
Vi ses på

Arkitektskolen
Torsdag den 16. september 2021

kl. 15:30-17:30

Adresse:
Carl Blochs gade ved siden 

af Æggepakkeriet, 
Godsbanen

Om debatsalonen
Aarhus Kommune er i gang med udviklingen af 
en ny politik for arkitektur og bykvalitet. I den 
forbindelse stiller vi skarpt på nogle af politik-
kens vigtige temaer ved en række debatsaloner 
på Arkitektskolen i Aarhus.  

Ved denne tredje debatsalon skal vi tale om 
boligbyggeriet, der de seneste år har taget fart i 
Aarhus – og drøfte hvordan vi kan fremme den 
høje kvalitet i boligarkitekturen. Vi skal omkring 
nøglebegreber som kvalitet, bæredygtighed og 
social mangfoldighed, og hvordan de kan opfyl-
des på boligniveau og i boligområderne. Vi skal 
også ind på emner som boligudbud, boligområ-
dernes byliv, og drøfte bæredygtighed, genan-
vendelse, segregering lokalsamfundsværdier, 
og så vil vi gerne have input til, hvilke værktø-
jer, politikken skal stille til rådighed for at skabe 
mest mulig by- og boligkvalitet.  

Salonen er målrettet lokale vidensinstitutioner, 
udviklere, rådgivere, interesseorganisationer og 
forskellige netværk inden for salonens faglige 
tema 

Program fra 15.30-17.30 
• Check-in og kaffe kl 15:00 - 15:30
• Kl. 15.30: Velkomst v/ Rådmand Bünyamin 

Simsek  
• Intro til dagens tema og debat v /Stadsarki-

tekt Anne Mette Boye  
• Debatrunde 1 (grupper)  
• Pause  
• Debatrunde 2 (grupper)  
• Fællesdebat og afrunding  
• Check-ud og fleksdebat fra 17.30-18:00
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DEBATTENS FOKUS
Det aarhusianske boligbyggeri fylder meget i byen og de-
batten. Hvordan bygger vi de rigtige boliger, er der sam-
menhæng mellem udbud og efterspørgsel, og er kvaliteten i 
orden. Aarhus har en stolt tradition af boligtyper: Karréen, de 
almene boliger fra mellemkrigstiden, mange fine rækkehus-
bebyggelser og villaområder og de senere års etageboligbe-
byggelser og moderne enfamiliehuse.  

Ved debatsalonen sætter vi i to debatrunder fokus på de nye 
aarhusianske boliger – med udgangspunkt i boligkvaliteten 
og i by- og boligområdernes kvaliteter.  

Det handler om faglige begreber som højde, skala, overgan-
ge, mellemrum, kantzoner, planløsninger og materialitet – og 
ikke mindst hvordan vi stiller krav i politikken, og hvordan 
sikrer vi gode, stedsforankrede løsninger som giver noget 
tilbage til lokalområdet? Med udgangspunkt i deltagernes 
egne eksempler og erfaringer, skal vi finde ind til de vigtigste 
input til det videre arbejde med politikken: hvordan kan poli-
tikken understøtte at vi lykkes? 

BAGGRUNDSINFO
Aarhus Kommune er i gang med udviklingen af en ny politik 
for arkitektur og bykvalitet, som skal være med til at dan-
ne rammen for udviklingen i kommunen i de kommende år. 
Siden slutningen af 2019 er der gennemført en større kort-
lægning af emner, der er vigtige at belyse i politikken – med 
inddragelse af både interne og eksterne interessenter. I 
september fortsættes dialogen i form af en række faglige og 
tematiske ”debatsaloner” på Arkitektskolen i Aarhus. Salo-
nerne stiller skarpt på udvalgte emner, der kræver et særligt 
fokus. 

Formålet med debatsalonerne er at åbne arbejdet med 
politikkens pejlemærker op for interesserede borgere og 
fagpersoner i en dialog om politikkens indhold – og herved 
kvalificere og konkretisere politikkens indhold og fokus. Det 
gælder særligt debatsalonernes konkrete temaer, men som 
deltager ved en af salonerne, er er også mulighed for at 
orientere sig i et udkast til politikkens pejlemærker – sådan 
som de ser ud nu i arbejdsversion – og give direkte fedback 
på politikkens foreløbige fokus.

Ved debatsalonen er der 
ingen ekspertindlæg. Her 

er det deltagerne selv, 
der er eksperterne og 
programmet er bygget 

op med fokus på at kun-
ne byde mest muligt ind 
med input til det videre 
arbejde med politikken. 


