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Generationernes Hus, Aarhus Ø
Alle livsafsnit fusioneret i ét og samme byggeri

■ Af Sara Tallbacka

Med Generationernes Hus i Aarhus Ø til-
vejebringer Aarhus Kommune og Brabrand 
Boligforening en ny dimension af idéen om 
at bo fl ere generationer under samme tag. En 
dimension, hvor generationerne fusioneres 
i et omskifteligt arkitektonisk univers med 
fl erfunktionelle fællesarealer som bindeled.

”Vi har villet rigtig meget med huset og 
haft et hav af visioner, som har udfordret alle 
involverede parter. Helt centralt er den 
komplette blanding af boligtyper, funktioner 
og borgersegmenter på kryds og tværs af 
hinanden. Et nærmest hulter til bulder 
princip, hvor arkitektur, ingeniørkunst og 
byggeproces har skullet helt ud af boksen, for 
at få det til at gå op,” fortæller Birgitte 
Andreasen, projektleder hos Aarhus Kommu-
ne.

Konsortiet
Bag tilblivelsen af Generationernes Hus står 
totalentreprenør Jørgen Friis Poulsen a/s, 
ERIK arkitekter A/S, arkitektfi rmaet RUM 
as, de rådgivende ingeniører Sweco A/S samt 
Kragh&Berglund Landskabsarkitekter A/S. 
Et konsortie, der i synergi har afdækket 
bygherres ambitiøse visioner og indfriet et 
særdeles komplekst byggeri.

”Et byggeri med så mange forskellige 
brugerfl ader, rum, kompetencecentre og 
boligtyper klos op ad hinanden, med dertil 

hørende installations- og funktionskrav, har 
været et meget krævende, men ikke desto 
mindre spændende puslespil at lægge. En 
lang og snoet proces, hvor omhyggelig 
projektering og tæt samarbejde har været 
afgørende,” fortæller Thomas V. Møller, 
seniorprojektchef hos JFP.

”Vi tegnede, tegnede og tegnede. Rigtig 
mange kombinationer måtte designes og 
gennemgås i samarbejde med Aarhus Kom-
mune. Også efter vi havde vundet konkur-
rencen. En nærmest eksperimenterende 
proces, da et generationshus i denne størrel-
sesorden ikke er set før i Danmark,” tilføjer 
Zoran Juresa, partner hos ERIK arkitekter.

Professorterning, lag på lag, puslespil 
Generationernes Hus er en milepæl i dansk 
byggeri generelt. Et hus, hvor alle livets faser 
fusioneres i et sammensat bolig- og institu-
tionskompleks. 

”Når man planlægger og bygger nye 
byområder, pakkes de nødvendige by-funk-
tioner og rulles ud som et nyt sammenhæn-

gende lag i landskabet. 
Her gør vi det samme, 
bare komprimeret og i 
højden. I dette tilfælde 
dækker funktionerne bl.a. 
en daginstitution, en 
række forskellige boligty-
per til henholdsvis unge, 
familier og ældre, pleje- 
samt handicapboliger plus 
alle de fælles køkkener, 
arealer og aktivitetsrum, 

huset rummer,” summerer Sine Juul 
Praastrup, partner og direktør hos ERIK 
arkitekter, der er ansvarlig kontraktholder 
for JFP.

OM GENERATIONERNES HUS
Generationernes Hus udgør 27.400 
m2 bolig/institution, 3.000 m2 parke-
ringskælder og 2.000 m2 udendørsareal.

Byggeriet forener 100 ældreboliger, 
100 plejeboliger, 40 familieboliger, 40 
ungdomsboliger, 24 boliger til voksne 
med handicap og en daginstitution til 
150 børn.

Alle boligtyper, inkl. diverse bofælles-
skaber, er bygget på kryds og tværs af 
hinanden med dertil hørende arkitektur, 
indretning, sikkerhedsforanstaltninger 
og funktionsspecifi kke installationer.

Generationernes Hus består af 8 ter-
rasserede bygninger i varierende højder 
med forskellige facader i beton, skifer 
og tegl.

Læs mere på 
www.generationerneshus.aarhus.dk

OM JØRGEN FRIIS POULSEN
Jørgen Friis Poulsen A/S er grund-
lagt i 1972 og beskæftiger omkring 70 
funktionærer, fordelt over ingeniører, 
konstruktører, projektledere, byggetek-
nikere og administrativt personale.

JFP råder desuden over datterselskabet 
JFP Murer & Tømrer, der beskæftiger 
omkring 20 medarbejdere, fordelt over 
murere, tømrere og betonarbejdere.

Med kontor i både Herning og Køben-
havn håndterer JFP alt fra boliger og er-
hverv til sygehuse, plejecentre og andre 
offentlige byggerier over hele landet.

Læs mere på www.jfp.dk

Skitser, fotos og renderinger (nogenlunde kronologisk rækkefølge ift. opbygningen af indslaget):

Skitse: Zoran Juresa
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”Alt sammen multimikset i højden, uden 
nogen form for ensartethed på, eller imellem 
etagerne. Lidt som en professorterning, hvor 
man har rørt godt og grundigt rundt på 
felterne,” sammenligner Sine Juul Praastrup.

”Huset er deraf meget installationsvæg-

tigt,” fortsætter Christian Corydon, chef for 
byggeri hos Sweco:

”Skakte, afl øb, ventilationskanaler. Køl i 
det ene rum, ikke i naborummet. Stort set 
alle installationer er tilpasset etagevis og på 
selve etagerne. Det har i sandhed været kom-

plekst. Ikke bare ud fra det 
oprindelige tegningsmateri-
ale. Nye og usete muligheder 
og løsninger er desuden 
kommet til undervejs,” 
uddyber Christian Corydon.

På vrangen
En af byens største dagin-
stitutioner fordelt over tre 
etager, kreative produkti-
onsrum fra grundplan til 
øverste etage toppet med et 
rummeligt, tagrestaurant-
lignende forsamlingslokale 

OM SWECO RÅDGIVENDE 
INGENIØRER
Sweco A/S planlægger og designer frem-
tidens bæredygtige samfund og byer ved 
at tilbyde rådgivningsydelser inden for 
teknik, miljøteknologi og arkitektur.

Med 17.000 eksperter i 14 lande i Europa 
leverer Sweco det bredeste udbud af 
ekspertiser inden for branchen.

Sweco har kontorer i Danmark, Norge, 
Sverige, Finland, Estland, Litauen, 
Bulgarien, Polen, Tjekkiet, Tyskland, 
Holland, Belgien og England og løser 
hvert år opgaver i 70 lande verden over.

Læs mere på www.sweco.dk
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og løsninger er desuden 
kommet til undervejs,” 
uddyber Christian Corydon.

På vrangen
En af byens største dagin-
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Processen har været ekstremt 
kompleks, men hvor har det 
været udbytterigt og spændende 
at projektere. Fra oprindeligt 
byggeprogram, henover 
konsortiets og alle øvrige 
underentreprenørers samarbejder, 
og så lige med den detalje at skulle 
sikre prisen for hele herligheden
Seniorprojektchef Thomas V. Møller, JFP

Foto: Francesco Galli

Foto: Francesco Galli

Skakte, afl øb, 
ventilationskanaler. 
Køl i det ene rum, 
ikke i naborummet. 
Stort set alle 
installationer er 
tilpasset etagevis og 
på selve etagerne. 
Det har i sandhed 
været komplekst
Chef for byggeri Christian Corydon, 
Sweco

Skakte, afl øb, 
ventilationskanaler. 
Køl i det ene rum, 

Skakte, afl øb, 
ventilationskanaler. 
Køl i det ene rum, 
ikke i naborummet. 

Processen har været ekstremt 
kompleks, men hvor har det 
været udbytterigt og spændende 
at projektere. Fra oprindeligt 

ANNONCETILLÆG GENERATIONERNES HUS 51

MILEPÆLE I ARKITEKTUREN



med udsigt over Aarhus bugt og fjord. Alt 
sammen i gennemgående samspil mellem 
husets indre og ydre liv.

”Vi ønskede fra start, at husets indre liv 
skulle afspejles udad til. At få livet ud mod 
byen, at vende vrangen ud på den klassiske 
bykarré, hvor fællesskabsdynamoen ofte 
ligger i det indre gårdrum, fortæller Claus 
Jensen,” partner hos arkitektfi rmaet RUM.

”Generationernes Hus er sammensat af 8 
byhuse med indstukne gårdrum, der forbin-
der huset med byen. Et design, tilpasset 
mennesket og dets omgivelser, der giver 
huset en identitet og genkendelighed af hjem 
fremfor f.eks. en institution eller arbejds-
plads. Et udadvendt og indbydende hjem,” 
understreger Claus Jensen.

Ude & Inde, Inde & Ude
Samspillet mellem husets ydre og indre un-
derstreges af landskabsarkitekterne Kragh&-

Berglunds design af de indstukne gårdrum, 
øvrige udearealer samt tre tagterrasser, 
inddelt i nicher.

”Et ledende parameter har været alle 
brugeres overlappende tilhørsforhold. At de 
mange arealer bidrager til tværgående 
fællesskab og brug. De fl ydende overgange 
mellem ude og inde har desuden spillet stor 
rolle. At husets indre liv kan opleves i et 
udendørsmiljø, både på terrasserne og i 
grundplan, hvor det storslåede havnemiljø 
inkluderes,” fortæller Jonas Berglund, 
partner hos Kragh&Berglund Landskabsarki-
tekter.

De 8 byhuses gårdrum og de tre tagter-
rasser er tilpasset varierende bekvemmelig-
hedsniveauer, vind og vejr samt det overve-
jende storbymateriale, beton.

”Illustrerende har vi sat hele huset på en 
betonplade, det herskende materiale i det 
maritime bymiljø. I pladen, i de forskellige 

OM RUM 
RUM er grundlagt i 1970 og beskæftiger 
i dag omkring 50 medarbejdere fordelt 
over to kontorer i henholdsvis Horsens 
og København.

Tegnestuen drives af de tre partnere 
Anders Johansen, Karin Elbek og Claus 
Jensen, en professionel bestyrelse samt 
en tværfaglig medarbejderstab, der til-
sammen dækker en bred palet af rådgiv-
ningsydelser.

RUM brænder for at skabe arkitektur, 
der gør en forskel, bl.a. med en dybt 
forankret bæredygtighedskultur, nær-
værende og indlevende rådgivning samt 
meningsfulde processer. 

Læs mere på www.rum.as www.ds-elcobyg.dk

Gør dit næste betonbyggeri
til en helstøbt løsning

VM Bjerget, København Haldor Topsøe, Kgs. Lyngby

Admiralgaarden, Frederikshavn8TALLET, København
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genkendelighed af hjem. Et 
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Partner Claus Jensen, RUM
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nicher og gangarealer, har vi koblet det 
indvendige med det udvendige. Ved bibliote-
ket har vi f.eks. skabt et rogivende miljø og 
beplantet med henblik på en vis læ-effekt,” 
forklarer Jonas Berglund og fortsætter:

”Tagterrasserne er inddelt i nicher med 
tilpasset beplantning. Større nicher, der 
lægger op til fællesskab mellem fl ere og 
mindre nicher, der er beregnet til mere 
intime, rolige ophold. Fælles for alle arealer 
er, at de ikke er formstøbt til en enkelt 
funktion, men kan overlappe i tråd med 
husets fællesskabsprincip.”

Generøst projekt
Generationernes Hus er placeret i et habitat 
med havn, befolkningstæthed og varierende 
boligformer. Et habitat, konsortiet anerken-
der med respekt for Aarhus Kommunes og 
Brabrand Boligforenings vision om endnu 
mere fællesskab og mangfoldighed.

”Vi oplever det som et meget generøst og 
visionært projekt af hele bygherreorganisa-
tionen. Det er et temmelig velbemidlet 
kvarter og med Generationernes Hus åbnes 
der op for fl ere dele af befolkningen”, 
refl ekterer Zoran Juresa.

OM ERIK ARKITEKTER
Med rødder tilbage til 1930 er ERIK 
arkitekter en af landets ældste arki-
tektvirksomhed.

ERIK arkitekter beskæftiger sig med ar-
kitekt- og bygherrerådgivning inden for 
alle varianter af nybyggeri, renovering, 
kulturarv, bygherrerådgivning, byplan 
og landskab samt indretning og adfærd.

ERIK arkitekter beskæftiger ca. 150 
medarbejdere fordelt på kontorerne i 
Viborg, Aarhus, Aalborg og København.

Læs mere på www.erik.dk
Skitse: Zoran Juresa

mere fællesskab og mangfoldighed.

Generationernes 
Hus er i kraft af dets 
kompleksitet noget 
helt særligt. Et hus, 
hvor alle livets faser 
fusioneres med dertil 
hørende arkitektur, 
indretning og 
installationer. 
Både indvendigt og 
udvendigt 
Projektleder Birgitte Andreasen, Aarhus 
Kommune
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Arkitektens

Kragh&Berglund startede i 
2002 i København. 
I 2005 etableres tegnestue-
afdeling i Beijing Kina.

YIXING LOOP ISLAND, 2017:
Var banebrydende i arbejdet 
med cykel-mobilitet og pro-
grammering af den kinesiske 
storby.  

 STRANDEN, 2018: Et dansk 
projekt, som tegnestuen 
er særligt stolte af, da det 
kombinerer universel design, 
kystbadning og kystsikring til 
stor glæde for brugerne.

RÅGSVED MOTORIK BANA, 
2016: Iudkanten af Stockholm 
er særlig, fordi projektet har 
fokus på leg, sport og sociale 
rum, med knopskydninger til-
passet brugernes drømme. Et 
vigtigt projekt for K&B Stock-
holm, der startede i 2011.  

DEN LILLE STORBY VED FJOR-
DEN, 2019: I Sandnes, Norge, 
er et pågående strategisk 
planlægningsprojekt, der 
også markerer fi lialåbning i 
Oslo.

Interesse fra hele verden
Generationernes Hus i Aarhus Ø har høstet 
roser, vakt interesse og blevet besøgt af 
en række delegationer fra hele verden. Et 
spektakulært projekt, der omsider er ved at 
nå i havn.

”Processen har været ekstremt kompleks, 
men hvor har det været udbytterigt og 
spændende at projektere. Fra dag ét. Fra 
oprindeligt byggeprogram, henover konsor-
tiets og alle øvrige underentreprenørers 
samarbejder, og så lige med den detalje at 
skulle sikre prisen for hele herligheden. Det 
har krævet sin mand og kvinde over hele 
linjen,” konstaterer Thomas V. Møller, JFP.

”Det er virkelig en udvidelse af forståel-
sen for hjem. At dit hjem kan indeholde så 
utrolig mange spektre af faciliteter afhængig 
af, hvad man har lyst til. Vi er alle sammen 
enige om, at vi rigtig gerne vil rose bygherre 
for at have modet til sådan et visionært 
projekt, og for oplevelsen af et altid godt og 
professionelt samarbejde,” afrunder konsor-
tiet enstemmigt.

OM KRAGH&BERGLUND 
LANDSKABSARKITEKTER
Kragh&Berglund Landskabsarkitekter 
A/S er en international arkitekttegnestue 
i krydsfeltet mellem arkitektur, land-
skab og urbane miljøer.

Tegnestuen beskæftiger omkring 20 
medarbejdere fordelt over afdelinger i 
København, Stockholm og Beijing.

Kragh&Berglunds nøglekompetence er, i 
tæt dialog med brugere og samarbejds-
partnere, at skabe levende udemiljøer 
for mennesker i samspil med naturens 
processer og stedets forudsætninger. 

Læs mere på www.kragh-berglund.com

”Det er virkelig en udvidelse af forståel-

Et ledende 
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overlappende 
tilhørsforhold. At 
udendørsarealerne 
ikke er formstøbte 
til en enkelt 
funktion, men 
kan overlappe i 
tråd med husets 
gennemgående 
fællesskabsprincip
Partner Jonas Berglund, Kragh&-
Berglund Landskabsarkitekter
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