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Schmidt	  Hammer	  Lassen	  Architects	  	  +	  Kris8ne	  Jensen	  Architects	  







Chris8ans	  &	  Co	  Architects	  +	  Kjaer	  &	  Richter	  Architects	  

C	  F.	  Moller	  Architects	  	  

Kristoffer	  Tejlgaard	  	  



















3XN	  +	  UN	  Studio	  +	  Schønherre	  	  Architects	  	  



Cebra	  +	  JDS	  +	  SeARCH	  +	  Louis	  Paillard	  Architects	  



Luplau	  &	  Poulsen	  +	  ADEPT	  Architects	  	  



Arkitema	  Architects	  Cebra	  Architects	  Dorte	  Mandrup	  Architects	  



ARKITEMA	  Architects	   Cubo	  +	  Terrier	  Architects	  2	  x	  Cebra	  Architects	  



C.F.	  Møller	  ArchitectsArchitects	  



SKALA forståelse 

Ørsted	  LuSbillede	  med	  Aarhus	  Ø	  lagt	  over	  i	  samme	  skala	  





“WHAT TYPE OF CITY DO YOU WANT TO LIVE IN”? 





» GENTÆNK funktionaliteten. Skab 
bykultur og offentligt rettede 
funktioner. 
» GENTÆNK 
beboersammensætningen. Skab 
gode rammer for børnefamilier. 
» GENTÆNK byrum og landskab. 
Skab variation, sammenhæng og 
intimitet. 
» GENTÆNK trafik og parkering. 
Skab et trafikmiljø, der ikke 
modvirker bymiljøet.  
» GENTÆNK skala og arkitektur. 
Skab mindre skala og større 
variation. 
» GENTÆNK bæredygtighed. Ret 
fokus mod det brede 
bæredygtighedsbegreb.  
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AART Architects + Schønherr    



AART Architects + Schunherr   



3XN	  Architects	  +	  SLETH	  Architects	  +	  Schønherr	  Architects	  	  	  



3XN	  Architects	  +	  SLETH	  Architects	  +	  Schønherr	  Architects	  	  	  





Ø-Linien SLETH Arkitekter mfl.  





» GENTÆNK funktionaliteten. Skab 
bykultur og offentligt rettede 
funktioner. 
» GENTÆNK 
beboersammensætningen. Skab 
gode rammer for børnefamilier. 
» GENTÆNK byrum og landskab. 
Skab variation, sammenhæng og 
intimitet. 
» GENTÆNK trafik og parkering. 
Skab et trafikmiljø, der ikke 
modvirker bymiljøet.  
» GENTÆNK skala og arkitektur. 
Skab mindre skala og større 
variation. 
» GENTÆNK bæredygtighed. Ret 
fokus mod det brede 
bæredygtighedsbegreb.  
» GENTÆNK udbudsform target pris- 
konk. på kvalitet og mere værdi? 
» GENTÆNK matrikel størrelser- 
mindre enheder- mindre vej 

GENTÆNK HÆNGSEL 



Kig på tværs  
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Hængsel - Byport til Aarhus Ø 



Hængsel –Byport til Aarhus Ø – Markering 
Sammenspil med Bestseller & Navitas 



Podsdamer	  Pladz	  –	  Berlin	  ,Renzo	  Piano,	  Kolhoff	  Architects,	  	  Murphy	  Jahn	  Architects	  	  



Fla8ron	  building	  New	  York	  



W43	  Tower,	  Vancouver	  Architect	  Gregory	  Hermez	  	  



Frank	  Gehry	  –	  Fred	  and	  Ginger	  



BIG	  Vancouver	  House	  



Conso8cio	  Building	  San8ago	  –	  
	  Enrique	  Browne	  /	  Borja	  Huidobro	  



David	  Chipperfield	  Architects-‐	  Neues	  Museum	  Berlin	  	  





4	  I	  top	  20	  på	  havnefront	  



Dansk	  by-‐arkitektur	  i	  verdensklasse	  	  


