
POLITIK FOR BYKVALITET OG ARKITEKTUR – 

ATTRAKTIVE OG BÆREDYGTIGE RAMMER FOR LIVET I AARHUS 

 

Trøjborg Fællesråd ser med stor glæde på det fremlagte forslag til ny politik for 

bykvalitet og arkitektur. De fremlagte markeringer, rammer og retningslinjer afspejler 

et meget omfattende forarbejde og en reflekteret holdning til de fremlagte områder. 

Fællesrådet hæfter sig i særdeleshed ved den fremhævede betydning af 

bydeles/lokalområders særpræg, kvaliteter og betydning for aarhusianeres liv og er helt 

enig i, at ”blandede bydele styrker vores mangfoldighed” (Pejlemærke #2). 

Tilsvarende ser Fællesrådet meget positivt på fremhævelsen af betydningen af en 

styrket grøn omstilling og en hermed sammenhængende reduktion af CO2-udledning. Så 

det er vel bare at komme i gang? 

Inden det sker, vil Trøjborg Fællesråd nævne nogle områder, som kan og bør bearbejdes 

yderligere. Det drejer sig blandt andet om følgende områder. 

1. Samspillet med andre områder forekommer underbelyst. Mere overordnet 

sammenhængen med for eksempel politik for trafik, bosætning og gadebelysning, 

der alle har stor betydning for, hvordan arkitektur kan folde sig ud og – ikke 

mindst – udgøre en væsentlig ramme om aarhusianeres dagligdag. Hvordan skal 

sammenspillet mere konkret realiseres? (Se også afslutningsvist). 

2. En attraktiv by er ofte karakteriseret ved gode vilkår og muligheder for børn. Som 

politik for fremtiden, hvad enten der er tale om nybyggeri eller skånsom 

renovering af eksisterende bygninger, forekommer vilkårene for børn og grupper 

med andre behov at være underbelyst. 

3. Politikken lægger op til mere grønt, men skal det for alvor betyde noget for livet i 

en bydel, er lommeparker ikke tilstrækkeligt. Et klart fremskridt for bylivets 

kvalitet – og som meddefinerende for fremtidigt byggeri – vil indebære en 

opprioritering af større sammenhængende grønne områder; og gerne kombineret 

med væsentligt flere vejtræer. 

4. Endelig og mere konkret er det nødvendigt at tænke politik for bykvalitet og 

arkitektur tæt sammen med den uafsluttede Vision for Midtbyen. Sammenspillet 

mellem de to politikområder kunne være en ganske praktisk prøvesten på den 

fremtidige bykvalitet og arkitekturudvikling. 

Som bekendt gemmer djævelen sig i detaljen, og djævelen er her politikkens realisering 

efter ordlyd og intentioner. Politikkens overvejelser og forslag til værktøjer peger 

entydigt i den rigtige retning, men de kan uden tvivl videreudvikles. Ud over et klart 

strategisk fokus forudsætter politikkens realisering og videreudvikling flere ting, blandt 

andet følgende: 



a. Forslag til udvikling i Aarhus af bykvalitet og arkitektur forudsætter et betydeligt 

samarbejde mellem forskellige magistrater, magistratsafdelinger og andre 

politikområder i hele forløbet. Det vil uden tvivl medføre, at formulering af 

forslag tager længere tid end i dag, men det er en nødvendig omkostning (hvis det 

overhovedet er en omkostning), hvis et forslag skal have et helhedspræg og ikke 

blot vedrøre enkelte sider af livet i Aarhus. 

b. Det stærke fokus på bykvalitet og arkitektur, som forslaget er udtryk for, 

forudsætter en betydelig styrkelse af stadsarkitektens ressourcer og muligheder. 

Det er formentlig den bedste og måske eneste vej til at fastholde fokus og sikre 

inddragelse af de mange nødvendige afdelingskompetencer og af lokale 

ressourcer. 

c. For at undgå projekter, der vil være skæmmende eller direkte ødelæggende på 

bykvalitet og arkitektur, må Aarhus Kommune opstille tydelige forventninger og 

krav til den fremtidige byudvikling og dermed til developere/investorer. 

d. Endelig forekommer det nærliggende at inddrage fællesrådene tidligere og 

tydeligere, når politikken for bykvalitet og arkitektur skal udmøntes i specifikke 

bydele eller bydelsområder. Lokalsamfundsbeskrivelser kan her være et 

indledende grundlag for en sådan inddragelse. Trøjborg Fællesråd deltager gerne. 

 

Trøjborg Fællesråd 
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