
Arkitektur i det 
almene byggeri
Hvordan sætter vi barren højt? Fra arkitektens, 
investors, kommunens og bygherrens synspunkt

KONFERENCE OM ARKITEKTUR I DET ALMENE BYGGERI 
3. oktober 2016. Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C



Frokost på Godsbanens restaurant 
Traktement med mulighed for at netværke 

Ud-af-huset-oplevelse
Byudvikling af kvarteret omkring Godsbanen og Institut for X
Besigtigelsen foregår til fods udenfor i mindre hold med guides.

Præmiering af Nybyggeri i Aarhus Kommune og Stadsarkitektens Særpris, 2016
Rådmand Kristian Würtz og Stadsarkitekt Stephen Willacy præmierer nybyggeri i 
Aarhus Kommune, og igen i år tildeles et midlertidigt projekt Stadsarkitektens 
Særpris. Projekterne udstilles ved præmieoverrækkelsen.

Markedsplads (inkl. kaffe og kage) på Godsbanen
Speedpræsentationer af nye udviklingsprojekter og initiativer. Fem ultrakorte præsen-
tationer med mulighed for dialog, videndeling og spørgsmål i mindre grupper. Stramt 
styret rotation hvert 10 min. mellem ’projektboderne’.

Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig: Al2Bolig
Ellebo Garden Room: KAB
Bevaringsværdier og fremtidssikring: BARK
Renoveringen af Bellahøj-husene : KPF arkitekter
Kvalitet i boligbyggeriet: Byggeskadefonden

Tak for i dag!
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Tjek ind og morgenkaffe med rundstykker

Velkomst 
v. Rolf Andersson, formand for AlmenNet og Natalie Mossin, formand for Arkitekt-
foreningen

Præsentation af konference-moderator + program 
v. Ane Cortzen, arkitekt, kulturchef og tidl. DR-vært

Aarhus byudvikling 
v. Kristian Würtz, rådmand, Aarhus Kommune 

Snøhetta, Key note speaker, inkl. spørgsmål fra salen
v. Marianne Sætre, project manager, Snøhetta 

Pause

Blandede byer 
v. Jørn Tækker, investor, Tækker Group

Arkitektur, bæredygtighed og fællesskab
v. Susanne Hansen, partner, Rubow Arkitekter

God almen arkitektur
v. Palle Jørgensen, direktør, Boligforeningen Ringgaarden 

Debat 
Styret af Ane Cortzen, konferencemoderator

Konferenceprogram



Der bygges og renoveres for mia. af kroner i disse år i den almene sektor. Historisk set 
har arkitekter og almene boligorganisationer altid haft et tæt samarbejde. Fornyelse og 
tradition er gået hånd i hånd. Det gør det stadig, når byplanlægning og helhedsplaner 
sætter rammen for fremtidens almene boliger. Arkitektur i det almene byggeri er derfor 
en vigtig del af at skabe sammenhængende byer og fysiske rammer, som fremmer 
sociale vilkår, bæredygtighed og det gode boligliv. Og sådan vil vi også gerne have, 
det skal være fremover.
 
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Aarhus Kommune, Arkitektforeningen 
samt AlmenNet inviterer til årets konference for almene bygherrer, arkitekter og den 
øvrige byggebranche, hvor vi stiller skarpt på den arkitektoniske kvalitet i det almene 
boligbyggeri og stiller de svære spørgsmål: Hvad er god almen arkitektur og hvordan 
sætter vi barren højt?
 
Desuden byder konferencen på en specialguidet rundtur omkring Godsbanen i Aarhus 
og Institut for X samt arkitekturpris og projektmarkedsplads. Kom og være med til at 
præge udviklingen og skab netværk på tværs af branchen. Vi glæder os til at se dig!
 

God fornøjelse!

Tema
Speed-præsentationer af nye 
udviklingsprojekter og initiativer
Projekt nr. 1: 
Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig 
Vinderprojektet i Lisbjerg 
v. Peter B. Westergaard, Al2Bolig

Projekt nr. 2: 
Ellebo Garden Room
Nordic Built vinder 
v. Pernille Egelund Johansen, KAB

Projekt nr. 3: 
Bevaringsværdier og fremtidssikring
Kampagne om det murede byggeri 
v. Esben Dannemand Frost, BARK

Projekt nr. 4: 
Renoveringen af Bellahøj-husene 
Renovering og fredningsudfordringer 
v. Morten Ørsager, KPF arkitekter

Projekt nr. 5: 
Kvalitet i boligbyggeriet
Guide og gode eksempler 
v. Ole Bønnelycke og Jens Dons, Byggeskadefonden



Konferencen er for alle med interesse for arkitektur i det almene byggeri.
 
Konferencen afholdes på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C. Formiddagens 
og eftermiddagens program foregår i Godsbanen og det tidlige eftermiddagsprogram fore-
går ude af huset (kvarteret omkring Godsbanen og Institut for X).

Praktisk

Man tilmelder sig konferencen ved at gå ind på www.almennet.dk.
Her udfyldes en online tilmeldingsformular. Tilmelding er bindende.
 
Alle spørgsmål vedrørende konferencen rettes til AlmenNets sekretariat, 
almenet@almennet.dk eller pr. tlf. 3376 2000.
  
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 22. september 2016

Tilmelding

Medlemmer af AlmenNet:     975 kr.
Medlemmer af Arkitektforeningen:    975 kr.
Øvrige:       1250 kr.

Priser

Tid:
Sted:

Tema:

Arrangører:

3. oktober 2016, kl. 10 -16.30
Godsbanen, 
Skovgaardsgade 3, 
8000 Aarhus C.
Arkitektur i det almene byggeri - Hvordan sætter vi barren højt? 
Fra arkitektens, investors, kommunens og bygherrens synspunkt
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Aarhus Kommune, Arkitektforeningen og AlmenNet


