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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projek-
tet Værdisætning af socialt udsatte almene 
boligområder (VAB) fokus på de arkitekto-
niske kulturarvsværdier i 15 store almene 
boligområder. 

De almene boliger er hjem for omtrent 1/6 
af danskerne og udgør en stor del af det 
byggede miljø i Danmark. Derudover har 
den almene boligbevægelse været en driv-
kraft i udviklingen af boligarkitekturen og 
industrialiseringen af byggeriet i Danmark.
Mange af de store, almene boligområder 
står i dag overfor en række udfordringer 
af fysisk og boligsocial karakter, som skal 
løses for at sikre attraktive lejeboliger i 
fremtiden. Det gælder både de murede 
byggerier opført før 1960 og særligt monta-
gebyggerierne fra 1960’erne og 1970’erne, 
hvoraf de fleste allerede er blevet renoveret 
en eller flere gange.

De almene boligbebyggelser er del af vores 
nationale arkitektoniske kulturarv, som der 
bør værnes om ved at bruge den aktivt i ud-
viklingen af boligområderne.

I store almene boligbebyggelser med bo-
ligsociale udfordringer bliver bygnings-  
renoveringer og sociale helhedsplaner ofte 
kombineret med fysiske, strukturelle foran-
dringer. Hermed ændrer man også bebyg-
gelsernes arkitektur forstået bredt fra land-
skab til bygning. Ændringerne kan bestå af 
infrastrukturelle ændringer i bebyggelsen, 
nedrivninger af bygninger eller nybyggeri. 
Derudover bliver der arbejdet med skale-
ring, opdeling og ændring af udearealer. 
Disse forandringer kan ændre bygning-
ernes arkitektoniske udtryk radikalt og 
kan være en måde at ændre en bebyggel- 
ses image på. 

Som udgangspunkt bør der tages bevidst 
stilling til den enkelte bebyggelses arkitek-
toniske kulturarvsværdier forud for større 
fysiske forandringer. Denne stillingtagen er 
særlig vigtig i de store, almene boligbebyg-
gelser fra 1960’erne og 1970’erne, som i dag 
vurderes som socialt udsatte. Det skyldes, 
at de fysiske træk, som ofte er vigtige i et ar-
kitektonisk kulturarvsperspektiv, kan synes 
at være direkte i modstrid med de ønsker, 
man har til disse boligområder i dag.  

1960’ernes montagebyggerier er ofte an-
lagt ud fra en idealistisk grundtanke om 
den funktionsopdelte by, hvor store næ-
sten monofunktionelle boligområder var 
visuelt og fysisk skærmet fra deres omgi-
velser samt orienteret indad, mod egne op-
holdsarealer. I dag ønsker man omvendt at 
få integreret boligområderne med de om-
kringliggende kvarterer i langt højere grad. 
Resultatet kan derfor være, at man søger 
at gennemføre ændringer i bebyggelserne, 
som til dels kan synes i modstrid med de 
arkitektoniske kulturarvsværdier. Det bety-
der ikke nødvendigvis, at vi skal bevare og 
restaurere i traditionel forstand. Derimod 
kan opmærksomheden på de særegne ar-
kitektoniske kulturarvsværdier understøtte 
en bevidst stillingtagen til, hvordan der kan 
værnes om den enkelte bebyggelses bæ-
rende fortælling med henblik på at udvikle 
dens iboende kvaliteter og potentialer. 

Målet er at sikre den bærende fortælling i 
forening med kommende forandringer af 
områderne, så kulturarven bliver et under-
støttende aktiv i udviklingen, og at bolig-
områderne kommer til at fremstå med en 
styrket arkitektonisk kvalitet.

Mogens A. Morgen
Professor, Arkitekt MAA
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INTRODUKTION

Arkitektskolen Aarhus har vurderet de ar-
kitektoniske kulturarvsværdier i de 15 hår-
deste ghettoer, som fremgår af regeringens 
Liste over hårde ghettoområder pr. 1. de-
cember 2018.

FORMÅL
I nærværende rapport bliver vurderingen af 
Stengårdsvejs arkitektoniske kulturarvsvær-
dier præsenteret, ligesom det bliver under-
søgt, hvordan bebyggelsen lever op til de 
aktuelle idealer og ønsker, som man typisk 
italesætter i forbindelse med omdannelsen 
af store almene boligområder i dag. Formå-
let med vurderingen er at skabe opmærk-
somhed på, hvordan bebyggelsens bærende 
fortælling fremadrettet kan anvendes i kom-
mende fysiske forandringer af området. 

Bebyggelsens arkitektoniske kulturarvs-
værdier er en kvalitet, der bør arbejdes 
videre med i den kommende udvikling, 
så Stengårdsvejs særegne fortælling og 
værdier forenes med de nutidige behov 
for ændringer. Målet er for det første, at 
nærværende vurdering bliver anvendt stra-
tegisk i den fremtidige dialog mellem bo-
ligforening, kommune, Landsbyggefonden 
og rådgivere for derved at bidrage til en 
fælles forståelse af Stengårdsvejs bærende 
fortælling. For det andet, at de beskrevne 
værdier kan blive rettesnor for, hvilke for-
andringer der foretages, og hvordan. Ved at 
tage udgangspunkt i de eksisterende arki-
tektoniske kulturarvsværdier kan man med 
en renovering sikre en bebyggelse, hvor 
det er dens egenart, historiske ophav samt 
oplevelsen af genkendelighed og identitet, 
der er med til at definere fremtiden. 

METODE
Arkitektskolen Aarhus har udviklet en ny 
metode, der kombinerer vurderingen af 
boligbebyggelsernes arkitektoniske kul-
turarvsværdier med, hvordan de synes at 
leve op til nutidige idealer for denne type 
boligområder.

Bebyggelsens arkitektoniske kulturarvs-
værdier bliver vurdereret i tre kategorier, 
kulturhistorisk, miljømæssig og arkitekto-

nisk værdi, der tager afsæt i de to officielt 
anerkendte værdisætningsmetoder inden-
for kulturarv i Danmark, SAVE1 (Survey of 
Architectural Values in the Environment) og 
VAF2 (Vurdering af Fredningsværdier). Sam-
tidig trækkes der på metoden til screening 
af kulturmiljøer SAK3 (Screening af Kultur-
miljøer), der kombinerer kulturarvsværdier 
med kulturmiljøernes udviklingspotentialer. 

I rapporten bliver vurderingen af kulturarvs-
værdier holdt op mod nutidige fokuspunk-
ter i arbejdet med omdannelse af socialt 
udsatte store almene boligområder. Disse 
fokuspunkter er formuleret med afsæt i en 
række evalueringer og udgivelser4 samt ny-
ligt gennemførte almene boligrenoveringer 
i Landsbyggefondens regi. I nærværende 
rapport bliver bebyggelserne vurderet i 
henhold til tre nutidige fokuspunkter: det 
første angår boligområdets tilpasning og 
sammenhæng med omgivelserne, det an-
det omhandler graden af funktionsblan-
ding og det tredje vedrører variation i ska-
la, formgivning og graden af overgange fra 
private til offentlige rum. 

Med udgangspunkt i vurderingen af kultur-
arvsværdier og de nutidige fokuspunkter 
bliver rapporten afsluttet med en række an-
befalinger, som peger på, hvad der særligt 
er væsentligt at have for øje i det fremtidige 
arbejde med udviklingen af boligområdet. 

ET GRUNDLÆGGENDE SKISMA
Det har vist sig, at de idealer, som lå bag 
mange af de 15 bebyggelser, da de blev 
opført, er i modstrid med de nutidige ide-
aler, som er knyttet til store, almene bo-
ligområder. Det er særligt de fysiske træk, 
som er af stor kulturhistorisk værdi, der vi-
ser sig at stå i kontrast til, hvad man i dag 
værdsætter arkitektonisk og miljømæssigt. 
Der ligger derfor en fremtidig opgave i at 
tænke de arkitektoniske kulturarvsværdier 
sammen med nutidige ønsker, og det på 
en måde, hvor umiddelbart modstridende 
dagsordner understøtter hinanden bedst 
muligt. I denne proces er det vigtigt at un-
dersøge, hvilke værdier, der er vigtige at be-
vare i et længere fremtidigt tidsperspektiv.

Beskrivelserne er udtryk for en arkitekt-
faglig vurdering, der med fordel kan ind-
gå i det videre dialog- og udviklingsforløb. 
Vurderingerne er baseret på eksisterende 
beskrivelser og udvendige besigtigelser af 
bebyggelserne. Vurderingerne er ikke ud-
tryk for et facit, men skal ses som en anbe-
faling til, hvordan bebyggelsernes iboende 
egenskaber, kvaliteter og arkitektoniske 
kulturarvsværdier kan blive styrket frem-
adrettet. Vurderingerne bør indgå i den 
efterfølgende proces med boligforeninger, 
boligorganisationer, kommuner og rådgi-
vere i udviklingen af områderne.

INDHOLD 
Rapporten består af en kortlægning, en vur-
dering og en konklusion med anbefalinger.

BÆRENDE FORTÆLLING
Her opsummeres den samlede vurdering af 
bebyggelsens bærende fortælling sammen 
med en kort oplistning af de fysiske træk, 
som er vigtigst for, at denne fortælling kan 
aflæses i bebyggelsen.

KORTLÆGNING
Kortlægningen er en beskrivelse af boligbe-
byggelsen, som den ser ud i dag. Beskri-
velsen er baseret på besigtigelser af bebyg-
gelsernes ydre, og de fysiske træk som er 
væsentlige for vurderingen:

By og landskab
Her beskrives bebyggelsens placering i 
landskabet og bystrukturer samt overgan-
gen fra bebyggelsen til de nærliggende 
omgivelser. 

Bebyggelsesplan – bygninger  
og udearealer
Her beskrives bebyggelsesplanen, den 
landskabelige karakter, formgivningen af 
bygninger og udearealer samt den interne 
infrastruktur.

Originalitet
Her beskrives bebyggelsens renoverings- 
historie samt hvilke træk, der stammer fra 
da bebyggelsen blev opført, og hvilke der 
er senere ændringer. 
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VURDERING
Værdisætningen er baseret på eksisterende 
fysiske forhold og er vurderet i tre værdika-
tegorier. Vurderingen i hver enkelt kategori 
rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er den laveste 
værdi og 5 den højeste. Der er ikke foreta-
get indvendige besigtigelser, og vurderin-
gen af bebyggelserne forholder sig kun til 
det udvendige.

Kulturhistorisk værdi
Tilskrives fysiske forhold, som viser noget 
om tidligere funktion, brug, idealer, byg-
geskikke og opførelsestidspunktet, men 
værdien tilskrives også ændringer over tid, 
som viser en udviklingshistorie.

Miljømæssig værdi
Den miljømæssige vurdering har fokus på 
forholdet mellem bebyggelsen og den om-
givende by, mellem bygninger og udeare-
aler, bebyggelsesplanens rumlige organi-
sering og den landskabelige bearbejdning 
samt variationer i skala og brug i uderum. 
Der arbejdes med overordnede vurderin-
ger, og der bliver ikke gået i detaljer om-
kring typer af beplantning, belægninger  
og lignende.

Arkitektonisk værdi
Tilskrives rumlige kvaliteter ved bebyggel-
sen som helhed, og ved de enkelte bygning-

ernes udformning og materialitet som f.eks.  
karakteristisk formgivning, proportionering, 
konstruktioner, skala, kompositioner, ma-
terialer, håndværk, lysforhold, atmosfære, 
funktionelle sammenhænge, detaljer samt 
sammenhænge og hierarkier. 

NUTIDIGE FOKUSPUNKTER
Her beskrives, hvordan bebyggelsens ar-
kitektoniske kulturarvsværdier og den bæ-
rende fortælling står i forhold til tre nutidi-
ge fokuspunkter, der samlet repræsenterer 
en række ønsker, som typisk fremføres nu 
om dage i forbindelse med strukturelle for-
andringer af store socialt udsatte almene 
boligområder. Registreringen i hvert enkelt 
fokuspunkt er rangeret fra 1 til 5, alt efter i 
hvor høj grad bebyggelsen synes at kunne 
leve op til fokuspunktet, hvor 1 er den lave-
ste værdi og 5 den højeste.

Bymæssig integration
I hvor høj grad hænger bebyggelsen sam-
men med de omgivende områder visuelt, 
fysisk og funktionelt. Findes der tilbud, som 
kan tiltrække udefrakommende, eller infra-
struktur som naturligt leder udefrakom-
mende gennem eller ind i bebyggelsen.

Funktionsblanding
Er der en variation af tilbud i bebyggelsen 
udover boliger f.eks. skoler, erhverv, detail-

handel, café og lignende? Er der en varia- 
tion i boligtyper i forhold til ejerformer og i 
forhold til de forskellige almene boligtyper: 
ældre-, ungdoms- og familieboliger?

Arkitektonisk variation 
Adskiller bebyggelsen sig væsentligt fra 
sine omgivelser arkitektonisk og skala-
mæssigt? Er der en variation i bebyggel-
sesplan, bygningsformer, formgivning og 
materialitet internt i bebyggelsen? Er der 
en variation i udearealernes opdeling i 
private, semi-private, halv-offentlige og of-
fentlige områder?

ANBEFALINGER
Her anbefales, hvilke fysiske træk man bør 
være særlig opmærksom på ved kommen-
de fysiske og strukturelle forandringer i 
bebyggelsen. Anbefalingerne er formuleret 
med afsæt i hvilke træk, der er væsentlige 
at fastholde for, at bebyggelsens bærende 
fortælling kan komme med ind i fremtiden, 
samt ud fra en forventning om, at man i 
bebyggelsen ønsker at øge graden af by-
mæssig integration, funktionsblanding og 
arkitektonisk variation.

EKSEMPEL PÅ  
VURDERINGS- 
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Kommune:
Boligselskab:
Arkitekt:
 
Opført:
Renoveret:
Antal boliger og boligtyper:
Øvrige funktioner:
Antal beboere:

Esbjerg Kommune
Boligforeningen Ungdomsbo
Tapdrups Tegnestue, Dansk arkitekt-  
og ingeniørkontor af 1945
1967-71 
Igangværende
785 familieboliger
Fælleshus og daginstitutioner
1719

STENGÅRDSVEJ
ESBJERG KOMMUNE

Kilde: De 16 ”hårdeste” ghettoområder. Dokumentation af de konkrete virkninger af parallel-
samfundspakken. BL Danmarks Almene Boliger, 2018.
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Stengårdsvej er et typisk eksempel på de store almene montage-
byggerier, der blev opført som led i udvidelsen af de større byer i 
løbet af 1960’erne og 1970’erne. Dette ses i bebyggelsens størrelse 
og placering nordøst for bymidten i Esbjerg, der opstod omkring 
Esbjerg Havn. Bebyggelsesplanen afspejler de velfærdsvisioner, 
der lå bag de store almene montageboligbyggerier i beton, som 
var resultatet af boligpolitikken, og som følge heraf industrialise-
ringen af byggeriet i løbet af 1960’erne. Bebyggelsen vidner om 
tidens ambitioner om rolige boligområder skærmet ved hjælp af terrænbear-
bejdning og beplantning, samt idealet om gode og funktionelle lejligheder til 
alle uanset indkomst. 

I bebyggelsen kan man i de gårdområder, som ikke for nylig er renoverede, se 
samtidens ønske om at adskille gående og kørende trafikanter i form af sepa-
rate parkeringsarealer med bilkørsel langs yderkanten af bebyggelsen og et 
grønt område mod vest med stier til bløde trafikanter.

Stengårdsvej er et godt eksempel på, hvordan montagebyggerierne allerede 
fra slutningen af 1980’erne og frem typisk er blevet renoveret og ofte af flere 
omgange. I Stengårdsvej er dette tydeligt, idet den tidligere er blevet renove-
ret med efterisolering af gavle med mursten, inddækning af altaner og nyere 
facadebeklædning samt ved en igangværende etablering af tilgængeligheds-
boliger og indretning af udearealer.

SÆRLIG VIGTIGT FOR DEN BÆRENDE FORTÆLLING:

• Bebyggelsesplanens stramme disponering og struktur med 
boligblokke orienteret mod gårdrum og grønne områder.

• Terrænbearbejdningen, især det bakkede grønne bælte mod 
vest, hvorfra græsplæner flyder ind mellem blokkene. Terræn-
bearbejdningen langs yderkanten af bebyggelsen og i gård- 
rummene anviser et hierarki i brugen af udearealer til leg, kø-
rende og gående trafik. 

• At renoveringen har ændret det oprindelige udtryk af montage-
byggeri i beton til byggeri med murede gavle og lette facader.  

DEN BÆRENDE FORTÆLLING
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” STENGÅRDSVEJ ER ET GODT EKSEMPEL 
PÅ, HVORDAN MONTAGEBYGGERIERNE 
ALLEREDE FRA SLUTNINGEN AF 1980’ERNE 
OG FREM TYPISK ER BLEVET RENOVERET 
OG OFTE AF FLERE OMGANGE”
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Motorvej

Jernbane

Stengårdsvej ligger i den nordøstlige del af Esbjerg nær ved motorvejen og 
støder op til Storegade mod syd, der er indfaldsvej til Esbjerg bymidte og in-
dustrihavnen. Bebyggelsen var sammen med de omkringliggende områder en 
del af Esbjergs udbygning i 1960’erne og 1970’erne. Den var med til at forstær-
ke indlemning af de ældre forstæder, der begyndte i efterkrigstiden som følge 
af befolkningsvæksten.  

KORTLÆGNING 

BY OG LANDSKAB

STYLES

Stengårdsvej er placeret i udkanten af Esbjerg ud til 
Storegade, der er indfaldsvej og tæt ved motorvejen. 
Både bebyggelsens skala og placering afspejler, at 
den er opført som en del af udbygningen af byen i 
1960’erne og 1970’erne.

0 Km 4 Km

Bymidte

Stengårdsvej
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Offentlig sti

Tilkørsel

Etagebyggeriet, som er en del af det samlede almene boligområde Stengårds-
vej (herefter betegnes etagebyggeriet Stengårdsvej), ligger vest for selve vejen 
Stengårdsvej. Sammen med den øvrige del af boligforeningens afdelinger øst 
for Stengårdsvej danner den et boligområde, som omkranses af trafikvejene 
Hedelundsvej, Storegade, Degnevej og Spangsbjerg Møllevej. De tilstødende 
områder er funktionsopdelte med gymnasium, institution og plejehjem nord 
for Spangsbjerg Møllevej. Øst for Hedelundsvej ligger et erhvervsområde. Syd 
for Storegade er der et område med større dagligvarebutikker mv., og vest for 
Degnevej ligger et uddannelsesområde sammen med svømmehal og boldba-
ner. Mellem bebyggelsen på Stenbjergvej og Degnevej adskiller en grøn kile 
området fra den øvrige by mod vest. Bebyggelsen med indgangsfacader og parkeringspladser ud 

mod Stengårdsvej. Tagfladerne langs Stengårdsvej er brudt 
af nye elevatortårne, og indgangene er markeret med nye 
fremskudte portaler, der skærer sig ind i facaden.

Blokkenes taktfaste placering i en retvinklet komposition set 
fra parkens sydlige hjørne.

Der er tilkørsel til etageboligerne fra Stengårdsvej. Fra Stengårds-
vej er der godt indsyn til bebyggelsen med indgangsfacaderne, der 
ligger parallelt med vejen. Parken mod vest bruges af udefrakom-
mende, men den tætte beplantning med træer langs parkens ydre 
kant mod nord og syd lukker af for indsyn. 

0 m 500 m
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I Stengårdsvej var der en klar opdeling mel-
lem biltrafik og fodgængere med parkering 
langs indgangsfacaderne. På nuværende tids-
punkt ændres gårdrummene med cykelskure 
og andet, der danner forskellige opholds- og 
legepladser foran indgangsfacaderne. 

Fælleshus

Boligområde

Parkering

1

1

0 m 200 m

BEBYGGELSESPLAN   
– BYGNINGER OG UDEAREALER 
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Bebyggelsen Stengårdsvej er udlagt i et tydeligt bearbejdet terræn, der falder 
mod syd. Mod nord, parallelt med Spangsbjerg Møllevej, støder bebyggelsen 
op til et grønt bælte med lave hække, cykelsti og fortov. Mod øst afgrænses 
afdelingerne af Stengårdsvej og parkeringsarealer med parkeringspladser og 
carporte i samme niveau som bebyggelsen.

Den samlede bebyggelse er anlagt langs Stengårdsvej med etagebyggeri mod 
vest og rækkehusbebyggelse samt fælleshus mod øst. Etagebyggeriet er struk-
tureret som en kæde med seks firkantede gårdrum i en åben karréstruktur, 
samt en enkeltstående blok og et højhus mod syd. Blokkene ligger to og to i 
en retvinklet komposition, uden at være bygget sammen. Gårdrummet åbner 
sig i to hjørner diagonalt overfor hinanden, med indkørsel fra Stengårdsvej og 
adgang til det grønne område langs bebyggelsens vestside. 

Stengårdsvej består af 21 boligblokke i tre etager med høj kælder og flade tage. 
Blokkene har indgangssider mod nord eller øst og altaner mod syd eller vest. 
Blokkene nærmest Stengårdsvej har indgang fra vejen, og altanerne vender 
mod gården. Modstående blokke har indgang fra gårdrum, og altanerne orien-
terer sig mod det grønne areal mod vest. De tværgående blokke har indgang 
fra gårdrummet og altanfacade med en skråning ned mod nabogårdrummet. 
Alle lejligheder i stueplan har udgang til en lille gårdhave med hegn omkring. 
Alle blokke fremstår med facadebeklædninger i farvede metalplader i forskellig 
udformning, og gavlene er skalmuret. 

På de tidligst renoverede blokke har indgangsfacaderne vinduesbånd med kva-
dratiske vinduer og grå blændpartier samt brystninger beklædt med metalpla-
der i mørkegrønne og gule farver. De vandrette linjer brydes af lodret marke-
rede trappeopgange i mørkegrønne farver. De modsvarende altanfacader er 
inddækkede med vinduesbånd i hvide rammer, og altanbrystninger beklædt 
med mørkegrønne og gule plader.

På de senest renoverede blokkes indgangsfacader danner pladematerialerne 
lodrette, lysegrå felter mellem vinduerne. Brystningerne er mellemgrå og vin-
duerne hvide. Trappeopgange markeres lodret i enten blå eller grålige farver, 
en farve som går igen på de vandrette altanbrystninger på modsvarende altan-
facade. Her er altanerne inddækkede med vinduesbånd i hvide rammer. Tagene 
er beklædt med tagpap, har tagudhæng og let ensidig taghældning.

Indgangsfacade med ny facadebeklædning og udhæng over 
indgang. 

Eksempel på to forskellige renoveringer af altanfacader samt 
nyanlagt gårdrum.

De lukkede gavle set fra parken mod vest med kig ind til gård- 
rummet. Altanfacaderne er enten orienterede mod parken el- 
ler mod gårdrummet.

Højhuset med skalmuret gavl, nyt tag samt postmoderne tag- 
udhæng og facadebeklædning. 
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Blokkene blev i sin tid opført som elementbyggeri i beton med sorte vindues-
rammer. Facaderne fremstår i dag væsentligt ændrede med murede gavle,  
facadebeklædninger og inddækkede altaner. Lejlighederne i stueetagen har 
i dag direkte adgang til egne terrasser skærmet bag lukkede hegn. Det nu-
værende spraglede udtryk afspejler, at bebyggelsen er blevet renoveret i flere 
omgange. Højhusets facader fremstår med hvide pladebeklædninger delvist i 
diagonalt mønster, samt blå lodrette markeringer og tagudhæng. 

I forbindelse med en igangværende renovering får nogle af blokkene langs 
Stengårdsvej nye afskærmede indgangspartier samt indbyggede elevatorer, 
som bryder op gennem tagfladen. Samtidig foregår en omfattende renovering 
af gårdrummene, hvor parkeringsarealer flyttes væk, og friarealer får nye funk-
tioner til øget brug for beboerne med afskærmede opholdssteder, legeområ-
der, cykelskure, terrænregulering, varierende beplantning mv. 

Der er bibeholdt få fysiske træk fra da bebyggelsen blev opført, disse omfat-
ter blokkenes placeringer, de oprindelige garagebygninger langs indkørslerne 
til hvert gårdrum samt parkeringsarealerne langs Stensgårdsvej. På facaderne 
kan den oprindelige rytme med de forskubbede vinduer til trapperummene og 
de vandrette linjer, primært på altanfacaderne, stadig opleves.

ORIGINALITET

ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 12 VÆRDISÆTNING AF SOCIALT UDSATTE ALMENE BOLIGOMRÅDER



Blokkene i Stengårdsvej stod oprindeligt med synlige 
betonelementer. Indgangsfacaderne var komponeret 
med lange horisontale vinduesbånd brudt af vinduerne i 
trappeopgangene, som dannede et skakternet mønster. 
De åbne altaner skaber en dybdevirkning i facaden og 
giver bygningen et åbent udtryk.
Foto fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

S. 13VÆRDISÆTNING AF SOCIALT UDSATTE ALMENE BOLIGOMRÅDER ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Stengårdsvejs kulturhistoriske værdi knytter sig til bebyggel-
sens placering på afstand af Esbjergs centrum. Dette, sammen 
med bebyggelsens store skala, afspejler, at bebyggelsen blev 
opført som led i udvidelsen af Esbjerg, som fandt sted i løbet af 
1960’erne og 1970’erne. Bebyggelsens store størrelse afspejler 
desuden, at det her ikke var individet, men derimod fællesska-
bet, som var bygherre.

Der er også kulturhistorisk værdi knyttet til den stringente 
og stramme bebyggelsesplan, der vidner om 1960’erne og 
1970’ernes almene montagebyggeri opført efter vedtagelsen 
af montagecirkulæret i 1960, som blev vedtaget af regeringens 
økonomiudvalg. Cirkulæret fik afgørende indflydelse på dansk 
boligbyggeri, og omhandlede en effektivisering af byggepro-
cessen uden sidestykke i historien. Seriefremstilling, præfa-
brikation og rationaliserede arbejdsgange var midlerne til at 
skabe et stort antal boliger på kort tid og samtidig etablere et 
velfungerende produktionsapparat. 

Som resultat af cirkulæret blev det i første omgang besluttet 
at opføre fire store planer: Ballerupplanen, Sydjyllandsplanen, 
Gladsaxeplanen og så Albertslundplanen, som var det eneste 
lave byggeri. Efterfølgende blev der i løbet af 1960’erne og 
1970’erne opført mange tusind lejligheder i bebyggelser af in-
dustrialiserede betonelementer. Bebyggelserne er i eftertiden 
blevet kalddt kransporsbebyggelser, og var således ikke kun 
resultatet af en arkitektfagligbearbejdning, men snarere af ud-
viklingen inden for det nye industrialiserede byggeri – og af et 
politisk ønske om at afhjælpe boligmanglen, som havde været 
et problem siden efterkrigsårene. 

Kransporsbebyggelserne bestod af stokke i forskellig længde 
udlagt i en oftest retvinklet komposition, anlagt efter hensyn 
til produktion, opførelse og montering af elementer i stedet 
for at tilpasse sig til terræn og omgivelser. I Stengårdsvej kan 
kransporet ses i bebyggelsesplanen på de retvinklede og paral-
lelle blokke med regelmæssig afstand.

Datidens bebyggelsesplaner bærer også præg af den stigende 
bilisme og deraf ønsket om mere plads til parkeringspladser. 
Heraf kom ønsket om at adskille den gående og kørende trafik 
for at øge trygheden i bebyggelserne, hvilket også kan ses i 
Stengårdsvej, hvor der er en tydelig adskillelse af kørende trafik 
mod øst og gående trafik på den vestlige side af bebyggelsen i 
et stort grønt parkområde. 

VURDERING

KULTURHISTORISK VÆRDI

Den rationelle bebyggelsesplan med ens blokke anlagt langs 
Stengårdsvej.

Den oprindelige taktfaste facadekomposition og gavl med 
fremskudt altankonstruktion kan stadig aflæses i facaden. 

Langstrakt garagebygning langs indkørsel til gårdrum. 

By og  
landskab

Bebyggelses- 
plan
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Derudover er der kulturhistorisk værdi knyttet til det tidstypiske 
arkitektoniske formsprog, som i 1960’erne og begyndelsen af 
1970’erne blev underordnet den industrielle produktion og nye 
konstruktionsmåder. Karakteristisk for tidens bygningskroppe 
er de enkle og klare former uden dekorationer, hvilket også kan 
ses i formen på boligblokkene i Stengårdsvej. Formsproget er 
rationelt betinget og afspejler den industrielle fremstillings-
form. Facaderne er komponeret af rette linjer, ensartet vindues-
sætning og lige rækker af ensartede altaner. Det arkitektoniske 
udtryk var begrænset til facaderne og ofte karakteriseret ved 
lukkede flader på indgangssiden og åbne flader på altansiden. 
Dette ses også i udformningen af facaderne på boligblokkene 
i Stengårdsvej.

Renoveringerne er af kulturhistorisk værdi, da de afspejler de 
æstetiske præferencer, som var gældende, da de blev udført. 
Senere tiders arkitektoniske idealer og forståelse af, hvad der 
definerer en god bolig, kommer til udtryk i nedbrydningen af 
facadernes ensartethed med blandt andet nye overdækkede 
indgangspartier, facadebeklædninger i forskellige farver og 
postmoderne elementer. Denne bearbejdning er et forsøg på 
at bryde med det lighedsprincip, der i sin tid lå bag de almene 
boligbebyggelser, og som blev yderligere forstærket af monta-
gebyggeriets formgivning, der i høj grad var betinget af hensyn 
til en rationel produktion og udførelse. 

Den nutidige forståelse af et godt boligområde ses også i den 
igangværende indretning af udeområderne, især med de varie-
rede legepladser, opholdsområder og stiforløb, hvor der er ar-
bejdet med stor variation i funktioner, inventar og legeredska-
ber, som skal stimulere til fysisk bevægelse og ophold i det fri.

Stengårdsvejs kulturhistoriske værdi vurderes samlet set at 
være lav til middel. 

VÆRD AT BEVARE:

• Den stringente bebyggelsesplan med lave ens blokke om-
kring decentrale gårdrum. 

• Altanfacadernes vandrette linjer.
• De nye gårdrum og friarealer.

Indgange er markeret med vertikale partier i postmoderne stil. 
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Den miljømæssige værdi for Stengårdsvej knytter sig til den 
store grønne kile langs bebyggelsen mod vest, der fungerer 
som naturligt bindeled mellem bebyggelsen og omgivelserne. 
Hertil kommer bebyggelsens højhus i den sydligste ende på 
hjørnet mellem Storegade og Stengårdsvej, der står som et pej-
lemærke for bebyggelsen.

Der er miljømæssig værdi knyttet til karreernes velproportione-
rede gårdrum. Åbningerne i karreernes hjørner er størst i det 
nordvestlige og sydøstlige hjørne. Herved skabes en diagonal 
bevægelse igennem gårdrummet fra ankomsten fra Stengårds-
vej til den grønne kile mod vest. 

Der er også miljømæssig værdi knyttet til de nye legepladser, 
havepavilloner, cykelparkeringer, stisystemer, terrænbearbejd-
ningen og belægninger, der skaber nye varierede uderum og 
opholdsmuligheder imellem blokkene og mod vest.  

Endelig er der miljømæssig værdi relateret til de bevarede  
ældre træer.

Samlet set vurderes bebyggelsens miljømæssige værdi at 
være middel til høj.

VÆRD AT BEVARE:

• Kontakten til parkområdet i den grønne kile mod vest.
• De nye terrænbearbejdede friarealer i karreernes indre.
• Bebyggelsens ældre træer.

MILJØMÆSSIG VÆRDI

Der er god visuel kontakt mellem parken og bebyggelsen. De 
åbne hjørner i bebyggelsesstrukturen skaber diagonale indkig 
gennem gårdrummene.

Nyanlagt gårdrum

Parkområde mod vest med gamle træer og nye legepladser 
og aktivitetsområder. 

By og  
landskab

Bebyggelses- 
plan
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Stengårdsvejs arkitektoniske værdi er knyttet til den retvinklede 
bebyggelsesplan og den klare opdeling af uderum med par-
keringspladser langs vejen, karréernes indre og den rekreative 
grønne kile på vestsiden af bebyggelsen.  

Bebyggelsen er præget af en konsekvent formgivning, der ska-
ber velproportionerede rum mellem blokkene. Med tre etager 
og blokkenes længde skabes nogle store åbne gårdrum, hvor 
skalaen stadig er menneskelig.  

Derudover er der arkitektonisk værdi knyttet til den konsekvente 
formgivning af facaderne med altaner og lange vinduesbånd.

Samlet vurderes den arkitektoniske værdi at være lav til middel.

VÆRD AT BEVARE:

• Den stringente helhedsplan, hvor placeringen af ens blok-
ke sammen med terrænforskelle og terrænbearbejdning, 
angiver et hierarki i infrastruktur og uderum. 

• Det homogene arkitektoniske udtryk med altanfacader og 
horisontale vinduesbånd.

ARKITEKTONISK  VÆRDI

By og  
landskab

Bebyggelses- 
plan

De nye cykelskure danner mindre uderum foran indgangs-
facaderne. 

De organiske former med opholdspavillon og stier skaber 
kontrast til den retvinklede komposition af ensartede blokke 
med stramme facadeinddelinger.

Den åbne karréstruktur skaber indrammede kig i hjørnerne 
mod enten landskabet eller byen.  
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Stengårdsvej er et typisk eksempel på de store almene 
montagebebyggelser fra 1960’erne og frem, som siden 
er blevet renoveret og ændret, da disse bebyggelser 
var udtryk for andre idealer og ønsker, end dem som i 
dag typisk beskrives i forbindelse med de store almene 
montageboligbebyggelser. 

I dag er der ofte ønske om en højere grad af bymæssig 
integration, funktionsblanding og arkitektonisk vari-
ation i de store almene bebyggelser. Dette skal gerne 
ske gennem fysiske og visuelle forbindelse til de om-
kringliggende områder. Derudover er der større op-
mærksomhed på at etablere forskellige typer boliger 
i områderne f.eks. almene ældre- og ungdomsboliger 
samt andre ejerformer. Der efterspørges i dag ligeledes 
andre funktioner udover boliger f.eks. butikker, erhverv 
eller kulturinstitutioner, som kan trække andre ind i 

boligbebyggelsen. Ligeledes efterspørges der ofte en 
større variation af tilbud i udearealerne, nedbrydning 
af skala og større bearbejdning af privat, semi-privat, 
semi-offentlig og offentlige områder. 

De tidligere og igangværende renoveringer af Sten-
gårdsvej med bearbejdning af facader og udearealer 
samt etablering af tilgængelighedsboliger afspejler, at 
man er i gang med at imødekomme mange af disse 
ønsker. Bebyggelsen står derfor i dag med et markant 
andet arkitektonisk udtryk end det oprindelige byggeri, 
og der er således ikke mange af de arkitektoniske kul-
turarvsværdier tilbage, som vidner om de idealer og 
tanker som lå bag den oprindelige bebyggelse.

FYSISKE TRÆK AF VIGTIGHED  
FOR  NUTIDIGE FOKUSPUNKTER:

NUTIDIGE FOKUSPUNKTER

BYMÆSSIG INTEGRATION

• Den grønne kile mod vest med 
cykelsti og snoede stiforløb 
har potentiale til at tiltrække 
andre end bebyggelsens egne 
beboerne. Fra parken er der 
f.eks. god visuel kontakt med 
universitetet, der har hoved-
indgang ud mod Degnevej. 
Mod sydvest er området dog 
fysisk og visuelt afskærmet af 
en høj vold. 

Graden af bymæssig integration 
vurderes samlet at være middel.

FUNKTIONSBLANDING 

• Der er kun almene familieboli-
ger i bebyggelsen. Dog er der 
let adgang til rækkehuse samt 
en igangværende etablering af 
83 nye tilgængelighedsboliger.  

• Det er en kvalitet, at bebyg-
gelsen har fået et fælleshus, 
Krydset, med børnehave og 
vuggestue. Krydset rummer 
også lokaler til boligorga-
nisationens personale, det 
boligsociale arbejde og en 
afdeling til det lokale politi. 
Sammenblandingen af funkti-
oner skaber et samlingssted, 
hvor mange forskellige bebo-
ere vil komme.  

Graden af funktionsblanding vur-
deres samlet at være lav til middel.

ARKITEKTONISK VARIATION

• Stengårdsvej fremstår som en 
selvstændig bebyggelse i for-
hold til de nære omgivelser. 

• Rækkehusbebyggelsen på den  
modsatte side af Stengårdsvej 
har ingen arkitektonisk tilknyt-
ning til blokkene.

• Grundlæggende er alle blokke 
ens med samme bygningsvo-
lumen, hvor den samme ind-
vendige organisering kommer 
til udtryk i alle facader, selv-
om der er arbejdet med ned-
brydning af skala i facaderne 
ved brug af materialer, farver  
og komposition. 

Graden af arkitektonisk variation 
vurderes samlet at være lav til 
middel.
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Tanken bag nedenstående anbefalinger er at sikre Stensgårdsvejs bærende for-
tælling i forening med kommende forandringer, så den arkitektoniske kulturarv 
kan blive et aktiv i udviklingen. Anbefalingerne er formuleret med udgangs-
punkt i, at man typisk ønsker at højne de store almene boligområders evne til 
at leve op til de tre nutidige fokuspunkter: bymæssig integration, funktionsblan-
ding og arkitektonisk variation gennem fysiske og strukturelle forandringer af 
den eksisterende bebyggelse. Anbefalingerne peger på hvilke fysiske træk, der 
med fordel både kan arbejdes videre med og værnes om i forbindelse med, 
at man skaber forandringer ud fra målsætninger og idealer, som kan synes i 
direkte modsætning til de tanker, som lå bag de store almene betonelementbe-
byggelser fra 1960’erne og 1970’erne som Stensgårdsvej. Anbefalingerne bør 
fungere som et afsæt i den videre dialog om udviklingen af bebyggelsen mel-
lem boligselskab, afdelingsbestyrelse, beboere, rådgivere og kommune. 

Den bærende fortælling og de fysiske kendetegn, som afspejler de oprindelige 
tanker og idealer bag bebyggelsen, er delvist svækket i Stensgårdsvej, da reno-
veringen har medført omfattende ændringer af den oprindelige formgivning.  
Ved fremtidig strukturelle forandringer i Stensgårdsvej er det særligt vigtigt at 
arbejde videre med de arkitektoniske kulturarvsværdier på landskabeligt og 
helhedsplansniveau. Det anbefales, at man er opmærksom på:

ANBEFALINGER

• At bebyggelsen fortsat fremstår som en samlet bebyggelse, 
der bindes sammen af det industrialiserede udtryk af altan- og 
vinduesbånd og gavle i gule mursten, som et system indenfor 
hvilket, der kan arbejdes med tilføjelser og variationer. 

• At terrænbearbejdningen og den hierarkiske opdeling af hård 
og blød trafik i bebyggelsen fortsat kan opleves, selvom der 
arbejdes med fornyelse af udeområderne og styrkelse af de 
visuelle og fysiske forbindelser til de nære omgivelser.

• At der fortsat kan opleves en differentiering i opholdsrum i 
udearealerne, der spænder fra parkeringspladser, gårdrum og 
det store rekreative parkområde, selvom disse programmeres 
og bearbejdes yderligere.

• At det er en stor kvalitet, at alle lejligheder i stueplan har ad-
gang til det fri med egne små haver og terrasser.  

S. 19VÆRDISÆTNING AF SOCIALT UDSATTE ALMENE BOLIGOMRÅDER ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Værdisætning af socialt udsatte almene boligområder
Arkitektskolen Aarhus  |  Nørreport 20, 8000 Aarhus C


