker byggeteknik helt ned i detaljen og
arbejder med materialer, tektonik og konstruktioner. Vores
E og N ville ikke være noget uden ’+’. Det er det, som binder
det eksisterende sammen med det nye og skaber helstøbt
arkitektur forankret i enkel og raffineret byggeteknik.

Team N
Team N stiller skarpt på infill og nybyggeri. Vi bruger vores
strategier og holdninger til kulturarv til at skabe nybyggerier, som er unikke, fordi de skabes ud af det sted, hvor
de skal bygges. Dermed får de en tidsmæssig og lokal
fortælleværdi; det Eksisterende forenes med det Nye, så et
nybyggeri fra E+N ikke blot er noget nyt, men også noget
særligt.

E+N Arkitektur hed tidligere Exners Tegnestue
I mere end 50 år har tegnestuen haft navn efter familien
Exner, men nu arbejder vi videre under et nyt navn der signalerer, hvad vi laver: E+N. Eksisterende plus Ny Arkitektur.
Vi skaber arkitektur i spændingsfeltet mellem eksisterende og nyt ved at arbejde innovativt med både historisk
arkitektur og nybyggeri. Navnet er nyt, men tegnestuen,
vores værdier og metoder er de samme.

Kjeld Ghozati
Arkitekt MAA & Partner, E+N Arkitektur

Tegnestuens speciale er:
Høj kvalitet til en beskeden merpris.
Vores primære forretningsområde er: Shopping,
kirke og kultur, infill og nye bygninger i eksisterende bymiljøer samt restaurering og revitalisering af
kulturarv.
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/]LY[rYÅ`[[LYder 4.000-5.000
nye indbyggere til Aarhus, derfor
bygger Aarhus Kommune visionært
og historisk for både for private og
erhverv.
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”Vi ønsker jo ikke
at skabe en ny
version af den
gamle by.”
have den historiske ånd med ind
i fremtiden, siger Bente Lykke
Sørensen
0:`KOH]ULUÄUKLZbåde kunstnere
samt det kreative iværksætternetværk Frontløberne, der i mere end
20 år har været med til at sætte den
kreative dagsorden i Aarhus og
skabe et kreativt miljø, så iværksæt-

ter- og kunstnerkulturen sammen
med de etablerede virksomheder
kan slå rod.
– Vores håb er, at der kan opstå et
samarbejde mellem iværksætterne
og de etablerede virksomheder, så
de kan udveksle viden og ideer og
vækste sammen. Og det er en af
årsagerne til, at vi gerne vil udvikle
det område af byen også, fortæller
Bente Lykke Sørensen
Lidt uden for midtbyen i Lisbjerg bli-

ver især børnefamilierne tilgodeset
med byhuse i grønne omgivelser.
En helt nye skole er skudt op blandt
husene, der ligger højt på den
grønne bakke, hvor moderne regn-

”Vi synes, det
giver god mening
at udnytte
de historiske
rammer, og de
fodspor der
allerede er sat i
byen.”

vandssikring kombineres med et
godt udemiljø og stor biodiversitet
for beboerne. En supercykelsti ind
til midtbyen er også på tegnebrættet. Cykelstien skal sammen med
letbanen forene de urbane synergier
mellem huse, natur og livet i byen.
– Vi har set på udviklingen i
København og ladet os inspirere
af de to til tre etagers byhuse, de
har bygget med stor succes, som er
oplagte til at huse børnefamilier.
Byhusene gør det muligt at forene
ønsket om plads, grønne områder
med drømmen om at bo centralt, siger Bente Lykke Sørensen.Men der
er byudviklingsprojekter i gang over
hele Danmark hvor urbaniseringen
tager fart. I Odense ser man ligeledes et helt nyt kvarter skyde fra hvor
den store Thomas B. Thriges Gade
før i tiden lå. Også Esbjerg udvikler
nye bymiljøer ved den gamle industrihavn. Her såvel som i Aarhus
bliver der på alle måder bygget ind
i fremtiden både for både private og
erhvervslivet, så byen er klar til at
huse fremtiden.
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Aarhus er i færd med en hidtil uset udvikling
med et historisk højt investeringsniveau
i byudvikling og infrastruktur, der
omfatter udvikling af nye videnhubs,
innovationscentre, investeringer i byens
arkitektur, nye teknologiske løsninger samt
et mål om at blive CO2-neutral i 2030.
Kilde: www.aarhus.dk

E+N Arkitektur A/S

E+N

Vi har stor ekspertise inden for
infill og nye bygninger i eksisterende bymiljøer. De viste projekter er P-hus Tröndur i Vejle,
infill i Jægergårdsgade, Aarhus og
Banegårdshuset, Aarhus Stiftstidendes domicil på Banegårdspladsen i Aarhus.
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Nye nedgravede affaldsløsninger giver bedre bymiljø omkring
beboelsesejendomme. Jysk firma
står bag mange af disse løsninger
og lancerer nu nyt affaldssystem,
som højhuse især får glæde af.
I forbindelse med renoveringen
af boligblokke, efterspørges ofte
smarte og bæredygtige affaldssystemer, og det har joca i Vinderup
specialiseret sig i.
– Vi er gået fra at være leverandør af plastikcontainere til også at
være leverandører af nedgravede
anlæg og totaletableringen heraf.
I dag udgør nedgravede affaldscontainere nemlig halvdelen af
forretningen. Vi har været med til
at udbrede den i Danmark, fortæller direktør og ejer af joca Søren
Jensen, og fortsætter:
– Der er da også adskillige miljømæssige fordele ved at grave affaldsbeholdere ned. For det første
bliver skraldet automatiske kølet
ned, fordi jordens temperatur permanent ligger omkring 8-9 grader.
Dermed undgår man lugtgenerne,
men en af de vigtigste fordele er
at boligblokkene slipper for de kedelige og beskidte affaldshuse og
-kældre, som ofte er mål for hærværk. Nedgravede affaldsløsninger
giver derudover plads og åbenhed
i boligkvarterer, som tit har brug
for arkitektoniske løft. En af jocas
nyheder er et transportsystem, der
kan føre skrald fra affaldsskakter ud i en nedgravet container. I
Magisterparken i Aalborg har en
sådan løsning erstattet et besværligt og uhygiejnisk affaldssystem
placeret i en kælder.
– Det fjerner en masse besvær
med containere der skal flyttes
og skiftes ud flere gange om
ugen. Vores transport-’snegl’ fører
automatisk affald og papir ud i en
nedgravet affaldsbeholder, som så
tømmes af vognmanden. Dermed
sparer viceværten en masse tid
som han kan bruge på andre
funktioner, siger Søren Jensen og
tilføjer:
– Vi har udviklet vores egen
’fuldmelder’ som giver vognmanden besked når systemet har
behov for tømning. Det reducerer
antallet af tømninger med mere
end 40 procent.
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