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01.02.12 – 10.02.12 afholdtes NCC Vinterskole i Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune, Arkitektskolen 
i Aarhus, Via University College og Arkitektfirmaet C.F. Møller. 
 
Formålet med Vinterskolen har været at etablere rammerne for, at arkitekt- og konstruktør studerende fik 
lejlighed til at afprøve og indgå i et ligeværdigt samarbejde på tværs af uddannelserne og i direkte relation 
med centrale aktører i byggebranchen i Danmark.  
Ved hjælp af fælles værktøjer og arbejdsprocesser har det været hensigten – i et komprimeret projektforløb -
at oparbejde fælles viden og erfaring med flere facetter af byggebranchens arbejdsprocesser; fra 
ideskabelse over detailprojektering til beregning og kalkulation. 
Udgangspunkt for projektet har været at vurdere, analysere og konkretisere udviklingspotentiale for et 
specifikt grundareal ved de Bynære Havnearealer i Aarhus. 
 
Som oplæg til opgaven har de studerende været præsenteret for en række input og foredrag til generel 
information og inspiration: Aarhus´ vision for de bynære havnearealer; input til fremtidstendenser; oplæg om 
energi og bæredygtighed samt brug af 3D simuleringsværktøjer herunder BIM-model. 
 
Opgaven har for de tre arbejdsgrupper været: 
 
”At skabe et unikt  og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver sig i Aarhus Kom - 
munes bæredygtighedsstrategi om at blive CO2-neutral inden 2030. 
 
Der har ikke været specifikke formkrav til pladsens program/indhold, men projekterne skulle efter eget valg 
og design integrere et bygningsvolumen på minimum 1.500 m3. 
Dette skulle ske med en co2 neutral og energiproducerede vinkel samt med respekt for områdets sigtelinjer 
og indpasning i konteksten. 
 
Projekterne er afleveret elektronisk som en 3D-model, hvorfra der er leveret output i form af: Tegninger, plan, 
snit og opstalter samt diverse simuleringer, mængdeudtag, redegørelse for energi og bæredygtighed m.m.. 
Herudover har hvert hold skulle aflevere Valgfri illustration af projektkonceptet/hovedidé samt redegørelse 
for forløbet og processen i opgaveløsningen. 
 
Projekterne er blevet præsenteret for- og bedømt af en dommerkomité sammensat til lejligheden. Komitéens 
medlemmer har været: 
 
Gøsta Knudsen (Aarhus Kommune) 
Martin Mathorpe (NCC) 
Tom Nielsen (Arkitektskolen) 
Klaus Toustrup (Arkitektfirmaet C.F.Møller) 
Michael Kruse (Arkitektfirmaet C.F.Møller) 
Bo Riisbjerg Thomsen (Via University College) 
 
 
 



Bedømmelse 
 
 
Til grund for bedømmelsen af projekterne har komitéen lagt vægt på følgende kriterier: 
 
 
 

•  Den arkitektoniske løsning – herunder løsningens evnen til at: 
o  sammenflette og forbinde infrastrukturelle / tekniske anlæg med rekreative 

opholdsrum og aktivitetsrum. 
o  indpasse pladsens formgivning og aktiviteter i den samlede kontekst for de bynære 

havnearealer og de planmæssige forudsætninger. 
o  tiltrække byens borgere med oplevelser og aktiviteter. Pladsens formidlingskarakter 

og tilknytning til byen. 
• Processen – herunder inddragelsen og værdien i brugen af simuleringsværktøjerne 
• Energi og bæredygtighed – herunder materialevalg 
• Bygbarhed 
• Valide modeldata – i forhold til brugbarhed af modellen i en evt. videre proces. 
•  

 
  
 
Dommerkomitéens generelle kommentarer og overvejelser: 

 

Opgaven med at skabe et attraktivt offentligt rum på pier 2, der vil kunne være en attraktion for Aarhus, har 
vist sig både at have et stort potentiale samt en række udfordringer. 

Variationen i de tre projekters udformning og programmering samt de mange forskellige idéelementer vidner 
om, at der er flere forskellige indgangsvinkler til bearbejdning af området, og overordnet har det været en 
succes af få belyst området i dette tværfaglige regi. De tre projekter er således væsensforskellige og rummer 
hver især en række kvaliteter, som ved yderligere bearbejdninger vil kunne resultere i fine og tilpassede 
løsninger. 

Infrastrukturelt har det for alle tre hold været en udfordring at knytte området naturligt sammen med den 
øvrige kontekst, men der er klart elementer af ideer, som ved en bearbejdning vil kunne integrere området 
bedre på trods af dens isolerede position. Alle projekter har beskrevet at ville forholde sig direkte til de 
visuelle sigtelinjer fra byen og havnepladsen, men løsningerne svinger på dette område noget i kvalitet og 
illustrerer meget godt opgavens kompleksitet med både at være synlig samt tillade gennemsyn. 

Dommerkomitéen har været mest besnæret af projekter med tiltag af nytænkning samt innovativ udnyttelse 
af de konkrete vilkår direkte på grundarealet. 

I forhold til afleveringskrav og opfyldelse af bedømmelseskriterierne lever alle tre projekter op til opgavens 
formål, og det virker som om, alle teams har haft et velfungerende samarbejde med fælle projektfokus. 

Det har generelt været inspirerende og forfriskende at se den mængde energi og det store engagement, der 
fra alle hold har været lagt i opgaven – det vidner om et stort potentiale for at videreføre samarbejde på 
tværs af uddannelser, kommunen og erhvervslivet. 

 

 



Hold 1: Havnebakkerne 

Projektets hovedidé for pladsen er at etablere et nyt og anderledes pladsrum, der ved en rumlig og 
landskabelig bearbejdning deler området op i en serie varierende og mindre rum samt visuelt trækker Mols 
Bjerge ind, og derved skaber en sammenhæng imellem den visuelle forgrund og baggrund. 
Forslaget bygges op omkring princippet “cut&fill”, hvor det anvises at bruge eksisterende materialer som 
graves op for at skabe huller og komprimeres til at lave de foreslåede bakkeformationer. Herved minimeres 
behovet af materiale, der skal fragtes til og fra pladsen, ligesom projektets karakter og materialitet udspringer 
direkte af stedets historie og fysik.  
   
Pladsens udformning og geometri skaber et varierende rumligt forløb, der efter dommerkomitéens vurdering 
vil kunne være en attraktion og et unikt supplement til Aarhus´ øvrige byrum, og især heri ligger projektets 
bymæssige styrke. 
Energikonceptet med en fremtidig beplantningsteknologi er spændende og skal fremhæves for sin 
originalitet mere end sin realisme.  
Den foreslåede bygning placeres på kanten af havnebassinet og er med sin udformning  mere regulær og 
traditionel og fremstår nærmest diagramatisk. Teknisk og tegningsmæssigt er opbygningen fint beskrevet, 
men dommerkomitéen savner en større indlevelse; idefokus og originalitet i tænkningen af bygningen. 
En klar holdning til, om bygningen integreres i – eller kontrasterer landskabs- og byrums strategien ville 
kunne løfte projektet til et endnu højere niveau.  
Det er projektets simple grundholdning, der sammenholdt med et stækt og robust koncept for den rumlige 
bearbejdning og materialeholdning har overbevist dommerkomiteen om, at projektet samlet set er et rigtigt 
stærkt, bæredygtigt og kompetent bud på en fremtidig brug af området. 
 
 

 
 





Hold 2: Havneparken 

Projektet til Havneparken tager sit udgangspunkt i ønsket om at forene familiehygge med leg og forskning. 
 
Forslaget lægger op til at være ramme for tværfaglige samarbejder og vil tilbyde  virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner at kunne udføre og udstille tiltag og eksperimenter med fokus på energi, 
bæredygtighed og brugerinteraktion. Der lægges op til, at stedet vil kunne fungere som et CO2-neutralt 
eksperimentatium med det ene krav, at alle aktiviteterne er energiproducerende. 
 
Parken udføres med en stjerneformation af stisystemer og forbinder med to nye broforbindelser området til 
de tilstødende områder på pier 3 og den nordlige havneudvikling. Stjernestrukturen foreslås synligjort  vha 
en interaktiv lyssætning,  som vil kunne fremhæve aktivitet i området og tiltrække visuel opmærksomhed fra 
byen. Det er dommerkomitéens vurdering, at den foreslåede udformning virker noget uforløst og ikke 
tilstrækkeligt rumligt eller funktionelt artikuleret. Eksempelvis er pladsens definerede centrum ikke udnyttet 
eller beskrevet. Den foreslåede interaktive lyssætning virker spændende og vil kunne fremhæve aktivitet i 
området og tiltrække visuel opmærksomhed fra byen – dette tiltag kunne med stor succes være mere 
fremhævet og dyrket.  
 
En række cirkulære rumlige elementer foreslås placeret som fysiske rammer for forskellige aktiviteter – 
herunder etablering af termisk opvarmede bade. Ideerne er – på trods af de meget omfattende 
anlægsudfordringer med dybe boringer - spændende og kunne sammen med det foreslåede havnebad 
bestemt være et aktiv for fremtidig brugere. 
 
Bygningsvolumenet foreslås udført som en markant rammekonstruktion i beton med lette facader og lette 
indervægge udfra ønsket om at skabe størst mulig fleksibilitet i anvendelse. Dommerkomitéen har stor 
forståelse for potentialet i idéen om en stor og imposant  struktur, der både visuelt indrammer Mols Bjerge 
samt danner ramme om dynamiske og inspirerende aktiviteter. Det er imidlertid ikke helt lykkes at få 
udformningen tilstrækkelig troværdig i fht konstruktionsprincipper – og projektets meget store spænd -  
ligesom man kunne ønske sig en større konsekvens i holdningen til bygningens visuelle fremtræden. De 
foreslåede facadeelementer er velkendte fra mange nutidige kontor- og erhvervsbyggerier og bidrager ikke til 
at fremhæve rammeidéens potentiale og originalitet.  
Generelt er projektet klart og professionelt beskrevet og udviser god forståelse for brug af alle værktøjer og 
arbejdsredskaber, men fremstår på flere områder idémæssigt lidt uforløst i den foreslåede udformning. 
 
 

 
 



Havneparken



Hold 3: +Parken 
 
Projektet; + Parken  forslår Pier 2 omdannet til en fremtidig og foranderlig fælles idébank og 
udstillingsvindue, hvor uddannelsesinstitutioner, forskere, producenter og offentligheden  kan mødes og 
samles om udvikling og fremvisning af fremtidens bærdygtige teknologier.  
 

Et fleksibelt grid på 6 x 6 m danner en fleksibel ramme for fremtidig udfoldelse og bygningsmæssig variation, 
og det er således hensigten, at hele områder løbende kan transformeres og ændres efter behov. 

Et permanent bygningskompleks foreslås opført centralt på grundarealet og er udførligt og meget fint 
beskrevet i fht. Funktionalitet, rumligheder, materialitet, konstruktionsprincipper og byggeproces. Det anviste 
byggeri er efter dommerkomiteens vurdering overbevisende konstrueret og realistisk i fht den beskrevne 
byggeproces og fleksibilitet.  

Arkitektonisk og konceptuelt er projektet gennemgående tro mod sit udgangspunkt: at skabe et 
modulbyggeri der sikrer foranderlighed og fleksibilitet. Dette udgangspunkt er både projektets styrke i kraft af 
sin realisme, men også udfordring, idet der sættes en række fysiske begrænsninger i udfoldelsesmuligheder 
hvor ved fremtidige initiativer risikerer at indskrænkes til et fastlåst grid.  

Projektets generalitet, midlertidighed og foranderlighed er bestemt troværdig og vil kunne fungere mange 
steder, men måske kunne en mere specifik tilknytning til stedet tilføre en ekstra dimension af originalitet og 
lokalitet? Hvad gør at dette foregår på netop dette sted? 

I en samlet vurdering er der i dommerkomitéen stor respekt for holdets meget fine samarbejde og 
arbejdsproces, med fornem brug af fælles 3D værktøjer, der både vidner om stort engagement og fine evner 
for alle fagets facetter. Generelt fremstår hele projektet som konkurrencens mest teknisk gennemarbejdede 
og veldokumenterede forslag. 

 

 



PERSPEKTIV



KONKLUSION: 

Det er Dommerkomitéens holdning, at der i alle tre Teams har været meget fine tiltag, og i alle de viste 
projekter ligger et stort udviklingspotentiale.  

Udfra en helhedsbetragtning og vurdering af de samlede bedømmelseskriterier kan man sige, at det er fokus 
på balancen imellem vision/idéudvikling og evnen til at konkretisere denne der har været udslagsgivende for 
udvælgelsen af vinderforslaget. 

Hold 1 har med deres forslag til Havnebakkerne  formået at skabe et projekt, der med udgangspunkt i det 
eksisterendes steds vilkår og fysik med eksisterende materialer repræsenterer en enkel og bæredygtig 
grundholdningen til at remodulere og etablere nye rumlige rammer og oplevelser. Sammen med et 
arkitektonisk stærkt koncept, og en talentfuld projektmæssig proces og rumlige bearbejdning, har dette 
overbevist dommerkomitéen om, at projektet samlet set er det mest originale og helstøbte projekt, samt et 
kompetent og realistisk bud på en fremtidig brug af området – og det er en enig dommerkomité, der udpeger 
projektet til konkurrencens vinder. 

 

 

 

 

 

Hold 3 har i hele deres proces vist stor forståelse for brug af 3D modellen og har både i fht. skitsering/ 
detaljering/ simulering og kalkulation imponeret dommerkomiteen. Det er derfor besluttet at denne indsats 
honoreres med en specialpris – BIM prize.  

 


