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Aarhus K -

Æggepakkeriet, 

Godsbanen & New Aarch



K for kultur, kreativitet og knudepunkt

Byens Netværk tager pulsen på den 

igangværende udvikling i hjertet af Aarhus, 

nærmere betegnet Aarhus K, hvor 

arkitekttegnede boliger, masser af byliv, 

spændende kulturelle events, kreative 

erhverv og naturligvis også den nye 

arkitektskole NEW AARCH snart bliver en 

del af stedets fremtid.



Vi startede dagen i Institut for (X)’s rå 

lokaler, hvor Henriette Sofie Larsen 

og Lisbet Fibiger fra Byens Netværk 

bød velkommen. 

Herefter fulgte oplæg fra henholdsvis 

Michael Tolstrup fra Aarhus 

Kommune og Mads Peter Laursen fra 

Institut for (X).



Herefter gik turen til Arkitektskolens Onsite Gallery samt 

containerbygningen New Neighbour, der er to nye initiativer i bydelen, der 

skal være med til at bringe Arkitektskolen i spil med områdets aktører inden 

byggeriet af den nye arkitektskole står færdigt.





Indenfor i Onsite Gallery, hvor Karen Kjærgaard, kurator og udstillingsansvarlig, og Marlene Lauridsen, projektleder på 

New Neighbour, sammen fortalte om visionerne for den kommende arkitektskole NEW AARCH.



”Det handler om at få gødet jorden, inden vi kommer” sagde Karen 

Kjærgaard i Onsite Gallery.



I sand Mary Poppins-stil trodsede alle vejret på den våde byggeplads.



”Hvem tegner huset? Arkitekten eller kunden?” lød det 

fra Gert Hedegaard, projektchef i entreprenørfirmaet 

A. Enggaard, der holder snor i hele den komplekse 

byggeproces omkring byens nye arkitektskole.



Et kort besøg indenfor på det 

travle byggepladskontor hos 

entreprenørfirmaet A. Enggaard.



Herefter gik turen mod Æggepakkeriet, hvor Stine Hindby fra Kilden & 

Hindby og Søren Leth fra SLETH Arkitekter stod for en introduktion 

og rundvisning i det nye kombinerede bolig- og erhvervsbyggeri.



Stine Hindby og 

arkitekt Søren Leth 

fortalte om 

Æggepakkeriets 

udformning og 

placering midt i den 

pulserende bydel. 



”Det giver liv, at det hele ikke er 

ens”, forklarede Søren Leth, 

partner i SLETH Arkitekter 





Hallo, er I klar 

deroppe?





Lystig snak og fuldt udblik over hele området fra tagterrassen 

i en af de øverste ejerlejligheder.



Udsigten åbnede for et flot vue hen over byggepladsen for den kommende arkitektskole.



Tid til en ny bolig? Flere af deltagernes nysgerrige blikke faldt på 

lejlighedens indretning og muligheder.  







Til allersidst gik 

vi indenfor i 

Spiselauget på 

Godsbanen, hvor 

der blev tid til 

lidt vin, netværk 

og sandwiches.



Når bottom-up og top-down-byudvikling går hånd i hånd. 

På billedet ses 

Mads Peter Laursen, 

Institut for (X) og 

Michael Tolstrup, 

afdelingsleder i Arealudvikling,

Aarhus Kommune.

Tak for i dag


