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Placering i Åparken                             

Pavillonerne varierer bredt i form og størrelse på stedet. 
Nogle favner hele Åparken, som forslag 57/13089 – mens 
andre er meget små i skala, som forslag 22/25049. 

Et stort antal af pavillonerne tager fat i det stiforløb, der 
løber langs åen mod Ådalen og påbegyndes ved Thor-
valdsensgade. Stien interagerer forskelligt med pavillo-
nerne ved for eksempel at bryde gennem pavillonrummet, 
som i forslag 14/50387 og 7/14925 eller tangere pavillonen, 
som i forslag 10/14089. Endelig er der forslag, hvor stien 
er det mest centrale element i pavillonen, som i forslag 

26/73611. Nogle forslag placerer pavillonen uafhængigt af 
stien som et frit element i Åparken. En del af disse forslag 
synes dog at være for løst forankrede på stedet. De kunne 
være pavilloner, der lå hvor som helst. En stor gruppe 
forslag er geometrisk formet som cirkler, med begrun-
delse i at en sådan form både kan placeres frit og samtidig 
definere et sted. Endelig er der udsigtspavilloner som for-
slag 24/17076 og 52/47474, som bruger tårne og trapper til 
at gribe fat i en større del af parkrummet og skabe kig til 
hele Ådalen mod syd. 

RETHINK 
ARKITEKTUR 
– pavillon til Kulturby Aarhus 2017

I januar 2017 udskrev Akademisk Arkitektforening Østjylland i samarbejde med Akademisk Arkitektfor-
ening en åben konkurrence om en midlertidig pavillon, som i tilknytning til kulturbyåret 2017 skal placeres 
i Åparken midt i Aarhus. Pavillonen skal gentænke arkitekturens rolle i det offentlige rum og være en åben 
arkitektonisk ramme for en lang række aktiviteter som debatter, oplæg, møder, filmfremvisninger, koncer-
ter og andet i kulturbyåret. Samtidig skal pavillonen forholde sig til aktuelt fokus på ressourceforbrug og 
genbrug i samfundet og arkitekturen. Pavillonen skal være realiserbar inden for en given tid og økonomi. 

Konkurrencedeltagerne fik i alt 100 timer til at udarbejde et forslag, og dommerkomitéen modtog 58 idéer 
til RETHINK-pavillonen. Samlet set afspejler forslagene stor faglig idérigdom og engagement. Det åbne pro-
gram for opgaven har resulteret i en bred vifte af konceptuelle tilgange til det at lave en pavillon samt forskel-
lig vægtning af indhold i programoplægget. 
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Pavillonen som typologi                     

Pavillonen som typologi er fortolket bredt med et kunst-
nerisk og arkitektonisk udgangspunkt. En del forslag har 
stor poetisk værdi og karakter af at være rumlige installa-
tioner, som forslag 12/10293 og 22/25049. Forslag 27/27251 
fremstår nærmest som et stykke scenografi med scenefor-
hæng og belysning i parken. Forslag 4/08988 og 19/36550 
er eksempler på pavilloner, der skaber et særligt sted i 
parken, som ikke var der før: en siddetribune og møde-
plads i parken. Mange forslag arbejder med overdæk-
ningen som det element, der definerer pavillonen. Mest 
konsekvent og ekstremt ses det i forslag 57/13089, hvor 
hele Åparken overdækkes med genbrugsflasker. En del 
overdækninger er lette oppustelige overdækninger som 
forslag 56/89327 og 58/03009 eller rammer beklædt med 
stof, som forslag 38/53289. Enkelte forslag karakterise-
res ved at være en struktur eller et byggesystem i parken, 
som forslag 40/11212 og 53/25217. Andre forslag er mere 
traditionelle fortolkninger af pavillonen som bygning el-
ler hus, som forslag 28/21128, 37/27202 og 50/10368. En 
af de mest innovative fortolkninger af pavillonbegrebet 
fandt dommerkomitéen i forslag 26/73611, hvor pavillo-
nens rum er hus og forløb på samme tid.

Fokus på genbrug & ressourcer                                                                                                                                       

Temaet recycling indgår konceptuelt eller i form af materia-
levalg i de fleste forslag. Konsekvensen af ressourceforbrug 
perspektiveres direkte og fint i forslag 1/37609, hvor også 
sociale forhold og omstændigheder for hjemløse italesættes. 
Forslag 57/13089 anvender ca. 230.000 grønne sodavands-
flasker i en overdækning og synliggør derved et overforbrug 
samt et forslag til genbrug af et dagligdags affaldsmateriale. 
Mange forslag anvender nyere byggematerialer såsom gen-
brugs- eller kompositmaterialer. Det er typisk plast eller 
papir, der genanvendes. En del forslag peger på anvendelse 
af traditionelle kendte materialer som tegl og mursten, der 
desuden har en tydelig reference til materialerne anvendt 
i boligbebyggelserne i området. I forslag 26/73611 genan-
vendes tagsten således til taget, og i forslag 33/60009 defi-
neres pavillonen i kraft af løst spredte teglstensskår. Lokal 

inddragelse af beboere i byggeprocessen af pavillonen har 
været et tema for en mindre del af forslagene, som forslag 
13/56841 og 21/14171. Dette perspektiv på helhedsforståelsen 
af genbrug gennem arbejdet og skabelsen af arkitektur har 
dommerkomitéen fundet interessant.

Sammenfatning

Den store variation af forslag har bidraget til en god dis-
kussion om karakter og brug af RETHINK-pavillonen for 
2017. Dommerkomiteen har lagt vægt på at finde et enkelt 
og robust greb til en pavillon, som på samme tid er både 
karakterfuld og foranderlig. Pavillonen skal kunne bruges 
bredt og være et sted, man i løbet af sommerhalvåret har 
lyst til at komme forbi. Det skal være et bygbart rum, som 
peger på Åparken og byrummet som helhed samtidig med, 
at det i sin egen form tilbyder en særlig rumlig og arkitek-
tonisk oplevelse. 

En enig bedømmelseskomite har valgt at præmiere tre for-
slag, som på hver sin vis genfortolker en pavillon i Åpar-
ken. Vinderforslaget 14/50387 vælges af dommerkomiteen 
på grund af sin åbenhed og de muligheder, forslaget invi-
terer til på stedet. Det hævede cirkulære rum definerer en 
ramme for større forsamlinger, udstillinger, oplæg, ophold 
og leg. Åparken flyder ind i cirklens indre rum, hvor fo-
kus rettes mod himmelrummet og den belysning, der her 
kan skabes i de mørkere timer. Den udvendige ramme er 
defineret af genbrugsplader lavet af juice- og mælkekar-
tonemballager, som bliver baggrund for byrummet samt 
eventuelle skiftende aktuelle billede- og lysprojektioner. 
Projektet skal i løbet af kort tid detailprojekteres i tæt dia-
log med Akademisk Arkitektforening Østjylland og entre-
prenørfirmaet A. Enggaard A/S med øje for de anvisnin-
ger, betænkningen peger på og med henblik på opførelse 
og indvielse primo maj 2017. 
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hædrende omtale

FORSLAG 12/10293

Ax, Wolthers & Jensen Arkitekter 

Forslaget ’Aarhus Lanternen’ er beskrevet som en sam-
ling lysstandere, der først placeres som en pavillon og si-
den flyttes til byens yderste beliggenhed som en lysende 
havnelinje. Forslaget er bemærkelsesværdigt, idet det ser 
genbruget som noget, der udføres efter, pavillonen har haft 
sin tid. De mange lanterner vil efterfølgende blive opsat på 
den linje, der danner Aarhus’ yderste kant mod vandet og 
bugten. Men på trods af dette store slag mener dommer-
komiteen ikke, at forslaget formår at skabe et billede eller 
en bevidsthed omkring den pavillon, som skal udgøre nu-
tidens Rethink-situation.   

Aarhus Lanternen er dejlig ambitiøs i sin målsætning, men 
skalaen i forslaget gør desværre, at rådighedsbeløbet anses 
for værende utilstrækkelig. Forslaget afspejler rigtigt gode 
intentioner omkring genbrug, uden at der dog er redegjort 
mere præcist herfor. Genplaceringen af lanterner på hav-
nekanten imødekommer programkravene på en fin og an-
derledes måde.
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FORSLAG 22/25049

Thomas Røn Jensen, stud.polyt (ophavsret) og Jonas 
Krabbe Amby, arkitektstuderende MAA

Forslaget er en lille perle, et konstruktivt bud på en pavil-
lon af hængende sten og sarte trækonstruktioner. Det er 
nærmest beskrevet som et poetisk japansk tempel, eller i 
det mindste som en ’rumlig refleksion’ af fine konstruk-
tioner af japansk flid, akkuratesse og perfektion. Desuden 
er forslaget i tegningsmaterialet yderst delikat. Forslaget 
holdt dog ikke til at blive diskuteret i forhold til dagligdags 
robusthed, ligesom det heller ikke helt klart magter skala-
forståelsen. 

Forslaget har en konstruktion med et filigran-agtigt udse-
ende og gennemtænkte og raffinerede samlingsmetoder. 
Konstruktionen bygger på en gennemgående detalje, som 
låser konstruktionen sammen i en tredimensionel bæren-
de konstruktion. Umiddelbart vurderes det, at oplægget er 
for spinkelt, og der skal en større konstruktiv bearbejdning 
til at gøre konstruktionen realiserbar. Projektet udføres af 
bæredygtigt træ, men gør ikke brug af genbrugsmaterialer 
ud over ballaststen. Dommerkomiteen mener dog, at pro-
jektet kan skaleres, så ambition og økonomi kan forenes.
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FORSLAG 27/27251

Zuha Alasadi og Angus James Hardwick, 
arkitekter MAA (delt ophavsret) 

Forslaget er fremstillet som en scenografi mere end som 
en egentlig konstruktion. Pavillonen er en feminin bevæ-
gelig forestilling af et draperet lyserødt eller lysende rødt 
scenetæppe med mulighed for at stå under en svævende 
varmluftssky. Det virker som om, det prøver at forene 
nogle andre sammensætninger for anvendelsen af pavil-
lonen end de sædvanlige foredrag, udstilling, samling etc. 
Man tænker dog om ikke denne pavillon nærmere tilby-
der at kunne være tryllekunst, cirkus eller teater? Som en 
eventyragtig scenografi for sommerlivet i parken fremfor 
en egentlig pavillon.

Forslaget har en spændende struktur som benytter mange 
interessante materialer, hvoraf dog kun et mindre antal er 
genbrug. En indre struktur af pil sørger for at udspænde 
en permanent ”sky”, som kan tilføres yderligere spænd-
stighed via luftpumpe. Stabiliteten af den samlede struk-
tur baseres på stålsøjler, wirer og jordankre, hvilket sikrer 
en stabil konstruktion i længderetningen. Dommerkomi-
teen vurderer dog, at det kræver en større detaljeret be-
arbejdning for sikring af tværstabiliteten. Den tilhørende 
økonomi vurderes realistisk.
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FORSLAG 33/60009

Peter Andersen, arkitekt MAA. Medvirkende: Ivana 
Mihaljevic og Marko Radonjic (delt ophavsret)

Forslaget består af et rundt samlingssted i tegl og potte-
skår. Projektet har givet genklang og er dukket op i dis-
kussionerne for et godt forsøg på at lave en konstruktion 
for fællesskabet ud af en bunke tegl. Forslaget henviser 
selv til en vidunderlig reference, hvor den sprøde lyd af 
potteskår klinger varmt for projektets vision. En gryde af 
tegl placeret i solen som samlingspunkt for et fællesskab, 
giver mange smukke og varme associationer. Desværre 
samles siddefunktioner som iskolde gabioner, der synes 
at svigte projektets grundidé. Ligesom referencen står 
bedre end projektet selv. 

Forslaget har forstået budskabet om at genanvende ma-
terialer til nye alternative projekter. Forslaget består, ud 
over gabioner, udelukkende af knust genbrugstegl og 
stabilgrus. Gabioner fyldt med tegl løser de konstruktive 
udfordringer, og således er konstruktionen simpel i sin 
opbygning og meget robust over for publikums påvirk-
ninger. Projektet vurderes som realisérbar inden for den 
oplyste økonomi.
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FORSLAG 37/27202

Martin Frederik Cederval Kragh, arkitekt MAA

Forslaget er en knaldrød konstruktion sammensat af  
almindelige rødmalede traller. Det er formet som en rek-
tangulær længebygning, der står vinkelret på åens forløb. 
Som det eneste forslag griber det fat i åens landskab og 
indramning af blikket på denne. Denne konstruktion kan 
indeholde mange muligheder, men er man inde i den synes 
man næsten afsondret fra det ydre, på nær de kig der sty-
res ganske kontant via låger, åbninger eller skotter. Denne 
bygning er enkel, synlig og anvendelig. Den er robust og 
simpel og udmærker sig ved sit enkle udtryk, men dom-
merkomiteen synes, at den mangler visioner.

Konstruktionen er meget stor og simpel i sin opbygning. 
Det bærende skelet er baseret på lettilgængelige stillads-
rør og stilladsgitterbjælker. Konstruktionen, som vist på 
illustrationer, synes ikke stabil, men en udbygning af stil-
ladsstrukturen vurderes simpel, og samlet set ligger for-
slaget inden for den økonomiske ramme. Anvendelsen af 
stilladsprodukter anerkendes som genbrugselementer, 
men derudover afspejler forslaget ikke en udpræget gen-
brugstanke.
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FORSLAG 50/10368

Primus arkitekter. Ophavsret: David Bülow og Kri-
stian Rehder, arkitekter MAA. Medarbejdere: Will 
Bradley, junior architect og Ida Overgaard Carnera, 
arkitektpraktikant

Projektet er et velformet og velreflekteret bud på opgavens 
udfordringer. Forslaget udgør en konstruktion af mindre 
enheder. Det er sammensat af fuldstændigt enkle elemen-
ter som i et byggesæt, der tilsammen konstruerer og former 
kubiske rum og rumligheder med forskellige indbyggede 
mindre rum, flere udstillingsflader og lidt større forsam-
lingsmuligheder. Konstruktionen er lavet af genbrugsele-
menter og har klare og fine pointer i forhold til opgaven. 
Bambus eller papruller leder tanken hen på systematiske 
genbrugskonstruktioner af høj æstetisk karakter. Dom-
merkomiteen får associationer til den japanske arkitekt 
Shigeru Bahn, som til perfektion har arbejdet med sådanne 
konstruktioner med henblik på at højne social inklusion. 

Forslaget er simpelthen i orden, velgennemtænkt og vel-
anvendeligt. Man får hvad man ser, men desværre heller 
ikke mere, da der mangler gentænkning af pavillonbe-
grebet. Forslaget afspejler dog en struktur med masser af 
konstruktiv styrke og velovervejede stabiliserende tiltag. 
Bambus med sin styrke og regenerative evner afspejler i 
høj grad muligheden for at skabe brugbare strukturer af 
miljørigtige materialer. Eneste udfordring er, at bambus 
skal fragtes fra den anden side af jordkloden med en deraf 
afledt CO2-belastning. Etableringsomkostningerne vurde-
res at være på et realistisk niveau.
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FORSLAG 57/13089

Agnes Hekla, arkitektstuderende MAA

Forslaget består af en bølgende overdækning af 227.500 
fyldte flasker, som frembringes af en spejling af terrænets 
bevægelse. Dette giver en helt særlig dialog imellem tag og 
gulv i pavillonen, og forslaget har vakt dommerkomiteens 
opmærksomhed. Der efterstræbes en særlig stemning i pa-
villonen - en stemning der veksler mellem det bølgende loft 
af svømmende lysreflekterende elementer af grønne flaske-
lanterner og det bølgende græstæppe. Det er et interessant 
og velreflekteret bud på genbrugets nødvendighed. Men 
det rummer også oplevelsen af at føle en voldsom forstop-
pelse eller overmagt fra flydende elementer, og det er i sid-
ste ende skalaen, der svigter i denne mastodont af et forslag.   
 

Det høje antal af fyldte flasker ophængt i et plexiglastag bå-
ret at T-profiler er en udfordring såvel konstruktivt som 
ressourcemæssigt. Det er dog dommerkomiteens opfat-
telse, at forslaget med en modificering af den bærende kon-
struktion og en kraftig skalering vil kunne gennemføres og 
skabe en unik oplevelse med plads til eftertanke over vores 
ressourceforbrug. Det er desuden en udfordring for den 
eksisterende beplantning under konstruktionen, at den 
skal overleve uden vand og sollys. Genbrugstanken og den 
visuelle manifestation over vores forbrug gør forslaget til 
et meget spændende bidrag.
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Forslag 4/08988 
10.000,- kr. 

Dette projekt hylder pavillonens mulighed for at være et 
samlingssted. Forslaget er en effektivt konstruktiv struk-
tur, der formår at forene sted og pavillon i et fuldstændigt 
udtryk, og dommerkomiteen havde i en lang periode stor 
opmærksomhed på forslaget. Alle komponenter i forsla-
get synes at bære på en konstruktiv ide om at understøtte 
fællesskabet som funktion. Det er meget let at forstille sig 
denne struktur med en ’krone’ af en samling tætsiddende 
lykkelige mennesker. Den overordnede cirkelgeometri er 
begrundet i en overbevisende selvfølgelighed om at skabe 
et stærkt punktnedslag. Alt dette lykkedes langt hen ad ve-
jen, dog er det svært at manifestere forslagets succes i kraft 
af en ikke så overbevisende materialebeskrivelse. 

Forslaget er et fantastisk spændende bud på en selvlåsen-
de konstruktion, som baseres på et byggesæt af krydsfinér-
plader med en gennemgående logik omkring opbygnin-
gen. Princippet for konstruktionen er slidsede plader, som 
skubbes sammen i et kvadratisk mønster. Trinene i struk-
turen lukkes med sæder og trin støbt af genbrugsplast som 
er slidstærkt, vejrbestandig og et godt input for genanven-
delighed. Konkurrenceprogrammets ønske om at kunne 
anvende konstruktionen et andet sted synes opfyldt under 
den forudsætning, at krydsfinérplader lader sig skille ad. 
Betænkelighederne går på krydsfinérpladernes vejrbe-
standighed over en længere periode samt tilstrækkelighe-
den af pladernes dimensioner. 

3. præmie
Milda Naujalyte, arkitekt MAA og 
Arminas Sadzevicius, arkitekt 
(delt ophavsret) 
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2. præmie
MMKZ 
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Forslag 26/73611
40.000,- kr. 

Dette forslag er både pavillon og passage - et nyt sammen-
sat udtryk, der tager form af stedet og selv skaber en ny 
situation, nemlig et muligt samlingssted. Det er et særligt 
forslag, der er rundet af traditionen om at følge et materi-
ale og en historie til dørs. Det er på sin vis kun materialet, 
der skaber pavillonens identitet. Projektets historie refe-
rerer til stedets og historiens mange teglværker, der lå tæt 
på åens vand og ressourcer. Men det er også et meget nu-
tidigt forslag, der på elegant vis præsenterer et genbrugs-
materiale på en ny måde. Ikke som et traditionelt hus el-
ler en gang, men nærmere som en sammensat situation: 
passage og mulig pavillon. Forslaget er opbygget omkring 
passagen med en rumlig situation i midten af forløbet, 
der dog kunne være mere rummelig. Den gennemgående 
bærende lodrette trækonstruktion og de bårne tagflader 
af tegl danner forslagets hovedform. Kontrasten mellem 
passagens rumlige forløb og det buede samlingssted giver 
nye måder at opleve tagformens tyngde og konstruktion. 
Den rytmisk repetition af teglens vekslende farver, lys og 
skyggeeffekter, både inde og ude, giver forslaget et fint 
æstetiske udtryk. 

Pavillonen fremstår derfor som et inspirerende og tanke-
vækkende udsagn, der udgør et højt kvalificeret bud på 
RETHINK-pavillonen. Den største svaghed er imidlertid 
det, der også skaber projektets identitet, nemlig den selv-
referende historie til tegl og spær, der synes at lukke sig 
om sig selv. 

Finessen ved den konstruktive opbygning af forslaget er, 
at hele strukturen er baseret på 103 fuldstændigt ens træ-
elementer, som med deres varierende placering giver den 
smukke struktur. For at skabe det indvendige rum, er be-
nene i rammerne placeret i forhold til strukturens tyngde-
punkt. Dette nødvendiggør en forankring i terrænet, hvil-
ket forslaget løser fint med jordankre. Genanvendelsen af 
tegl er en fin besvarelse på konkurrencens betingelser om 
genbrug, som yderligere understreges af, at tagstenene ef-
ter endt anvendelse i pavillonen kan returneres til anven-
delse i renoveringsprojekter. Alternativt forslås det at flyt-
te pavillonen til en anden placering. Økonomien i projektet 
vurderes som værende anstrengt. 
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Forslag 14/50387
50.000,- kr. 

Et fåtal af forslag udmærker sig ved at levere meget enkle 
bud på, hvad en mobil pavillon kan være, uden at blæse 
det op med poesi eller stærke motiver. Forslaget her etable-
rer en 6 meter høj cirkulær rotunde, hvor der er lagt særlig 
vægt på, at pavillonen skal kunne stå frem som sit eget op-
levelsesunivers - og opleves som en naturlig del af stedet. 
Som en stærk refleksion over konteksten. Den skærer et 
hul til himlen og lader skyerne drive forbi. Forslaget har et 
arkitektonisk koncept, der er så uhyre enkelt, at man næ-
sten tvivler på, om projektet kan holde til virkeligheden. 
Dommerkomiteen har da også udtrykt en smule forbehold 
over for pavillonens relativt simple karakter, da den i sin 
færdige konstruktion er fuldstændig afhængig af en høj de-
taljeringsgrad og materialebevidsthed. Dommerkomiteen 
tror imidlertid på, at det kan lykkes at løfte pavillonen til 
det ypperste. Det er et flot koncept, der lige netop antyder 
et rum, der definerer et ydre og et indre. Inde i rotunden 
er man netop en lille smule uden for parken, og uden for 
rotunden er man lige ved at være inde i parken. Rotundens 
cirkelform refererer, i lighed med mange andre forslag, til 
arkitekturens mange cirkulære elementer. 

Forslagets konstruktion vurderes at kunne blive statisk 
stabil med få justeringer i dimensioneringer. 

Det kan dog overvejes, om cirklen er lidt for stor, idet det 
vurderes, at byggeriet vil være i overkanten af den afsatte 
økonomi. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at forsla-
get bibringes en større klarhed i forhold til, hvad der kan 

foregå i pavillonen. Her tænkes især på siddeforhold og 
forsamlingsmuligheder i indretningen af det indvendige 
rum. Da det vurderes, at der vil være krav til ekstra afstiv-
ning, kan konstruktion og funktion indtænkes fx i form af 
en bænk eller et element, der kunne bruges til udstillinger. 
Muligheden for beskyttelse mod regn ønsker dommerko-
miteen også at få belyst. 

På trods af de nævnte forbehold er forslaget en demonstra-
tion af talent inden for arkitektonisk disciplin. 

At skabe en pavillon som lader sig opstille og nedtage gen-
tagne gange kræver omtanke for konstruktionens opbyg-
ning. Forslaget har på fornem vis formået dette. De 16 ens 
trærammer danner grundkonstruktionen i Rotunda. De 
lader sig nemt rejse og samle samtidig med, at de hver især 
er sammenhængende og stabile og nemt kan opmagasine-
res og flyttes. 

Umiddelbart baserer forslaget sig på cirklens styrke, da 
den er udført uden yderligere stabilisering. Den videre 
bearbejdning af forslaget skal forholde sig til den over-
ordnede stabilitet og sikre, at de 6 meter høje elementer 
kan klare de klimatiske påvirkninger. Forslaget besvarer 
programkravet om genbrug på overbevisende måde ved 
at etablere en ydre skærm af tagplader lavet af genbrugte 
juice- og mælkeemballager. Alt i alt er Rotunda det forslag, 
der bedst besvarer de ønsker og behov, der er fremsat i 
konkurrenceprogrammet.

Vinder
Marie Joo Thorup og Troels Skov-Carlsen, 
arkitekter MAA 
(delt ophavsret)
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Konkurrenceudskriver og -form: Arkitektforeningen
Østjylland i samarbejde med Arkitektforeningen. 
Konkurrencen er udskrevet som en åben idekonkurrence 
på 100 timer.  
Konkurrenceprogrammet udarbejdet af: Arkitektfor-
eningen Østjylland i samarbejde med Arkitektforeningen.
Konkurrenceperiode: 13. januar 2017, kl 17.00-18. januar 
2017, kl. 21.00 
Antal indsendte forslag: 59
Antal forslag optaget til bedømmelse: 58. 
Ét forslag blev erklæret ukonditionsmæssigt, da det ikke 
indeholdt det ønskede tegningsmateriale eller levede op til 
det ønskede afleveringsformat. 

Dommerkomité:
Trine Lybech Madsen, arkitekt MAA, formand for dom-
merkomiteen
Jens Bager, arkitekt MAA, 
Rie Øhlenschlæger, arkitekt MAA.
Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen: 
Trine Berthold, Arkitekt MAA 
Kristine Jensen, Arkitekt MAA
Fagdommer Ingeniør: 
Kim Clausen, Ingeniør.
Rådgivere: 
Stephen Willacy, stadsarkitekt Aarhus
Stine Rytter Bengtsson, Byens Anvendelse, Aarhus Kom-
mune
Peter Aagaard, projektleder, A. Enggaard A/S.
Dommerkomitéens sekretær: 
Arkitekt MAA Dorte Sibast, Arkitektforeningen

Bedømmelseskriterier: Forslagene vil blive vurderet på 
deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i 
forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der 
vil blive lagt stor vægt på, at forslagene kan realiseres in-
den for den beskrevne ramme for projektet, jævnfør kon-
kurrenceprogrammet.
Bedømmelsesperiode:  23 januar – 23. februar 2017

Samlet præmiesum: 100.000,- kr. 

Bedømmelsen: Dommerkomitéen har afholdt i alt to be-
dømmelsesmøder. På et forberedende møde granskede de 
tre fagdommerne samtlige forslag. 

På det første bedømmelsesmøde gennemgik fagdom-
merne forslagene over for den samlede dommerkomite, og 
det blev besluttet, at lade følgende 20 forslag gå videre i be-
dømmelsen: 1/37609, 4/08988, 8/11001, 10/14089, 12/10293, 
14/50387, 20/15121, 22/25049, 23/40004, 26/73611, 27/27251, 
33/60009, 34/02108, 37/27202, 39/99537, 44/63714, 49/51776, 
50/10368, 57/13089 og 58/03009. 

På andet bedømmelsesmøde gav fagdommerne en kort-
fattet gennemgang af disse forslags kvaliteter, suppleret af 
rådgivernes kommentarer, og dommerkomitéen foretog en 
diskussion og vurdering af hvert enkelt forslag. Man nå-
ede frem til, at følgende forslag skulle præmieres: 4/08988, 
14/50387 og 26/73611. 

Det blev ligeledes besluttet, hvilket forslag, der skulle 
vinde, og hvorledes den indbyrdes placering af de øvrige 
to forslag skulle være samt hvilke forslag, der skulle have 
hædrende omtale. 

På tredje bedømmelsesmøde blev betænkningen under-
skrevet og navnekuverterne åbnet.

Konkurrenceresultat/fordeling af præmiesum: 
Forslag 14/50387, 1. præmie 50.000,- kr. 
Forslag 26/73611, 2. præmie 40.000,- kr. 
Forslag 4/08988, 3. præmie 10.000,- kr. 

Følgende forslag fik hædrende omtale: 12/10293 , 
22/25049 , 27/27251 , 33/60009 , 37/27202 , 50/10368 og 
57/13089

Offentliggørelse af resultatet: 23. februar 2017

KONKURRENCEFAKTA
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Trine Berthold

Kristine Jensen

Kim Clausen

Trine Lybech Madsen

Jens Bager

Rie Øhlenschlæger

Dorte Sibast




