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Byens Netværk besøgte den 3. november 2021 den i 
sommers færdigbyggede Arkitektskole i Aarhus for at få 
svar på, hvordan en arkitektskole ser ud, når den er tegnet 
af arkitekter - til arkitekter?  
 
Til at vise os rundt og fortælle om projektet var prorektor 
Kristine Leth Juul trådt til. 


Og svaret skulle vise sig at være overraskende og i et utal 
af grå nuancer. For udefra er skolen et og indenfor noget 
helt andet selv om hele byggeriet består af de samme 
materialer - nemlig beton, glas og stål.  
 
Den nye arkitektskole er designet på en måde som gør en 
nysgerrig på, hvad der foregår på den anden side af 
bygningens robuste betonmure, og man bliver ikke 
skuffet.  
 
Indenfor venter der nemlig en en uforglemmelig 
arkitekturoplevelse som bærer præg af, at her er der tænkt 
over det meste… Ikke mindst at det skal være et rart sted 
at være.  

Den nye skole, kaldet NEW AARCH, opføres af 
Bygningsstyrelsen og er tegnet af ADEPT & Vargo Nielsen 
Pal le. Ingeniør på projektet er Tr i -Consult og 
totalentreprenør er A. Enggaard.

 
 
 



I skolens spiseområde fremgår det tydeligt, at visionen har været at skabe 
et kulturelt samlingspunkt - en ”arkitekturfabrik” med højt til loftet.  



I et af skolens meste interessante rum foregår der lidt af hvert. Rummet bliver brugt flittigt af både elever og lærere til alt fra almindelige forelæsninger til 
livlige diskussioner på gulvet om fremtidens arkitektur. 



Med sine 12.500 kvadratmeter består den nye arkitektskole af undervisnings-, forsknings- og værkstedsfaciliteter til cirka 600 studerende og mere end 100 
ansatte.





 
Skolens bibliotek, eller rettere mediatek, er designet af Praksis Arkitekter, og er bygget som ét stort træmøbel i fire etager. Her har eleverne adgang til 
studiepladser, og kan derudover finde inspiration i bibliotekets bøger og gå på opdagelse i materialebanken. 









Tak for i dag!


