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Måske smitter det af?
tekst: søren egert
Foto: Jonathan Kronborg grevsen

Virksomheder i vidt forskellige brancher taler om bæredygtige løs-
ninger og bæredygtige arbejdspladser, fordi store dele af fremtidens 
kvalificerede arbejdskraft tydeligvis ønsker at være ansat et sted, der 
vægter bæredygtighed.
 Ikke som noget, man tænker på hver eneste dag år ud og år ind. Sna-
rere som noget, der kunne ligne et orienteringspunkt. Altså at man viser 
sin omverden, at man tænker og handler bæredygtigt og måske nærer 
et håb om, at det, man selv foretager sig, smitter af på andre.
 Gladsaxe Company House er Pension Danmark og NCCs bud på 
fremtidens bæredygtige arbejdsplads og bæredygtige byggeri. Med den 
teknologi, vi råder over i dag, kan 90 pct. af bygningen genanvendes. 
Om 50 eller 100 år er procenten givetvis højere.
 I sig selv fremstår huset attraktivt og tiltrækker både brugere og 
opmærksomhed. Huset er født som et fleksibelt kontorbyggeri, der tak-
ket være materialevalget hurtigt kan modelleres om. Multifunktionalitet 
i praksis.
 Inden første spadestik blev taget, sigtede bygherre og entreprenør 
mod, at huset skulle opnå den eftertragtede DGNB-certificering, som 
du kan læse meget mere om i dette magasin. Certificeringen dokumen-
terer og perspektiverer hele bæredygtighedstankegangen, idet den taler 
om økonomisk, social og kulturel bæredygtighed.
 Gladsaxe Company House er bygget på en grund med tydelige 
niveauforskelle. Det har arkitekterne udnyttet til at tegne en foyer, hvor 
du kan tage ophold på intet mindre end en indre terrasse, og via en bred 
og indbydende trappe udført i træ åbner huset sig for dig.
 Bygningen har tre vinger, som fra og med fjerde sal samler sig i et 
imponerende atrium. En indre trappe i atrium fører dig etagevis mod 
toppen, hvor store glaspartier inviterer dagslyset ind i bygningen.
 Overalt i Gladsaxe Company House støder du på små uformelle om-
råder, som egner sig til samtaler, en kop kaffe eller blot en stille stund.
 Eller som administrerende direktør for NCC Construction Danmark, 
Klaus Kaae udtrykker det i nærværende magasin:
 – Huset lever godt op til vores idéer om åbenhed! Og så er jeg meget 
tilfreds med det interne atrium, som skaber sammenhængskraft i NCC.

Læs mere om dgNb  
på side 12 – 17.
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gLadsaXe cOMPaNy HOuse

adresse: tobaksvejen 2a, dK-2860 søborg
byggestart: Juli 2013
Færdigt: Februar 2015
areal: 15.400 m2

energimærke: a
certifikater: dgNb guld
arkitekt: Vilhelm Lauritzen arkitekter og effekt
entreprenør: Ncc
bygherre og ejer: Pension danmark

se flere fakta side 158.
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Høje standarder beskytter  
investeringernes værdi
interview torben Möger Pedersen, 
administrerende direktør, Pension danmark

tekst: søren egert
Foto: Jonathan Kronborg grevsen og Ncc

dgNb guldcertifikatet blev overrakt til administrerende 
direktør i Pension danmark, torben Möger, af  
Mette Qvist fra green building council denmark.

Det DGNB-certificerede Gladsaxe Company House kroner på en måde 
et langt og målrettet investeringsforløb for Pension Danmark, husets 
ejer og bygherre. 
 – For fem år siden besluttede vi, at dér, hvor vi er bygherre, vil vi gå 
efter at få ejendommene klassificeret efter de højeste klima- og energi-
standarder, siger Pension Danmarks administrerende direktør, Torben 
Möger Pedersen, og glæder sig over, at det nye kontorhus i Gladsaxe 
oven i købet er guld-certificeret.

PeNsiON daNMaRKs HORisONt
– For det første mener vi, at vi har en forpligtelse over for den store 
klimadagsorden. Som langsigtet ansvarlig investor skal vi løfte vores del 
af dén dagsorden. Men også ud fra en rent forretningsmæssig vurde-
ring er vi optaget af, at vores ejendomme også er attraktive, når de om 
ti-femten år skal udlejes igen. Vi går efter solide lejere med høje standar-
der og en god betalingsevne, og den type lejere efterspørger i stigende 
grad de kvaliteter, som det nye Company House lever op til. Certifice-
ringen er dokumentation for, at bæredygtigheden er helt i top, vurderer 
Torben Möger Pedersen.
 – Det er ikke kun virksomhedens CSR-manager, der lægger vægt på 
bæredygtighed. Også CFO’en kan godt regne ud, at summen af husleje 
og udgifter til energi i et DGNB-certificeret byggeri er lavere end i et 
traditionelt byggeri, siger han.

Nccs KONcePt
– I hele processen omkring tilblivelsen af Gladsaxe Company House 
har NCCs koncept for netop company houses udgjort en god ramme 
for byggeriet, og undervejs har der været fuld enighed mellem projekt-
udviklerne fra NCC og os som bygherre om at sætte høje standarder, 
og det er lykkedes, siger Torben Möger Pedersen og hæfter sig ved, at 
netop den allernyeste teknologi har fundet vej til det nye kontorhus i 
Gladsaxe.
 – Hele teknologiudviklingen på company house-området er meget 
markant. Fx er omkostningerne ved at udstyre en ejendom med solpa-
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Her ses fra venstre adm. direktør i Ncc construction danmark, 
Klaus Kaae, Mette Qvist fra green building council denmark, 
adm. direktør i Pension danmark, torben Möger, områdechef 
for bæredygtighed i Ncc, Vibeke grupe, adm. direktør i Ncc 
Property development, Marius Møller og strategidirektør i Ncc 
construction danmark, Martin Manthorpe. 

neler i dag kun en brøkdel af, hvad de var for blot fem år siden. Derfor 
er det helt naturligt, at man tænker solpaneler ind i dagens kontorbyg-
geri, påpeger han.

tæNKeR sig OM
– DGNB-certificeringen lægger jo også vægt på, at man som bygherre 
og entreprenør undervejs tænker sig om og får point derefter. Sådan 
noget som lokalt producerede byggematerialer spiller en stor rolle, og 
alt i alt er det en bredt sammensat bæredygtighedspolitik, der lægges 
ned over moderne domicilbyggerier, og det passer perfekt til vores 
langsigtede investeringspolitik, vurderer Torben Möger Pedersen.
 – Det kræver selvfølgelig, at vi kan finde partnere, som kan levere! 
Og her er NCC med i den absolut øverste top, tilføjer han.

deN LaVe ReNte
Pension Danmark er i lighed med andre stærke institutionelle inve-
storer udfordret af den lave rente, og set i det lys er investeringer i 
ejendomme interessante for Torben Möger Pedersen. Ti pct. af Pension 
Danmarks investeringsbudget går til investeringer i erhvervsejendom-
me med både private og offentlige lejere
 – Den meget lave obligationsrente påvirker selvfølgelig pensionskas-
serne, og for os betyder den udfordring, at vi i stor skala investerer i 
ejendomme. Ejendomsinvesteringer sikrer os et attraktivt og stabilt af-
kast – noget højere end obligationsrenten og uden de store udsving. In-
vesteringerne skal altid kunne tåle en trykprøvning, hvad afkast angår. 
Og vores ønske om at opføre certificerede kontorhuse står absolut ikke 
i modsætning til de krav, vi stiller til afkast. Certificering betyder bedre 
byggerier med en højere, langsigtet værdi, og det er vigtigt for os, fordi 
vi altid planlægger at eje ejendomme i ganske mange år, forklarer han.

 Torben Möger Pedersen betragter det som et sundhedstegn, at flere 
og flere lejere ønsker bæredygtigt byggeri – og at bæredygtigheden vel 
at mærke er både dokumenteret og certificeret.
 – Ser du ti år frem, vil de lejere, som vi gerne vil samarbejde med, 
helt naturligt forvente, at deres domiciler er klassificeret efter høje 
standarder. Så det at kræve høje standarder i dag er reelt en langsigtet 
beskyttelse af værdien i vores ejendomsinvesteringer, siger han og 
tilføjer.
 – Company house-konceptet udmærker sig jo ved at have flere lejere, 
og for os som investor er det vigtigt at sprede risikoen.

det OFFeNtLige
Torben Möger Pedersen så gerne, at det offentlige tog ved lære af de 
mest fremsynede private virksomheder, når det gælder hele det mind 
set, der præger store dele af moderne kontorbyggeri.
 – Jeg håber, at hele tænkningen omkring bæredygtigt byggeri bliver 
mere udbredt i den offentlige sektor hos stat, regioner og kommuner. 
Desværre er det offentlige ikke helt så langt fremme, som de private 
virksomheder, vi har som lejere og partnere. En del af forklaringen 
skal findes i de budgetregler, som det offentlige er underlagt. Efter min 
opfattelse fører de til, at der er for stort fokus på de kortsigtede omkost-
ninger. Jeg kunne ønske mig en mere langsigtet tankegang, hvor man 
i højere grad interesserer sig for en bygnings omkostninger over dens 
samlede levetid og værdisætter kvalitetsparametre som fx indeklima.
– Jeg håber, at de erfaringer vi gør os både i Gladsaxe Company House 
og i andre domicilbyggerier kan overbevise vores offentlige partnere 
om, at det er den vej, de bør gå, konstaterer Torben Möger Pedersen.
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Hvad er DGNB?
tekst: signe Mai Vilsbøll
Foto: Jonathan Kronborg grevsen og stine skøtt Olesen
illustration: grontmij

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) 
er en tysk certificering for byggeri. Certificeringsord-
ningen blev lanceret i 2008 og fungerer internationalt. 
DGNB er en af de tre førende certificeringsordninger, 
når et byggeri eller byrums bæredygtighedskvalitet skal 
bedømmes. 
 Selv om DGNB er en international certificering, 
anvendes den efter lokale forhold. I Danmark er DGNB-
certificeringsordningen formuleret af Green Building 
Council Denmark – en non-profit organisation, der 
arbejder på at udbrede bæredygtighed i byggebran-
chen, så certificeringen stemmer overens med danske 
byggetraditioner og dansk bygningsreglement, som 
adskiller sig fra de tyske. 
 Udover DGNB anvendes BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method) og 
LEED (Leadership in Energy and Environmental De-
sign) som bæredygtighedcertificering af byggeri. DGNB 
adskiller sig fra de andre to certificeringsmuligheder, fordi 
DGNB tager højde for flere parametre indenfor bæredyg-
tighed: miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed, 
teknisk bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. 
Desuden spiller processen også en rolle og vurderes i 
den endelige certificering og er med til at dokumentere, 
at bæredygtighed er i fokus helt fra byggeriets idéfaser. I 
certificeringen kan et byggeri opnå bronze, sølv eller guld.
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 83,2 pct.
guLd

i dgNb vægtes flere parametre i den  
samlede procent-vurdering. bygggeriets  
miljømæssige kvalitet vægter 22,5 pct. og  
har fokus på den globale opvarmning,  
materialernes indflydelse på miljøet og 
ressourceforbruget. byggeriets økonomiske 
kvalitet vægter 22,5 pct. og dækker over 
byggeriets totaløkonomi og fremtidige 
anvendelighed. social og funktionel kvalitet 
vægtes 22,5 pct. og måles ud fra bygningens 
komfort, både når det gælder luft, temperatur, 
akustik, adgangsforhold for blandt andet 
handicappede og cyklister samt brugen af 
kunst og arkitektur. den tekniske kvalitet 
vægtes ligeledes 22,5 pct. og vurderes ud fra 
klimaskærmens kvalitet, brandsikkerhed og 
muligheden for nem rengøring i bygningen. 
de sidste 10 pct. af den samlede vurdering 
ligger i processen, hvor byggeriets  
forberedelser, planlægning og brug af  
prækvalifikation indgår.
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Et guldcertificeret kontorhus
interview med brian Klejn-christiansen,  
ingeniør, grontmij

tekst: signe Mai Vilsbøll
Foto: Jonathan Kronborg grevsen

Gladsaxe Company House er Danmarks mest  
bæredygtige kontorhus. Med en samlet score på 
83,2 pct. har byggeriet opnået højeste status  
indenfor byggericertificeringen DGNB  
– en DGNB Guldcertificering

Allerede fra idéstadiet er Gladsaxe Company House tænkt bæredygtigt. 
Certificeringsprocessen efter DGNB-standarder er startet i byggeriets 
tidlige faser, og her er parterne bogstavelig talt gået efter guldet.
 – Gladsaxe Company House er et meget ambitiøst projekt. Det er 
også et utrolig interessant projekt, fordi man har brugt DGNB som 
kvalitetssikring og til at løfte niveauet på alle punkter. Det havde man 
formentlig ikke gjort, hvis der ikke var en ambition om at bygge bære-
dygtigt. Bygningen her er et kvalitetsniveau højere end andre standard-
bygninger – hvis man altså overhovedet kan kalde Gladsaxe Company 
House en standardbygning?
 Sådan lyder det fra Brian Klejn-Christiansen, ingeniør i Grontmij.
Han har været auditor på certificeringen af Gladsaxe Company House 
og vejledt NCC gennem byggeriets certificeringsproces. Samtidig har 
han indhentet dokumentation for, at bygningen lever op til de krav, 
Green Building Council Denmark stiller for at få en bygning certificeret 
efter DGNB.

KRæVeNde MåLesysteM
For at opnå guld i en DGNB-certificering skal samtlige krav til byggeri-
ets bæredygtighedskvalitet og byggeproces opfyldes.
 – DGNB-certificering består af 40 forskellige områder. Hvert område 
kan igen bestå af underområder, som man vurderer bygningens kvalitet 
efter. Man skal lægge niveauet højt og score mange point i alle kate-
gorier og kriterier for at få en guldcertificering. Man kan ikke springe 
noget over. Det kan man godt, hvis man skal have en sølvcertificering, 
forklarer Brian Klejn-Christiansen. 
 Det er den holistiske tilgang til bæredygtighed, der tæller i certifice-
ringen af Gladsaxe Company House. 
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 – Huset er ikke kun bæredygtigt i form af minimeret energiforbrug. 
Der vil sikkert være bygninger, som er mere bæredygtige i forhold 
til energiforbrug og vedvarende energiproduktion. Der vil også være 
bygninger, der har flere solceller. Men dybest set er Gladsaxe Company 
House den mest bæredygtige bygning, fordi man kigger på det brede 
perspektiv i DGNB. Man kigger også på, hvad det koster at drifte byg-
ningen over 50 år, man kigger på livscyklusanalyser. Fx hvad er miljøpå-
virkningen ved bygningen set over 50 år – både i form af opførelse, drift 
og udskiftning, forklarer Brian Klejn-Christiansen. 
 Der skal satses skyhøjt på at bygge af høj kvalitet indenfor alle pa-
rametre. I DGNB vægtes social bæredygtighed nemlig på lige fod med 
teknisk, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Samtidig vurderes 
processen med design og opførelse af bygningen. De mange parametre 
i certificeringen skal sikre en mere holistisk vurdering af bæredygtighe-
den i et byggeri. 
 De sociale hensyn vurderes ud fra akustik, udearealer, luftkvalitet, 
kunst og arkitektur, mens miljømæssige faktorer blandt andet bedøm-
mes ud fra materialernes påvirkning af nærmiljøet og deres genanven-
delsesmuligheder, samt energi- og vandforbrug. 
 I hvert kriterium kan man maksimalt opnå 10 point eller 100 pct. De 
fire grupper: miljømæssig, økonomisk, social og teknisk bæredygtighed 
vægter alle 22,5 pct., mens processen vægter 10 pct. 
 – Det er stort set umuligt at få 100 pct., fordi mange af kriterierne er 
linket sammen. Konsekvensen af noget positivt i et kriterium kan godt 
trække ned som negativ konsekvens i et andet kriterium. Det er blandt 
andet det, der gør DGNB til et så komplekst system, forklarer Brian 
Klejn-Christiansen, og uddyber.
 – Brugen af bæredygtige materialer kan have negative konsekvenser 
for totaløkonomien, der spiller en rolle for, om byggeriet er økonomisk 
bæredygtigt på sigt. Hvis facaden er lavet af træ og skal skiftes på et 
tidspunkt, så kan det være et af de forhold, der kan have negative konse-
kvenser for totaløkonomien, siger han. 

eKstRaORdiNæRe LøsNiNgeR
Gladsaxe Company House scorer højt i certificeringen på flere områder. 
Guldcerificeringen skyldes blandt andet godt indeklima, naturligt lys, 
lavt støjniveau og bygningens effektive arealer. Brian Klejn-Christiansen 
peger også på bygningens regnvandsafledning, brugen af bæredygtige 
materialer og bygningens brandsikkerhed som ekstraordinært gennem-
arbejdede punkter.
 – I forhold til brand skal man gøre noget ekstraordinært for at få høje 
point i DGNB, fordi der her skal gøres noget udover myndighedskrav. 
Gladsaxe Company House er udstyret med sprinklere på alle etager, selv-
om det kun er et krav på de øverste fire, hvor der er et atrium, forklarer 
Brian Klejn-Christiansen og påpeger, at han ikke tidligere har set, at man 
går ud over myndighedskrav i forbindelse med en DGNB-certificering. 

LOKaL NedsiVNiNg
Brian Klejn-Christiansen udpeger også den lokale nedsivning på 
grunden som noget af det, der gør bygningen unik. To tredjedele af det 
regnvand, der bliver opsamlet fra pladsen omkring bygningen, går til 
lokal nedsivning, faskiner og regnvandsbede, mens det kun er vandet 
fra bygningens parkeringsplads, der går i offentlig kloak. Afledningen af 
regnvandet afhjælper problemer med øget regnskyl.
 – Det er interessant for en bygning, som ligger midt i Gladsaxe, at 
man har været i stand til at grave den mængde faskiner ned og faktisk 
kan aflede regnvandet. Det er en stor problematik i flere kommuner 
med klimaforandringer og øget regnskyl, at kloakkerne ikke kan klare 

de store mængder vand. Så det er godt, hvis to tredjedele af den regn-
mængde, der kommer ved Gladsaxe Company House, ikke ryger i 
offentlig kloak, forklarer Brian Klejn-Christiansen.

bæRedygtige MateRiaLeR – Og geNaNVeNdeLse
Samtidig med et stort fokus på brandsikkerhed og lokal nedsivning på 
grunden er brugen af bæredygtige materialer i byggeriet noget, der har 
givet høje point i certificeringen. 
 90 pct. af alt det træ, der er brugt i byggeriet, er FSC-certificeret 
træ, der kommer fra bæredygtig skovhugst, mens de sidste 10 pct. er 
genbrugstræ fra andre byggepladser. 
 I byggeriet er der ikke anvendt materialer, som kan give brændende 
dråber eller giftige gasser inde i bygningen.
 – I Gladsaxe Company House har man generelt nedsat brugen af mil-
jøskadelige stoffer i byggeriet. Den indendørs luftkvalitet er derfor et af 
de punkter, hvor Gladsaxe Company House scorer højt i certificeringen. 
De har fået point for hvor lavt formaldehydinhold, der er. Formaldehyd 
kommer blandt andet fra afgasning fra maling, lim, fugemasse og andre 
byggeprodukter. I denne kategori scorer bygningen ekstra højt, da ind-
holdet af formaldehyd er meget lavt, fortæller Brian Klejn-Christiansen.
 – På længere sigt er der også udarbejdet et koncept for ombygning, 
nedrivning og genanvendelse. Der er således et katalog, som beskriver 
alle bygningsdele i detaljer ud fra hvad, det kræver at skille dem ad, og 
hvad, der er af sundhedsmæssig og arbejdsmæssig risiko ved netop 
at skille det ad. Samtidig er det vurderet, hvor let det er at skille ad og 
separere de genanvendelige dele, så man på sigt kan genbruge materia-
lerne i byggeriet, siger Brian Klejn-Christiansen.

FLeRe ceRtiFiceRiNgeR På VeJ
DGNB-certificering af bygninger bliver mere og mere udbredt i Dan-
mark. Siden DGNB kom til Danmark i 2012, er 52 bygninger blevet 
enten certificerede, præcertificerede eller tilmeldt certificering. 
Hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij ser man en stigende 
interesse for at få certificeret sit byggeri.
 – En DGNB-certificering er en rigtig god måde at kvalitetssikre sit 
byggeri på. Jeg tror helt sikkert, det vil accelerere, jo mere det bliver 
bredt ud. Jeg tror, vi kommer til at se det meget på de offentlige bygnin-
ger for at vise, at man er en bæredygtig kommune, siger Brian Klejn-
Christiansen.
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Mit Company House

Lise Mosegaard 
cQa MaNageR, baXteR 
1. saL 
Jeg føler mig særlig godt tilpas 
inde på mit kontor, fordi det er 
godt indrettet. det er både stor-
rumskontor og et afgrænset om-
råde. Og så synes jeg, at det er 
dejligt, at jeg sidder med udsigt til 
træerne og roen udenfor. selv om 
det er et gammelt industrikvarter, 
så har de lykkedes rigtig godt med 
at holde fast i de grønne træer. 
 Jeg synes, det er rigtig positivt, 
at man bygger et guldcertificeret 
hus. Vi taler meget om de fysiske 
rammer, og på en eller anden 
måde kan man mærke det i hver-
dagen. Vi er meget begejstrede 
for de fysiske rammer og arbejds-
miljøet her.

adriana gay
RecePtiONist Og MødeseRVeRiNg,  
Ncc, gLadsaXe cOMPaNy HOuse
stueN
atriet i stueetagen oppe ved plantevæg-
gen, synes jeg er særlig smukt. det er 
meget levende og giver noget særligt til 
huset. det nye company House er me-
get mere lyst og åbent i forhold til vores 
gamle hus. Når folk kommer herind, får 
de store øjne og fortæller, at de synes, 
det er et flot sted, vi har fået. udsigten 
her er langt bedre og med mere solskin. 
Her er mange grønne områder. der er 
et bedre arbejdsmiljø, og man kan godt 
mærke, at her er tænkt over tingene. Nu 
ligger kantinen ovenpå receptionen, og 
det studsede jeg først over. Jeg tænkte, 
at det måtte være meget larmende, men 
det er det faktisk slet ikke.

Frank nana FriMpong
KøKKeNassisteNt,  
gLadsaXe cOMPaNy HOuse 
KaNtiNe 
stueN
(red. oversat fra engelsk)
Jeg er mest på første sal og i kan-
tinen. det er rigtig rart at arbejde 
her, og der er et godt arbejds-
miljø. arbejdsforholdene er gode 
i kantinen; der er god plads til 
at arbejde, det er nemt at finde 
alting, rummene er store og meget 
åbne, og så er gæsterne venlige, 
de forstår os, og de ser ikke ned 
på mig, selv om jeg ikke er fra 
danmark. Mine kollegaer er også 
venlige, og vi har det sjovt.
 Jeg kan godt lide at stå i 
’salatområdet’ i kantinen – der, 
hvor vi laver salat. Man kan se ud 
af bygningen og kigge på vejret, 
mens man arbejder. Men receptio-
nen er også flot. den store trappe 
i receptionen er sjov. Jeg har lyst 
til at gå sidelæns op af den, fordi 
den er bygget på den måde.

Jonas andersen
teKNisK desigNeR, 
Ncc teKNiK & RådgiVNiNg 
5. saL 
Jeg synes, omgivelserne er meget inspirerende, 
og det er et rart sted at arbejde. Man kan godt 
mærke, at det er en bæredygtig bygning både 
på luften, lyset og indeklimaet. der er heller ikke 
unødvendig støj.. Når kvinderne går rundt i deres 
højhælede sko, larmer det ikke i hele bygningen.
 Jeg kan særligt godt lide atriet fra 4. til 8. 
etage. det er et fedt rum. Jeg synes, det er dejligt, 
at det er så åbent og lyst, og så er der ikke så 
meget støj i forhold til hvor mange mennesker, der 
befinder sig herude.

randi skygebJerg
MiLJøKOORdiNatOR, Ncc LedeLsessysteM & ceRtiFiceRiNg 
8. saL
Jeg kan bestemt mærke en forandring på indeklimaet fra det gamle hus 
til det nye. det er et helt andet hus, og det giver et helt andet indtryk. 
der er langt mere lys og luft, og så har vi udsigt. i det nye hus sidder vi 
også sammen med nogle andre. Vi sidder i dag sammen med Roads, og 
det er et helt andet set-up end det gamle hus, og det er rigtig fint. der er 
plads til ro og fordybelse på 8. sal, og det kræver vores job. særligt sy-
nes jeg, at det fungerer rigtig godt med de forskellige øer, der er på hver 
etage. de er gode til de uformelle møder i hverdagen. det giver plads til, 
at vi møder vores kollegaer. Vi får jo ikke de nye inspirerende tanker, når 
vi sidder foran computeren og arbejder med de samme gamle vaner. det 
her giver et andet spillerum, som inspirerer, og giver os mulighed for at 
vise, hvad vi kan i fremtiden.
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På rundtur med husets 
cirkulære materialer
interview med Jens breinholt, 
projektudviklingschef, Ncc Property development danmark

tekst: søren egert
Foto: stine skøtt Olesen

Fleksibilitet og recycling går hånd i hånd og sætter 
bæredygtige aftryk

Når du kommer ind i Gladsaxe Company House og skeler lidt til ven-
stre, får du øje på en brun væg. Den er beklædt med træstumper, som 
alle stammer fra et nedlagt omklædningsrum på Lyngby Stadion…
 På en måde slår denne lille trævæg tonen an, når talen falder på det 
materialevalg, der kendetegner kontorhuset på Tobaksvejen 2A.
 Godt 90 pct. af Gladsaxe Company House kan genanvendes – vel at 
mærke med den teknologi, vi kender i dag. Om måske 50 år, når huset 
kan være forældet, for stort eller for småt, har teknologien efter al 
sandsynlighed gjort det muligt at genanvende meget tæt på de 100 pct. 
Materialerne er fx aluminium, glas, gips, granit og ledninger.

KRiteRiuM 42
Den DGNB-certificering, som Gladsaxe Company House har opnået, 
hviler på, at en lang række kriterier skal være opfyldt, og når det drejer 
sig om fx recycling, er det Kriterium 42 der udstikker retningslinjerne.
 Det indebærer bl.a., at bygningsdele og komponenter er udvalgt, så 
de kan genanvendes fx efter nedrivning eller demontering. Det stiller 
bl.a. krav til sorteringen, og Kriterium 42 giver anvisninger.
 Undervejs – i bygningens levetid – kan det være nødvendigt at 
udskifte visse komponenter. Også det tager Kriterium 42 højde for, og et 
egentligt koncept for nedrivning, sortering, bortskaffelse og genanven-
delse viser vejen.
 Populært sagt er Gladsaxe Company House mekanisk samlet. Fx er 
lim erstattet af søm og skruer, og svejsning er afløst af helt almindelige 
bolte. Det betyder logisk nok, at huset også forholdsvis ubesværet kan 
skilles ad – og genbruges. 

Vægge KaN FLyttes
– Det cirkulære spiller en stor rolle i Gladsaxe Company House på flere 
planer, siger Jens Breinholt, projektudviklingschef i NCC.
 – Faktisk er det jo en del af bygningens DNA, at den skal kunne bru-
ges til mange og vidt forskellige formål. Det aspekt er der taget højde 
for på en lang række områder. Fx hvor skal teknikskakte placeres, 
hvordan skal flugtvejene passes ind, vægge skal uden besvær og store 
omkostninger kunne flyttes, og i det hele taget er det en del af husets 
cirkulære liv, at den samme lejer næppe bliver i huset i 50 år. Derfor 

bliver fleksibilitet et afgørende nøgleord, når vi taler om materialernes 
cirkulære liv over et langt forløb. Måske skal dele af huset være hotel 
på et eller andet tidspunkt, og takket være husets konstruktion vil det 
forholdsvis ukompliceret kunne lade sig gøre, siger Jens Breinholt.

Rettidig OMHu
Han understreger, at en vigtig forudsætning for, at et cirkulært liv for 
hus og materialer bliver en realitet, er, at man bruger tid og ressourcer 
på dén dimension, inden byggeriet går i gang.
 – I grunden tror jeg, at man i mange byggerier har tænkt sådanne 
tanker, men der har ikke været fokus på, at man også skulle dokumentere. 
Men dokumentation er jo altafgørende, når en bygning skal DGNB-certifi-
ceres. Der er reelt tale om, at man dokumenterer, at man har udvist rettidig 
omhu, siger han.
 – De fleste af brugerne af Gladsaxe Company House tænker ikke 
i det daglige over, at husets materialer har et cirkulært liv. I min egen 
virksomhed, NCC, er der jo en hel del teknikere, og de går selvfølgelig 
op i nogle detaljer, som er lidt nørdede, men de fleste brugere af huset 
tænker ikke over, om det ene eller det andet rør kan genbruges, og 
hvordan panelerne er sat fast, lyder det fra Jens Breinholt. 

eN uVeNtet geViNst
– Indeklimaet nyder godt af det materialevalg, der er truffet. Kemiske 
og giftige stoffer findes ikke i Gladsaxe Company House, og det forhold 
gør det jo i sig selv let at genbruge materialerne. Sidegevinsten for os, 

trævæggen består af træstumper 
fra et nedlagt omklædningerum på 
Lyngby stadion.

Om måske 50 år, når huset kan 
være forældet, for stort eller for 
småt, har teknologien efter al 
sandsynlighed gjort det muligt at 
genanvende meget tæt på de 100 
pct. Materialerne er fx aluminium, 
glas, gips, granit og ledninger.
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der arbejder i huset, er, at der ikke lugter grimt og kemisk af lim og 
maling. Fra første dag hæftede vi os alle ved, at luften var behagelig. 
Normalt – ved andre nybyggerier – går der måneder, før luften er til at 
holde ud.
 – En anden gevinst ved at gå efter at blive DGNB-certificeret er, at 
her simpelthen er rart at være. Vi har mere dagslys på kontorerne, fordi 
bygningen er tegnet ud fra et ønske om at få det! Lys er måske ikke et 
konkret materiale, men det stimulerer os i det daglige arbejde, konstate-
rer Jens Breinholt. 

bedRe RestPROduKt
Han hæfter sig ved, at et øget fokus på materialers cirkulære liv fører 
mere med sig, end man umiddelbart forestiller sig.
 – Cirkulært liv betyder jo dybest set blot, at materialer bliver gen-
brugt og recyclet, men vi oplever oftere og oftere, at materialer også 
bliver upcyclet, når de genbruges, takket være den teknologiske udvik-
ling. Du kan sige, at restproduktet faktisk bliver bedre end det originale, 
siger han. 
 – Der er en god pointe i, at alt det træ, der er brugt i Gladsaxe 
Company House, er FSC-certificeret. 90 pct. af det træ, der er brugt 
undervejs, kommer således fra bæredygtigt skovbrug, og her taler vi 
om en særdeles bæredygtig form for genbrug, for træet – også over-
skudstræet fra byggeriet her i Gladsaxe – bliver ikke bare brændt. Det 
bliver bearbejdet, så det fx bliver til spånplader af god kvalitet. Og det 
kan være træ fra forskalling, køreplader og lister og paneler m.m.

alt det træ, der er brugt i gladsaxe 
company House, er Fsc-certificeret. 
90 pct. af det træ, der er brugt 
undervejs, kommer således fra 
bæredygtigt skovbrug.

eNeRgieN tiLbage
– Alle elevatorer er forsynet med regenereringsmoduler, altså en enhed, 
der sidder i hver eneste elevatorstol og udnytter bremseenergien fra 
stolen, når den stopper. Modulet sender groft sagt energien tilbage i 
systemet, og det er jo cirkulært liv, der er til at tage og føle på, fastslår 
Jens Breinholt, som også fremhæver den genvinding, der finder sted i 
Gladsaxe Company House.
 – Når vi trækker den varme luft ud af husets mange rum, går den 
ikke til spilde. Den bliver tværtimod brugt til at opvarme den luft, der er 
på vej til at blive ledt ind i huset. Vi slipper altså for at bruge ny energi 
til at varme kold luft op, så den form for genvinding er både cirkulær, 
bæredygtig og energibesparende, konkluderer Jens Breinholt.

gladsaxe company House er 
mekanisk samlet. Fx er lim erstattet 
af søm og skruer, og svejsning er 
afløst af helt almindelige bolte. det 
betyder logisk nok, at huset også 
forholdsvis ubesværet kan skilles ad 
– og genbruges. 
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Bæredygtighed  
betaler sig
interview med thomas West,  
partner og arkitekt, Vilhelm Lauritzen arkitekter

tekst: signe Mai Vilsbøll
Foto: Jonathan Kronborg grevsen og stine skøtt Olesen
iLlustration: Vilhelm Lauritzen arkitekter

Gladsaxe Company House, tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, er 
bæredygtighed i højeste certificeringsklasse. I flere år har tegnestuen 
arbejdet med bæredygtig arkitektur. 
 Hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter handler bæredygtighed i arkitek-
tur om at have mennesker i centrum og skabe gode fysiske rammer, der 
har en lang levetid. 
 Thomas West er partner og arkitekt i Vilhelm Lauritzen Arkitekter, 
der holder til i en nyindrettet pakhusbygning i Københavns Nordhavn. 
Her satte han sammen med en gruppe af tegnestuens arkitekter de 
første streger til Danmarks mest bæredygtige kontorhus.
 – Bæredygtighed gennemsyrer alle vores projekter, men det er 
ikke alle projekter, der har været så ambitiøse som Gladsaxe Company 
House. Vi har prøvet at tænke bæredygtighed ind på alle niveauer, som 
man gør i DGNB. Vi har tænkt på social bæredygtighed ved at sikre, 
at der er plads til trivsel både som individ og gruppe men også som 
organisation. Det har vi koblet med de kvaliteter, der ligger i indeklima, 
dagslys og materialer, forklarer Thomas West. 
 Vilhelm Lauritzen Arkitekter har flere bæredygtige byggerier bag 
sig – og for dem kan bæredygtighed kun betale sig.
 – Bæredygtigt byggeri er meget konkurrencedygtigt på internatio-
nalt plan. Det er noget, alle kan se fornuften i. Ikke kun den økonomiske 
fornuft men også den æstetiske og etiske fornuft. Det er godt for os 
men også for vores samfund. 
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 De mange facetter af bæredygtighed er tænkt ind fra første dag på 
grund af byggeriets certificeringsproces.
 – Det kan være en udfordring at bygge efter DGNB, men det skal 
ikke være en hindring. Det handler om balancen mellem økonomi og 
det miljømæssige, det funktionelle og det æstetiske i huset, siger Tho-
mas West. 

aRKiteKtuR FOR MeNNesKeR
I arkitektur handler det helt grundlæggende om at skabe gode rammer 
for mennesker. Hvis det ikke fungerer for de mennesker, der skal op-
holde sig i bygningerne, er arkitekturen ikke bæredygtig, siger Thomas 
West.
 – Vi har en ambition om at etablere fysiske rammer, der forbedrer 
folks liv. Vi vil ikke bare lave arkitektoniske manifestationer af vores 
eget ego. At det er et godt og rart sted at være er vigtigere for os, end 
at komme med et projekt, der ser enormt nyskabende ud arkitektonisk 
men ikke fungerer som rammer for de mennesker, der skal opholde sig 
i bygningen. Det er grundlæggende for den måde, vi arbejder på. Og 
det at arbejde med DGNB kan sagtens kobles med visionen om at have 
mennesket i centrum. Mange af certificeringsordningens krav handler 
også om menneskers velbefindende. 

KONstRuKtiONeN
gladsaxe company House er 
tegnet som et y, der er samlet i 
et koncentreret knudepunkt.
 – Knudepunktet i midten skal 
fungere som det sociale hjerte 
i bygningen. det giver en god 
balance mellem den koncentre-
rede og effektive arbejdsplads 
og et rum, der kan favne, at 
man kan mødes på tværs af de 
afdelinger, der bor i hver af de 
tre ben, forklarer thomas West.
 – der er en social koncentra-
tion i midten rundt om den store 
spiraliserende trappe. Næste 
ring er den mere afdelingsso-
ciale, hvor kaffeøerne ligger. 
den sidste ring er helt ude ved 
arbejdspladserne, siger thomas 
West. 

Eksisterende situation med fællesind-
gang som hovedfællesrum.

Kontorenheden deles i tre dele og 
placeres omkring et centralt atrium.

Vertikalt atrium med balkonger. Visionen er at skabe en central social 
zone hvor de tre længer mødes.

De dobbelthøje ‘miniatrier’ giver 
synlighed mellem to etager og rumlig 
variation i den centrale sociale zone.

afd. y

afd. x

afd. z

=
Stue /kælder

1. sal

2. sal

3. sal

4. sal

5. sal

6. sal

7. sal

8. sal

NCCDOM
Oversigt - arealer og kontorarbejdspladser m.v.
01.05.2013/PS

Arealer og antal arbejdspladser jf. arkitekttegninger af 29.04.2013

Brutto-
etage-
areal

Heraf 
affalds-
rum

Heraf
CH

Heraf
NCC

Heraf 
teknik 
inkl. 
skakt

BR10 Antal
kontor-
arbejds-
pladser

Celle-
konto-
rer

Møde-
rum

Samtale-
rum

X-felt
print
depot

Plot

Kælder 879 0
Stueetage 1171 30 1141 8 1
1. sal 1699 540 1699 36 1 1 2 1
2. sal 1840 1840 1840 122 3 4 7 3
3. sal 1840 1840 1840 122 3 4 6 3
4. sal 1840 1840 1840 113 3 4 6 3
5. sal 1759 1759 1759 113 3 3 6 3 1
6. sal 1759 1759 1759 113 3 4 6 3
7. sal 1759 1759 1759 113 3 3 6 3 1
8. sal 1759 1212 547 1759 71 3 3 4 2
I alt 16305 30 4220 8329 547 15396 803 22 34 43 22 2

Noter:
Ikke udregnet efter bek. 311.
Areal CH på 1. sal er foreløbig.
Antal arbejdspladser er ekskl. drift/reception m.v. i stueetage samt køkken på 1. sal.

VISION

PROCES

VDC

GLADSAXE COMPANY HOUSE

Konceptstudier November 2012

tid eR bæRedygtigHed
Tid er et vigtigt element i bæredygtig arkitektur, fordi en bæredygtig 
bygning både skal kunne favne de mennesker, der er i bygningen nu – 
men også om 30, 50 eller 100 år. Den enkle, afdæmpede og lyse grund-
arkitektur i Gladsaxe Company House skal gøre bygningen mere tidløs 
og give den en lang arkitektonisk levetid.
 – Vi vil gerne sikre os at huset har en levedygtighed – ikke kun tek-
nisk, men også æstetisk. Når vi bygger og gerne vil bygge bæredygtigt, 
så skal vi tænke os om og tegne en bygning, der kan favne de organi-
sationer, der skal være i den om tredive og halvtreds år, siger Thomas 
West.
 – Vi tror, at det er en farbar vej, at vi tegner noget, som udtrykker 
den tid, det er tegnet i, men samtidig også er klassisk på mange fronter.

aRKiteKtONisKe MåL eR Nået
Vilhelm Lauritzens skitser er på kun to år blevet til et kontorhus, hvor 
flere end 500 ansatte har deres daglige gang. Thomas West er glad for 
at se, at bygningens bæredygtige arkitektur anvendes som tænkt: 
 – Jeg er glad for at se, hvordan huset bliver brugt. Det ser ud som 
om, bygningen understøtter interaktionen mellem medarbejdere og 
gør plads til kontakt mellem afdelingerne. Husets layout, og måden, de 
sociale rum er tænkt på, ser ud til at fungere efter hensigten, slutter 
Thomas West. 



28 29

saMsPiL MeLLeM  
iNde Og udeaReaLeR
sammen med tegnestuen effekt har 
Vilhelm Lauritzen arkitekter forsøgt 
at skabe et samspil mellem inde- og 
udearealer. 
 – trekanterne i forpladsens belæg-
ning fortsætter ind i bygningen, så 
man får en fornemmelse af, at ter-
rænet følger med indenfor. trappen i 
foyeren tager bevægelsen fra parken 
og leder den ned mod forpladsen, 
siger thomas West.
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LeVeNde Facade
Facaden på gladsaxe company 
House får bygningen til at adskille 
sig fra det omkringliggende byg-
geri. Råhuset af betonelementer er 
beklædt med bronzeanoliserede 
aluminiumsplader.
 – den mørke bagvæg og de 
lyse perforerede plader foran skal 
give et spil mellem forvæggen og 
bagvæggen. Pladerne fortsætter i 
forhold til hinanden, så det giver 
noget spil. aluminiumspladen 
interagerer ekstremt meget med 
lyset, så den changerer fra en 
mørk farve til at blive meget lys og 
gylden og varm, hvis solen er på. 
den ændrer også udtryk langt fra 
til tæt på. det bliver et levende hus 
på den måde. så det ikke bare er 
statisk. bygningen vil på den måde 
have et forskelligt udtryk på forskel-
lige dage eller årstider, forklarer 
thomas West.
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NORdisKe tONeR
Materialepaletten i gladsaxe 
company House er udpræget nordisk 
med lyse toner, afdæmpede overflader 
og enkle elementer, mens det markan-
te trægulv skal bidrage med varme og 
stoflighed til bygningen. 
 den afdæmpede, lyse interiørpalet 
giver hver etage mulighed for at sætte 
sit præg på grundarkitekturen: 
 – Hvis man holder grundarkitek-
turen afdæmpet, har afdelingerne 
mulighed for at sætte deres præg 
på bygningen med interiør, kunst og 
planter. de tillader, at man sætter sit 
fingeraftryk som medarbejder og  
afdeling, mener thomas West.
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eN bygNiNg Med OPLeVeLseR
bygningen gemmer på flere fæl-
lesarealer, som inviterer til aktivite-
ter på tværs af organisationer og 
afdelinger.
 – der har været en lang periode 
herhjemme, hvor man har bygget 
store, pompøse atriumhuse. Mange 
kendetegnes ved, at man oplever 
det hele på en gang, når man 
træder ind i foyeren. Vi ville gerne 
skabe en bygning med mange for-
skellige typer rum, nicher, hjørner, 
som man kan opleve undervejs. det 
er forholdsvis utraditionelt, at man 
spreder kvaliteterne ud i bygningen, 
så de er tæt på de nære arbejds-
pladser, siger thomas West.
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Når digitale modeller  
og virkeligheden
går hånd i hånd
tekst: søren egert
illustration: Ncc

15-18 forskellige forslag blev udarbejdet 
af Vdc-afdelingen på baggrund af aRK 
oplæg. dvs. beslutningsprocessen vedr 
geometri og outline af bygningen blev 
speedet op, og den endelig løsning blev 
besluttet på et gennemarbejdet og gennem-
tænkt grundlag med baggrund i de mange 
forskellige løsningsforslag.
 Modellerne blev brugt til at visuali-
sere forslagenes placering i nærmiljøet 
og andre naboforhold bl.a solstudier af, 
hvordan man kunne være til mindst gene 
for naboer.
 Modellerne blev brugt til mængde-
fortegnelser af arealer, rumfang osv i de 
tidlige faser så man bedre kunne holde 
styr på bygningsfunktionernes indbyrdes 
relationer og størrelser.
 derudover blev modeller brug til visua-
lisering af komplekse områder i bygningen 
løbende især var atriet i bygningens midte 
et område hvor modellen blev brugt som 
dialogværktøj overfor projektets parter og 
især til underleverandører

VDC (Virtual Design and Construction) skaber 
overblik, styrer byggeprocessen og sikrer, at alle 
kompetencer bliver udnyttet undervejs

Gladsaxe Company House fremstår som et af de mest opdaterede ek-
sempler på, hvad VDC formår.
 De visuelle og virtuelle værktøjer i VDC sikrer, at man undervejs i byg-
geprocessen træffer de rigtige beslutninger. VDC stimulerer også til, at dia-
logen med alle byggeriets interessenter bliver både konstruktiv og proaktiv. 
I praksis betyder det, at flere fagområder og kompetencer kan komme i spil 
så tidligt som muligt i forhold til at træffe de rigtige beslutninger.

tidLige sVaR
Undervejs i arbejdet med Gladsaxe Company House er de digitale 
modeller blevet brugt til blandt andet at visualisere byggeprojektet helt 
fra start: Hvordan bliver fx nærmiljøet påvirket af, at bygningen skygger 
for solen?
 De digitale modeller giver også tidligt svar på, hvordan komplekse 
og komplicerede områder i bygningen kan udformes. Atriet i midten af 
det hele fremstår på en måde som et omdrejningspunkt for hele huset. 
VDC blev her brugt som et værktøj, som parterne i Gladsaxe Company 
House og husets underleverandører kunne benytte sig af til at visuali-
sere atriets komplekse geometri.

PRæcise sKøN
VDC formår i mange tilfælde at optimere en byggeproces, fx kan man 
ved hjælp af VDC give præcise skøn for materiale- og tidsforbrug tidli-
gere i forløbet.
 Set i det lys giver det god mening at tale om et optimeret projekt – på 
et bedre grundlag. Også i forhold til pris… Myndighedsbehandlingen 
på Gladsaxe Company House nød godt af VDC. Beslutningsgrundlaget 
var via VDC entydigt visualiseret, og ved at drage kommunen tidligt ind 
i projektet gav det en positiv kommunikation og en kortere behandlings-
tid.
 Konkret betyder det, at myndigheder som fx brandmyndighederne 
tidligere kan bruge de digitale modeller og VDC til at sikre sig, at krav 
og løsninger er i overensstemmelse med hinanden.

bedRe gRuNdLag
Den obligatoriske myndighedsbehandling nyder på den måde godt af 
VDC. Beslutningsgrundlaget ligger fuldt oplyst, og muligheden for en 
god dialog er til stede. Det smitter så igen af på sagsbehandlingstiden.
 VDC har stor indflydelse på at optimere projektets processer, og 
brugen af VDC betyder, at en af byggebranchens traditionelle akilles-
hæle – at alt byggeri historisk set har været forsøgsbyggeri – er på vej 
til at blive udryddet.
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Bygningen udvikler sig 
sammen med os
interview med Klaus Kaae,  
administrerende direktør, Ncc construction danmark

tekst:Flemming Wisler
Foto: Jonathan Kronborg grevsen

– Det er en temmelig vild fremtid, byggebranchen går i møde. Derfor er 
vi også gået rigtigt langt for at vise både vores kunder og os selv, hvad 
der skal til for at gøre et nybygget domicil til en langsigtet bæredygtig 
investering, fortæller administrerende direktør for NCC Construction 
Danmark, Klaus Kaae.
 – Og bæredygtighed skal vel at mærke forstås bredt i den her 
sammenhæng! Både økonomisk, miljømæssigt og socialt er vi nemlig 
udfordret på den lange bane, og det smitter af på vores måde at tænke 
byggeri på i dag!
 Vi sidder i hjørnekontoret på øverste etage i Gladsaxe Company 
House, hvorfra der er en næsten grænseløs udsigt, og hvor lyset domi-
nerer godt hjulpet på vej af indretning og farver og af glasvæggen ud 
mod forkontoret, der gør rummet endnu større.
 Men faktisk er det husets facade i en solbeskinnet kobberfarve, der 
er centrum for samtalen.
 – Hvis en ny lejer flytter ind om nogle år og vil have et helt andet 
udtryk på bygningen, så kan han, med den måde vi har bygget huset på, 
uden problemer udskifte den yderste facade! 
 – Man skal forestille sig, at bygningen er i stand til at skifte både 
udseende og indretning. Den kan simpelthen opgraderes i takt med, at 
nye muligheder melder sig inden for den måde, vi driver bygningerne 
på, når det gælder energiforbrug og indeklima – og i den måde vi går på 
arbejde på, fastslår Klaus Kaae.

Hvor fleksibel er den indvendige del af huset? 
– Det er konstrueret, så det kan udvikle sig sammen med os og de øvri-
ge lejere, der bor her. Bygningen er meget fleksibel, og fx kan vi udvide 
det centrale atrium nedad, hvis vi får brug for flere kvadratmeter, eller 
vi kan vælge at lukke det og dermed opdele bygningen i flere lejemål. 
Samtidig kan den enkelte etage opdeles i flere lejemål, hvis det ønskes. 
Bygningen er forberedt på at få et langt liv med mange forandringer.
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Vi MiNdsKeR usiKKeRHedeRNe
Hvad betyder det forhold set fra en investorsynsvinkel?
– Det er her, vi for alvor kommer investorerne i møde. Normalt tænker 
man jo på bygninger som færdige monolitter, der står i hundrede år, og 
som holder sin værdi alene af den grund. 
 – Men nu går vi en anden fremtid i møde, hvor bygningerne bliver 
aktive i kraft af ny teknologi, og hvor kravene til deres ydeevne hele 
tiden ændrer sig. Vi er fx hastigt på vej mod plus-energi bygninger, der 
både forsyner sig selv og kan sende overskudsenergi tilbage i netvær-
ket. Samtidigt ser vi, hvordan intelligensen i husenes klimastyring og 
infrastruktur udvikler sig hurtigere og hurtigere, og inden længe har vi 
den personlige arbejdsplads, der selv registrerer, hvem brugeren er og 
indstiller sig efter det.
 – Alt dette betyder, at vores bygninger skal kunne omstilles og op-
graderes løbende og servicere en strøm af forskellige lejere og brugere, 
der hele tiden selv forandrer deres arbejdsliv og deres kontoradfærd.
 – De investorer, vi sælger vores løsninger til, har typisk meget lange 
horisonter for deres forretningsmodel og skal være sikre på, at denne 
form for forandring i kontoradfærden og ønskerne kan opfanges af 
vores bygninger, så værdien holder sig.

deLeøKONOMieN KOMMeR
Hvis du kigger ud over Danmark og den del af verden, vi er en del af, 
hvilken form for domicilbyggeri ser du for dig, når man indtænker alle 
disse faktorer?
– Jeg ser fremtidens domiciler udformet som fællesbygninger, hvor 
de forskellige lejere får mulighed for at dele endnu mere på kryds og 
tværs, så arealer let kan tilpasses, og alle betaler mindre for de service-
faciliteter, man er fælles om fx kantine-, ankomst- og mødearealer og 
parkering og fitness, men også sådan noget som deleordninger på biler 
og transport.
 – Samtidigt ser jeg flere elementer af bæredygtighed, hvor vi udnyt-
ter overskudsvarme fra én bygning til en anden og kan lave storskalaan-
læg på vedvarende energiforsyning, fordi flere virksomheder går med. 
Vi kommer til at leve i en endnu mere bæredygtig virkelighed, når først 
vi kan udnytte teknologien fuldt ud!

Gladsaxe Company House fik jo som det første hus i Danmark guld efter 
DGNB normen. Er det derfor, I har valgt at sigte så højt, når det gælder 
standarden for bæredygtighed i det nye hus? 
– NCCs vision er at forny vores branche. Vi vil samtidigt levere ekstra-
ordinære bæredygtige løsninger, der rummer mere end den gængse 
standard, og alt det har vi forsøgt at leve op til med denne bygning med 
de forudsætninger, der er til stede lige nu. Derfor skal vi naturligvis gå 
efter guldet!

Vi byggeR tiL cO-cReatiON
I har de senere år arbejdet intenst med at digitalisere overgangene imel-
lem design og produktion og selve byggeprocesserne. Det nye hus har vel 
været en rigtig god case, hvad det angår?
– Det har klart været et flagskibsprojekt, hvor vi har arbejdet med vores 
digitale platform VDC (Virtual Design and Construction) gennem hele 
forløbet. Vi har virtuelt kunnet opføre bygningen i alle dimensioner. Det 
betyder, at vi ikke blev overraskede over noget, da vi flyttede ind. Det 
har været meget lærerigt, og det betyder samtidigt, at vi kan give en 
stærk faglig feed back til vores designteam på de parametre, der vil gøre 
VDC endnu bedre!

Som du også selv er inde på, er det en bærende ide for Gladsaxe Company 
House, at flere virksomheder skal bo sammen og dele faciliteter. NCC er en 
meget værdidrevet virksomhed. Er der set i det lys grænser for, hvem man 
kan dele hus med? Og omvendt, hvad er fordelene ved virksomhedernes 
forskellighed?
– Jeg synes ikke, bygningen sætter begrænsninger, men selvfølgelig 
skal det ikke være deciderede konkurrerende virksomheder, der bor 
sammen. Vi deler jo mange fælles faciliteter! Derimod kunne jeg godt 
forestille mig, at fremtidens company houses bliver bygget op omkring 
virksomheder, der har glæde af co-creation og som derved gør hinan-
den endnu mere konkurrencedygtige.
 – Man kunne fx forestille sig klynger af virksomheder inden for 
samme industri, så mere af værdikæden er samlet tæt på hinanden. Det 
gjorde man meget før i tiden omkring de traditionelle primære erhverv 
fx på havnen og i Kødbyen men også i nyere tid omkring teknologivirk-
somheder, hvor mødet og fællesskaberne uden for kontorerne i høj 
grad er med til at løfte udviklingsprocesserne.

VeLKOMMeN HeR
Du har selv været med til at bygge rigtigt mange projekter gennem tiden. 
Hvad er du personligt mest stolt af ved det nye hus?
– Det er de meget lyse arealer overalt i bygningen og det store ind-
gangsparti, der fører lige op i kantinen. Man føler sig godt modtaget, 
og vi har fået lagt nogle arkitektoniske greb ind, der gør, at velkomsten 
strækker sig langt ind i bygningen. Det lever godt op til vores ideer 
om åbenhed! Og så er jeg meget tilfreds med det interne atrium, som 
skaber sammenhængskraft i NCC.

NCC i Danmark er inde i en god udvikling – er der nu plads nok de kom-
mende år?
– Ja, vi har de nødvendige muligheder i Gladsaxe Company House 
– både fordi vi kan indskrænke og udvikle, men også fordi vi i NCC 
arbejder med det, vi kalder activity based workspace, der betyder, at vi 
kan være flere medarbejdere på mindre plads – uden at det opleves i 
hverdagen, slutter Klaus Kaae.
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Hvordan fokuserer du på noget, du ikke kan se?

Når man spørger sektionschef Jens Thamdrup i NCC, hvad indeklima i 
grunden består af, kommer svaret prompte.
– Indeklima er noget, du ikke kan se!
 Ikke desto mindre står indeklima meget højt på den dagsorden, der 
bestemmer, om et kontorhus som Gladsaxe Company House kan opnå 
den eftertragtede DGNB-certificering, og hele certificeringsordningen 
er, hvad indeklima angår, bygget op omkring en række særdeles håndfa-
ste størrelser:

•	 Temperatur og træk
•	 Fugt og mikroorganismer
•	 Dagslys og kunstig belysning
•	 Støj og akustik
•	 Statisk elektricitet
•	 Luftens kvalitet

– Det er jo for længst dokumenteret, at indeklimaet på arbejdspladsen 
betyder meget for både velbefindende og produktivitet. I vores del af 
verden opholder vi os inden døre i cirka 90 pct. af tiden; derfor kan vi 
med rette ha store forventninger til netop indeklimaet. Generelt har vi 
høje forventninger til indeklimaet, fx på arbejdspladsen, i biografen og i 
bilen. Derimod ser det ud som om, kravene og ønskerne til indeklimaet 
i vores boliger er relativt beskedne, og jeg er sikker på, at min branche 
de kommende år kommer til at arbejde med at hæve niveauet for inde-
klimaet på den front, vurderer Jens Thamdrup.

sKRueN sPæNdt
Peter Dahl er senior projekteringschef i NCC, og har været med i hele 
forløbet omkring indeklimaet i Gladsaxe Company House.
– Når vi bygger nyt følger vi naturligvis de gængse normer for inde-
klima, og i arbejdet med at sikre et DGNB-certificeret indeklima i vores 
eget company house kan du sige, at vi på en række områder har spændt 
skruen en halv omgang mere. Undervejs har vi skelet til, at på dét og 
dét område kunne vi hente point, hvis vi gik frem på en helt bestemt 
måde. Fx har vi i mødelokalerne hævet luftmængden, så indeklimaet i 
bygningen generelt blev bedre. Dertil kommer, at vi på den måde også 
kunne opnå de eftertragtede CO2-point, forklarer Peter Dahl.

siMuLeRiNgeR
Rent praktisk er arbejdet med at sikre et godt indeklima forankret i bl.a. 
en lang række simuleringer.
 – Vi benytter forskellige programmer, der kan simulere forskellige 
temperatur- og CO2-forhold, men vores programmer kan også simulere 
forskellige mængder af dagslys, og sammen med arkitekten designer 
vi så videre ud fra de resultater, vi har set undervejs. Fx kan en simu-
lering få indflydelse på, hvor store vinduespartierne skal være, hvis vi 
skal opnå et godt indeklima med alt, hvad det indebærer. Der findes 
en række normer, en slags facitliste for, hvad der er godt og skidt på 
indeklimafronten, og det hele tager naturligvis afsæt i det bygningsreg-
lement, som vi altid skal følge, understreger Peter Dahl.

Nye VuRdeRiNgeR
Indeklima og (energi)renovering hænger uløseligt sammen, og langt de 
fleste renoveringer finder sted, fordi boliger og bygninger ikke længere 
er tidssvarende i forhold til energiforbruget.
 – Vi kan jo se, at mange initiativer på renoveringsområdet ikke bliver 
taget, fordi de ud fra en energiøkonomisk betragtning ikke kan betale 
sig. Men ser vi på renoveringsområdet ud fra en indeklima-betragtning, 
vil en lang række tiltag kunne gavne indeklimaet. For fremtiden vil du 
se, at man værdisætter et godt indeklima på en ny måde, og dén vurde-
ring kommer så til at indgå i beslutninger om, renoveringsarbejdet skal 
gå i gang. I min optik bliver indeklimaspørgsmålet den afgørende faktor, 
når fx et boligselskab skal afgøre, om man indleder en renovering eller 
ej. Efterspørgslen på og forventningen til et bedre indeklima vil vokse, 
siger Jens Thamdrup.
 – Jeg ser hele arbejdet med DGNB-certificeringen som noget, der 
styrker vores indsats på dokumentations-delen. I sig selv fører DGNB 
ikke nødvendigvis til bedre bygninger, men du får en sikkerhed for, at 
entreprenøren afleverer dét, som er aftalt, tilføjer han.

aNdRe KRaV
– I takt med, at vi bygger mere og mere energirigtigt, vokser kravene 
til indeklimaet. Meget velisolerede huse kan ha problemer med for høje 
temperaturer, høj luftfugtighed og mangel på frisk luft. De problemer er 
vi nødt til at håndtere særskilt, når vi er med til at designe og fastlægge 
det indeklima, der skal være. En moderne velisoleret bygning er sårbar 
overfor skadelige stoffer. Derfor skal vi fokusere meget på materiale-
valg og en række andre parametre, der påvirker indeklimaet. I og med 
indeklima er noget, du ikke kan se, er vi nødt til at indsamle mere viden 
om netop fremtidens indeklima, fastslår Jens Thamdrup.

Indeklima  
ude og hjemme
interview med Jens thamdrup, sektionschef, og  
Peter dahl, senior projekteringschef, Ncc construction danmark

tekst: søren egert
Foto: stine skøtt Olesen
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Mit Company House

anders Magnusson
LaNdMåLeR,
 Ncc betON & RåHus 
4. saL
Jeg synes, der er rart her, 
men bygningen har ikke 
som sådan påvirket mig så 
meget. Jeg har ikke tænkt så 
meget over den. det er vel i 
virkeligheden en ros, at man 
ikke rigtig mærker bygnin-
gen. det skal jo også gerne 
føles som et almindeligt hus 
og bare være. Men hvis jeg 
skal sige noget, er bygnin-
gen afdæmpet og alligevel 
frisk at se på. der er også en 
bedre akustik, end der var i 
Nccs gamle hovedkontor. 
indeklimaet er også bedre. 
det er alt i alt mere rart end 
det gamle hovedkontor. Jeg 
har en smule pollenallergi, 
og jeg har en ide om, at den 
har det bedre her.

CLaus rosendaL
seNiOR HR PaRtNeR, Ncc HR 
5. saL 
Jeg kan rigtig godt lide bygningen. det 
er lækre omgivelser. indretningen er 
spændende, og der er flere gode detal-
jer. bygningen er lys og imødekommen-
de, der er god plads og meget åbent, så 
man kan nemt komme over til de andre 
afdelinger. Måden, det er bygget på, 
gør, at det er et rart sted at komme til. 
 Jeg synes, der er gode mødefaciliteter 
flere steder i huset. det er rart.

nataCha hennings 
eLeV, Ncc betON & RåHus 
4. saL
Jeg kan rigtig godt lide atriet – nu sidder vi jo på 4. sal, så vi har glæden af at 
kunne se hele vejen op. Vi får al lyset fra det store ovenlys i taget, og samtidig får 
vi livet i huset med, fordi vi ligger i bunden af trappen, der kobler vores fem etager 
sammen. udover det har vi jo som en lille sidegevinst også nogle flotte træer på 
vores etage. Nu må jeg ærligt indrømme, at jeg ikke kender til alle de krav der 
stilles for, at et hus kan blive dgNb-certificeret, men af de punkter, jeg kender til, 
mener jeg, at det er et rigtig godt initiativ og bestemt noget, der bør forfølges af 
flere virksomheder. Jeg mener bestemt, at man bør bruge genbrugsmaterialer så 
langt hen ad vejen, man kan. Hvorfor ikke lade materialerne leve tiden ud, i stedet 
for blot at købe nyt-nyt?
 Jeg synes, det er meget fint med kunsten i kantinen, det er ikke lige noget, jeg 
personligt ville hænge på min væg derhjemme, men jeg kan rigtig godt lide sym-
bolikken og tanken bag udstillingen! Og det, at der ligger større tanker bag det, 
der pryder væggene, synes jeg er meget vigtigt – ellers kommer jeg personligt til at 
tænke på folkeskolen og de der standard plakater og malerier, der altid hænger i 
større institutioner.
 Jeg synes, haven er helt fantastisk! Nu er jeg så heldig, at jeg fra mit vindue har 
udsyn ned til den – så jeg har derfor rig mulighed for at nyde den hele dagen! Jeg 
kan rigtig godt lide møblerne, insektkasserne og hele stilen i haven. Jeg synes på 
mange måder, at det er meget hjemligt og hyggeligt. der er mulighed for at sætte 
sig ned på bænke eller i græsset, og skulle man få lyst til at gå en tur i sin pause, er 
der rig mulighed for at få lidt ro, selv om vi jo faktisk er i en ret stor by og bestemt 
ikke på landet.

annette Mouritzen
FiNaNscONtROLLeR, 
Ncc øKONOMi 
8. saL
Jeg synes, det er en dejlig bygning. 
det er bekvemt, og det er dejligt at 
komme herhen. Man bliver glad for 
at komme på arbejde. bygningen er 
luftig og der er rene linjer. der ser ikke 
rodet ud, og det er nemt at orientere 
sig i huset og se, hvem der er her. Man 
kommer hinanden mere ved, fordi der 
er så åbent.
 For mig betyder dét, at jeg arbejder 
på en bæredygtig arbejdsplads, at jeg 
i det hele taget tænker mere over, hvad 
der er bæredygtigt. det er blevet en 
større del af min dagligdag at leve bæ-
redygtigt. Måske har det ikke direkte 
noget med bygningen her at gøre, men 
jeg tror, det påvirker mig i den retning.
 det bedste ved huset er min udsigt 
her oppe fra 8. sal. Jeg har udsigt ud 
over øresund. i klart vejr kan man se 
vindmøller og færgetrafik. det betyder 
rigtig meget for mig.
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Vi kan nå endnu længere
med bæredygtighed
 
interview med Vibeke grupe,  
områdechef for bæredygtighed, Ncc construction danmark

tekst: signe Mai Vilsbøll
Foto: Jonathan Kronborg grevsen

– Hvis det står til mig, skal bæredygtighed ikke være et særskilt begreb 
hos NCC i fremtiden men derimod være en integreret tankegang, som 
ikke kræver noget specielt. Det når vi nok ikke til 2020 men måske til 
2025.
 Sådan siger Vibeke Grupe, der er områdechef for bæredygtighed i 
NCC Construction. Hendes job er at beskrive vejen for, hvordan NCC 
kan blive en endnu mere bæredygtighedsorienteret virksomhed og en 
attraktiv samarbejdspartner på bæredygtigt byggeri fremadrettet. 

VeJeN FReM
– Det betyder meget for mig, at vi kan markere en rolle i dansk byg-
geri som en stor organisation, der tager bæredygtighedsudfordringen 
alvorligt. 
 – Måske kan vi nærme os ressourceproblematikken i verden på en 
lidt anden måde? Det er ikke kun et spørgsmål om at tjene penge på 
det. Det er heller ikke kun et spørgsmål om at være filantrop eller have 
grønne nykker omkring hvor bæredygtige eller hellige, vi skal være. 
Det er et spørgsmål om, at det kan betyde, at processerne omkring 
beslutninger, udførelse og det at drive bygninger bæredygtigt, bliver 
langt mere kvalificerede, hvis man tager bæredygtighed alvorligt, siger 
Vibeke Grupe.

MediciN På egeN KROP
Gladsaxe Company House er et udtryk for, hvor NCC gerne vil bevæge 
sig hen som bæredygtig entreprenørvirksomhed.
 – Vi prøver medicin på egen krop her. Når man selv arbejder i et byg-
geri, der er DGNB-certificeret, så er det en learningcase. Vi har betalt 
nogle lærepenge her i bygningen. De lærepenge skal vi bruge til at 
blive klogere på, hvordan vi får bedre processer, når vi skal bygge flere 
DGNB-guldbygninger, fordi det vil vi gerne, forklarer Vibeke Grupe. 
 Spørger man hende, er DGNB indtil videre det bedste bud indenfor 
certificeringsordninger.
 – DGNB peger på, at bæredygtighed er mere end bare grønne 
løsninger. Det er mere end energi og ressourceløsninger. Det er også 
løsninger, som giver godt arbejdsmiljø og godt indeklima og gode lokale 
forhold. 
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 – DGNB kan favne både den økonomiske, miljømæssige og sociale 
bæredygtighed. Og den sætter det i forhold til den tekniske bæredyg-
tighed. Den peger på, hvor vigtigt det er at planlægge sine processer 
ordentligt. Og den peger på, hvor vigtigt det er at tænke bæredygtighed 
ind fra de tidlige faser og ikke betragte den som noget, der først skal 
applikeres i den sidste ende af processen, siger hun. 

dgNb tiL aNdRe
Når NCC har prøvet DGNB på egen krop, har de mulighed for at ud-
byde certificeret byggeri til kunder og samarbejdspartnere.
 – Vi vil i fremtiden gerne kunne skrive ind i tilbudsprojekter, at vi 
kan tilbyde bæredygtige løsninger i form af en DGNB-certificering 
indenfor den økonomi, som er givet. 
 – Jeg er overbevist om, at en DGNB-certificering kan være rentabel. 
Hvis man i stedet for at tænke anlægsøkonomisk tænker totaløkono-
misk, så vil den forbedrede driftsmulighed og de lavere ressource- og 
forbrugsomkostninger betyde, at husene kan bygges i bedre kvalitet, og 
at de derfor kan holde længere og blive billigere for kunden i den lange 
ende, mener Vibeke Grupe. 

Vi sKaL LæNgeRe eNdNu
Men for en områdechef for bæredygtighed i en stor entreprenørkon-
cern er flere DGNB Guldcertificeringer blot et skridt på vejen mod 
noget større.
 – Jeg drømmer om, at vi kan komme længere endnu og blive mere 
spidse på, hvad vi bygger ud af. Og jeg drømmer om, at vi kan være 
med til at træde nogle stier omkring cirkulær økonomi og ’cradle-to-
cradle’ aspekter af byggeriet. Jeg ser gerne, at vi kunne være dem, der 

udvikler forretningsmodellerne for, hvordan man kan blive endnu mere 
cirkulært orienteret, forklarer Vibeke Grupe. 
 – Jeg drømmer også om, at vi som One NCC kan nå længere i 
bydiskussionen. Hvis du tænker i de store strukturer, er mulighederne 
for at komme ressourceproblemerne til livs meget bedre og større. Det 
er vigtigt, at vi i NCC får flyttet os derhen, hvor vi tager hånd om vores 
bygninger i en bymæssig sammenhæng, siger Vibeke Grupe. 

Vi sKaL NOK Nå det
Alle udfordringer kan være svære, og i byggebranchen er bæredygtig-
hed stadig noget nyt.
 – Der er kulturelle forhold i branchen, som gør det svært at få alle 
til at have lyst til at brænde for bæredygtighed. Den konventionelle 
entreprenør har altid forsøgt at gøre det billigst, billigst, billigst i 
anlægsfasen. Så det kræver nogle nye måder at tænke på, når man skal 
have bæredygtighed til at betale sig. Man skal tænke i et byggeris totale 
livscyklus og ikke kun i opførselsfasen. Jeg skal bane vejen for, at der 
er flere medarbejdere her i NCC, der ’ser lyset’ i den måde at betragte 
byggeri på, siger Vibeke Grupe. 
 Hun er ikke i tvivl om, at NCC evner at have bæredygtighed som en 
integreret tankegang i 2025.
 – Der er en vis usikkerhed i organisationen om, hvordan vi når 
dertil. Der vil jeg sige, at ingen i NCC skal være bekymrede. Vi skal nok 
nå det, og der er plads til alle. Vi tager det et skridt ad gangen, slutter 
Vibeke Grupe. 
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Ny viden til håndværket
interview med teknisk entrepriseleder Michael Nissen og 
elformand Lars Krebs, Ncc construction danmark 

tekst: Luna signe Hørdum Nielsen
Foto: Jonathan Kronborg grevsen, Luna signe Hørdum Nielsen, Ncc
illustration: Ncc

Krav og løsninger hænger sammen

– Jeg tror, at det er meget værdiskabende for en virksomhed at tænke 
og bygge som her i Gladsaxe Company House, fordi indeklimaet og 
omgivelserne påvirker medarbejderne positivt, siger Michael Nissen, 
mens vi sidder i kantinen i NCCs nye kontorhus i Gladsaxe. Udenfor 
på den anden side af de store glaspartier står den halvnøgne nyanlagte 
have med parcelhusenes tætte ligusterhække som bagtæppe. Det er ty-
deligt, at Michael Nissen er overbevist om, at Gladsaxe Company House 
skaber værdier på tværs af etager, virksomheder og mennesker.
 – Generelt siger alle, der kommer, at de er glade for huset. Særligt 
vil jeg nævne vores atrium og vores store foyer. Netop de to dimensio-
ner i huset udgør en markant forskel mellem vores gamle hovedsæde 
i Søborg og her. Vores atrium giver meget mere liv til huset, og jeg har 
mødt flere mennesker i de tre måneder, vi har været her, i forhold til 
de godt to år, jeg var i det gamle hus. Her bliver du tvunget til at gå ud 
i atriet og gå ned mellem etagerne. På din vej møder du en masse men-
nesker og netop dét, tror jeg, er sundt for virksomheden. Man taler på 
kryds og tværs, lærer folk bedre at kende og får et større indblik i de 
andre afdelinger. Det skaber en helt særlig fornemmelse af huset og af 
NCC. Det missede vi altså i Søborg, hvor man sjældent mødte de andre 
på trappen, fortæller Michael Nissen.
 – Jeg er da på en eller anden måde stolt af at have været med til at 
opføre det første guld-certificerede DGNB byggeri. Men jeg er måske 
mere stolt af, at NCC gør det, tilføjer han og tager en tår af kaffen.
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M

E-1-1-1-350 Mi FORReste RæKKe
Den samme stolthed over virksomhedens bæredygtige agenda finder 
man hos elformand Lars Krebs. Ham møder jeg efter aftale på Brydes 
Allé på Amager. Her er NCC ved at renovere et plejehjem, hvor de 
tre bæredygtige dimensioner også er forankret i hverdagen på byg-
gepladsen.
 – Jeg synes altid, at NCC har været god til at tage bæredygtige skridt. 
Her mener jeg, at virksomheden er langt foran mange andre firmaer, selv 
om det koster penge. Det kan vi godt mærke i det daglige, især hvad an-
går grøn energi og de sikkerhedsmæssige krav på pladserne. I det store 
og hele synes jeg, at NCC evner at nytænke, se fx Dome of Visions, hvor 
man har bygget et skjold udenom selve huset. Det er idéer og tanker, 
man kunne lege mere med i fremtidens bæredygtige byggeri, vurderer 
Lars Krebs og fortæller videre om, hvordan solceller og grøn energi ef-
terhånden er blevet hverdagskost i mange af håndværkernes arbejdsliv. 

et Hus, deR KaN MæRKes
– Der er krav til materialerne og energirammen, hvilket betyder, at vi skal 
kunne styre lyset og den energi, vi sender ud i bygningen. I Gladsaxe 
Company House har vi derfor anvendt særlige sensorer eller bevægel-
sesmeldere, så vi har kunnet sænke energiforbruget og opfylde de ener-
gikrav, vi har været underlagt, forklarer Lars Krebs.
 Når det handler om arbejdsmiljø, indeklima og særligt lysinstallatio-
nerne er det noget, vi som mennesker ofte reagerer på og lægger mærke 
til. At noget ikke var som før – både positivt og negativt. Og det er da hel-
ler ingen hemmelighed, at mange af medarbejderne har skullet vænne 
sig til de grønne lavenergi løsninger, som er indarbejdet i konstruktionen 
af Gladsaxe Company House.
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 – Her i kantinen, hvor vi sidder, kan du hurtigt se, at der stort set ikke 
er lys i armaturerne i loftet. Det skyldes, at vi får et enormt lysindfald 
udefra, forklarer Michael Nissen og peger ud mod haven. 
 – Det kan dog godt være lidt svært for medarbejderne at forstå, og det 
har været en udfordring. Folk skal vænne sig til, at det her hus og løsnin-
gerne herinde er anderledes. Indeklimaet skal bare være i orden, hvad 
enten det er ventilationen, lyset eller temperaturen. Derfor har man tænkt 
over, hvordan rummene skal bruges kombineret med den forskning, der 
ligger om indeklima. Den viden, forskningen giver, er indbygget i de pro-
grammer, vi arbejder med. Og det synes jeg faktisk, at man kan mærke, 
når man er herinde. Mit indtryk er, at folk generelt er glade for at være 
her, understreger Michael Nissen.

gRøNNe LøsNiNgeR
Med øgede certificeringskrav om bæredygtige anlæg som lavenergi-
løsninger, LED installationer og genbrugsmaterialer kan man umiddel-
bart tænke, at processen er langt mere besværlig end ved det gængse 
byggeri, men entrepriseleder Michael Nissen og elformand Lars Krebs 
skildrer et andet billede. Begge afviser, at det er mere besværligt at 
bygge et DGNB guld-certificeret hus.
 – Umiddelbart er det ikke mere besværligt. Det vigtigste er, at krav 
og løsninger tænkes ind fra start af. Et er, at vi på byggepladsen har 
de rette materialer og den rette tankegang undervejs, men det væsent-
ligste er, at arkitekterne har tænkt det igennem fra begyndelsen og 
indarbejdet alle krav i materialet. Fx ligger der en række stramme krav 
om trappernes bredde og det omkringliggende terræn udendørs. Når 

elementerne er støbt, og fliserne er lagt, er det svært at gøre noget ved 
det. Det eneste besværlige ved processen var nok nærmere, at mange 
af vores håndværkere ikke vidste, hvordan de skulle få fat i mange af 
materialerne. De vidste ikke, hvad de skulle spørge efter, men det har vi 
jo heldigvis lært undervejs, fortæller Michael Nissen.

MaNge byggeMødeR
Forud for byggeriet går derfor en massiv planlægningsproces og en 
lang række byggemøder i kraft af de mange og skrappe certificerings-
krav, der udfordrer og udvikler fremtidens branche. En DGNB cer-
tificering stiller således også nye krav til planlægning, koordinering, 
leverandører og håndværkere. Ifølge elformand Lars Krebs giver de 
bæredygtige krav til byggepladserne og byggeriet god mening:
 – Jeg synes, det er fint, at vi på byggepladserne kan mærke, at der 
er tænkt over tingene. Derfor oplever jeg heller ikke, at det er mere be-
sværligt at arbejde under de bæredygtige krav. Vi er efterhånden blevet 
vant til at arbejde med bæredygtige løsninger og er mere opmærksomme 
på fx lysstyring og alternativer. Det tager dog lidt længere tid at strikke 
processen og styringen sammen, men så fungerer det altså også, under-
streger Lars Krebs. 

LæReRig PROces
Det er tydeligt, at processen har været lærerig for alle parter. For mange 
har der ganske enkelt været tale om helt uprøvede områder, der under-
vejs har genereret ny viden, indsigt og forståelse for fremtidens bære-
dygtige byggeri.
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 – Det har været en meget lærerig proces, fordi DGNB er nyt for 
mange af os, der var på holdet. Derfor har vi hen ad vejen lært, hvordan 
DGNB egentlig er skruet sammen. Det har sat nogle andre tanker i 
gang end normalt, da DGNB jo handler om, at vi skal kunne bygge et 
hus på en anden måde, end vi ellers ville gøre. Vi skal tænke omgivel-
serne ind og gøre plads til kunsten på væggene. Det er noget, som vi i 
mit job ikke normalt tænker over, når vi ellers bygger huse, understre-
ger Michael Nissen og peger over mod det farverige værk på væggen i 
kantinen, udført af kunstneren Maria Engholm.
 
uVeNtede eLeMeNteR
– Der er mange elementer, man ikke helt forstår, før man ser det. Fx kan 
man være usikker på, hvilken værdi kunsten skaber, men så giver det jo 
god mening, når man ser det færdige resultat. Kunsten skal vel fortælle 
et eller andet om huset, som jeg har forstået det, og så har jeg lagt 
mærke til, at det skaber noget liv og snak i dagligdagen. Folk undrer sig 
måske over, hvorfor der hænger en motorsav, men det er altså med til at 
skabe noget uventet i rummet, påpeger Michael Nissen og dvæler lidt 
ved tanken.

Ny iNdsigt
– Man tænker ikke så meget over omgivelsernes sociale dimension, når 
vi normalt bygger huse. Der koncentrerer vi os om, at der skal stå et hus, 
som skal være så og så højt og indeholde dét og dét. Fx skal man ud fra en 
DGNB-standard sørge for, at naboerne har en sti igennem de udendørs 
arealer. En forskel mellem det klassiske kontorbyggeri og et DGNB guld-

certificeret hus er, at man i teorien skal stille sine lokaler til rådighed 
eller tilbyde frokost i kantinen. Altså, hvis du kommer gående forbi, så 
skulle du i princippet kunne gå ind og købe en portion mad. Vi skal altså 
inkludere vores omgivelser i langt større grad end tidligere, og så kan jeg 
godt lide, at man har anvendt stort set identiske fliser og samme mønster 
i foyeren og udendørs. Det er godt tænkt, fordi man får en fornemmelse 
af, at inderum og uderum er det samme, uddyber Michael Nissen.
Den lærerige proces og skrappe krav om både økonomisk, miljømæssig 
og social bæredygtighed har således stimuleret til ny indsigt og viden 
for håndværkerne, NCC og branchen. Med et ønske om at bygning og 
omgivelser smelter sammen, er den sociale dimension opprioriteret, og 
derved får bygningen en langt større værdi end de fysiske rammer. Glad-
saxe Company House er altså langt mere end beton og mursten og rum-
mer på flere niveauer et relationelt potentiale mellem byen, branchen, 
medarbejderne og virksomheden.
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– Vi sidder i et medie, siger Marius Møller, administrerende direktør for 
NCC Property Development.
 – Et domicil fortæller ligeså meget om en virksomheds DNA som 
dens øvrige branding og er på samme tid platformen for det daglige 
møde imellem dets mennesker. 
 – Man kan sige, at hjemmebasen paradoksalt nok er blevet en af de 
vigtigste forudsætninger for øget produktion og ny udvikling i en tid, 
hvor vi samtidigt bliver mere og mere digitaliserede og orienterer os 
udad, fortæller Marius Møller.
 – Vi arbejder intenst med at imødekomme denne udvikling og lægge 
den til rette for vores samarbejdspartnere, og det vil sige dem, der skal 
bo i vores bygninger og dem, der skal investere i det samlede projekt, 
hvor både bygning og lejere jo indgår.

aLLe KaN VæRe Med
Ideen med fælleshuse, hvor flere virksomheder bor sammen, er jo bærende 
for hele company house konceptet. Det er vel ikke kun af økonomiske 
grunde, at denne tanke er slået an? 
– Gladsaxe Company House er noget særligt, fordi vi også selv er flyttet 
ind, og fordi vi sammen med vores investeringspartner Pension Dan-
mark er blevet enige om at sætte barren så højt som muligt, når det gæl-
der bæredygtighedsstandard og trivsel for os, der bor her. Med dette 
projekt viser vi for alvor, at et company house selvfølgeligt handler om 
økonomi men så sandelig også om, hvad man står for som virksomhed.

Hvor stor skal man være for at komme med på et fælleshuskoncept som 
Gladsaxe Company House?
– Det gode er, at man ikke behøver at være særlig stor, fastslår Marius 
Møller. 
 – Faktisk er det et vigtigt mål for os at komme den særlige danske 
erhvervsstruktur i møde, hvor man ofte har mindre og meget fokuserede 
virksomheder med færre end 50 ansatte. Derfor ser man ofte små og store 
virksomheder side om side, sådan som vi også gør det her i Gladsaxe. 
 – Det betyder, at vi får et meget interessant bytteforhold i de to ver-
dener i form af det menneskelige møde imellem forskellige brancher og 
forskellige energier, som fx når produktionsfolk og teknikere møder forret-
ningsfolk og kreative udviklere i husets fællesarealer og under frokosten.
 – Samtidigt blander vi jo blod så at sige, fordi vi har samme ind-
gangsparti og modtagelsesforhold og samme front og beliggenhed. 

Kontorhuse  
samler kræfterne
interview med Marius Møller, 
administrerende direktør, Ncc Property development danmark

tekst: Flemming Wisler
Foto: Jonathan Kronborg grevsen
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Men det afgørende er, at man går ind i sit eget univers oppe på etagerne, 
hvor der jo ofte ser meget forskelligt ud alt efter hvem, der er flyttet ind.

deN sOciaLe aRKiteKtuR
Når man går rundt i huset, oplever man en stor samhørighed, men NCCs 
afdelinger er jo meget forskellige. Er arkitekturen i virkeligheden en af 
måderne, man kan forstærke og måske udvikle fællesskaber på, for så 
handler Gladsaxe Company House vel om meget mere end kun tag over 
hovedet og æstetik?
– Ja, i høj grad. Vi véd, at de fysiske rammer med meget dagslys og 
inspirerende indretning og godt indeklima er med til at give et bedre 
arbejdsmiljø og større effektivitet og performance. 
 – Det handler helt enkelt om at indregne den menneskelige skala 
i det, vi fagligt kalder for arbejdspladsens årsværk. Det vil sige, hvad 
det koster at drive et workspace for den enkelte. Her har vi forladt den 
nøgne kroner-øre-kalkulation, der ofte anlægges, når man sammenlig-
ner kvadratmeterpriser med hinanden. Fire kvadratmeter det ene sted 
koster måske det samme som fire kvadratmeter et andet sted, men de 
kan i virkeligheden være meget dyrere, fordi produktiviteten, der kom-
mer ud af pladsen, bare er meget lavere.
 – Vi er jo for længst holdt op med at betragte en arbejdsplads som 
noget rent funktionelt, hvor man bare skal have internetadgang og tag 
over hovedet. Nu fylder bygningens image og sociale faktor lige så 
meget i ligningen som de rent målbare forhold.

Vi LæggeR OP tiL byeRNes FReMtid
Vi sidder i et helt nyt hus, men meget kommer jo til at handle om at reno-
vere den eksisterende bygningsmasse de kommende år. Hvad kan de nye og 
gamle bygningskulturer lære af hinanden over en bred kam?
– Vores koncept har været meget rettet mod bæredygtige kontorbyg-
ninger, og her har vi med Gladsaxe Company House fået sat nogle nye 
standarder. Vi har reduceret energiforbruget fra de typiske 100 kW/m2, 
som det var for fem år siden til i dag 20 kW/m2 i det nye hus. 
 – København og Aarhus ønsker at være CO2-neutrale inden for 
en overskuelig fremtid, og det betyder, at de tunge nybyggerier skal 
leveres med lavt energiforbrug, og det kommer vores produktudvikling 
dermed i høj grad i møde! 
 – Men vi skal også høste energibesparelser fra de gamle bygninger, 
hvis vi skal komme i mål med CO2-visionen, og det er en opgave, vi vil 
tage på os. Vi kan overflytte viden fra den ene bygningsform til den 
anden. Fra nyt til gammelt, siger Marius Møller.

iNsPiRatiON tiL stateN
Hvor meget betyder de nye certificeringsordninger i den sammenhæng?
– Det betyder meget, fordi det nu bliver muligt at se, hvilken standard 
en bygning har på et område, der ellers kan være meget svært at vur-
dere. Og så bliver det ikke mindst muligt at sammenligne bygningerne 
med hinanden i en fælles bæredygtighedsvaluta, hvilket har en meget 
stor pædagogisk effekt.
 – Stadig flere i byggebranchen går ind for DGNB-ordningen, der for 
nyligt nåede en ny milepæl i Danmark, hvor mere end 50 bygninger er 
certificeret eller er lige ved at blive det, fx både sygehuse og institutio-
ner. 
 – Men nu mangler vi staten, både som bygherre og lovgiver. 
Desværre trådte den forrige klimaminister og Bygningsstyrelsen på 
bremsen lige før valget og tøvede med at gå foran, både når det gælder 
lovgivning og egne byggerier. Der er noget at arbejde på, hvis staten 
skal nå sine egne klimamål frem mod 2050!

eN Ny æRa
Med Gladsaxe Company House har NCC været med til at genstarte udvik-
lingen i et meget gammelt industriområde. Hvor meget betyder samspillet 
med de lokale kræfter, når I beslutter at investere? 
– Vi har historisk set udviklet flere byområder som Havnestad, Islands 
Brygge Syd, Teglholmen, Langelinie, Tuborg og Krøyers Plads, og fæl-
les for alle disse områder er, at vi har transformeret et gammelt industri-
område til et nyt moderne byområde, og det har vi gjort i tæt samspil 
med dem, der bor der i forvejen – og ikke mindst med kommunen.
 – Vi kan jo også se, at vi med vores bygninger skaber nogle mar-
kante fyrtårne i områderne, der ofte er med til sætte fokus på, at nu sker 
der noget nyt. Altså er brandingeffekten igen i spil – men denne gang 
for kommunen! Vi har derfor særligt fokus på lokalplansarbejdet, når vi 
bygger, og vi ser kommunen som en af vores vigtigste partnere, som vi 
skal dele en fælles vision med. Visionen for et helt lokalområde, uddy-
ber Marius Møller.

Du har jo fulgt huset fra den spæde start til indflytningsreceptionen? Hvad 
er du selv mest glad for, når du tænker på huset?
– Jeg er glad for at se, at medarbejderne trives i det nye hus. Huset 
giver energi og motivation og i sidste ende arbejdsglæde, det kan jeg 
mærke også på mig selv. 
 – Det går ganske godt for NCC, så det er dejligt at se, at der er 
denne sammenhæng. Det er sådan, vi ønsker det for alle vores kunder, 
slutter Marius Møller.
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På besøg hos en lejer i Gladsaxe Company House, 
den globale medicinalvirksomhed Baxter 

– Husets interiør er ret genialt bygget op, og jeg kan godt lide den in-
novative tankegang, der præger området ved receptionen. Her er lyst og 
åbent. De små øer benytter jeg selv, og den grønne væg symboliserer 
det bæredygtige, og det er vigtigt for os. Man kan med stolthed vise 
byggeriet frem til sine gæster. NCC og arkitekterne er virkelig lykkedes 
med det her, fortæller adm. direktør i Baxter Jan Stevnsborg over en 
frokost i kantinen i Gladsaxe Company House. 

teKNOLOgieN FLytteR iNd
På 1. og 2. sal bor den globale virksomhed Baxter, der har specialiseret 
sig i behandlingsmetoder og lægemidler inden for blandt andet medici-
nalteknologien og bioteknologien. Virksomheden har altid haft fokus på 
ydelser og produkter både til patienter i hjemmet og til hospitaler. Og 
den arv er fulgt med op til i dag og udgør derfor virksomhedens største 
fokusområde. 
 – Baxter er en 84 år gammel virksomhed, stiftet i Chicago af en fyr, 
der sjovt nok hed Baxter, fortæller Jan Stevnsborg, mens vi sidder i 
kantinens fjerneste hjørne med udsyn til Maria Engholms kunstværk til 
den ene side og den trafikerede Gladsaxevej til den anden. 
 Med afdelinger og produktionsanlæg i 100 lande og med hovedkon-
tor i Deerfield uden for Chicago er virksomheden præget af et interna-
tionalt flow med 45.000 medarbejdere, hvoraf 40 arbejder i Danmark. 
Ved siden af Baxter er det nystiftede og uafhængige, bioteknologiske 
datterselskab Baxalta også flyttet ind, og i samspil med Baxter, NCC og 
de kommende Japan Tobacco Int. tilfører de diversitet og liv til husets ni 
etager og mange vinger.

FæLLes aMbitiONeR
– Jeg synes i den grad, at NCC er de førende indenfor byggeri, der er 
sustainable. Udover internationaliseringen er de bæredygtige visioner 
noget, som vi har til fælles med NCC. I Baxter er et af vores hovedom-
råder netop bæredygtighed, og en del af det er selvfølgelig, at man skal 
være miljøbevidst og fokusere på environment, health og safety, forkla-
rer Jan Stevnsborg.
 At Baxter valgte et bæredygtigt byggeri opført af NCC er ikke 
umiddelbart et tilfælde. Baxter har nemlig gode erfaringer med entre-
prenøren!
 – Vi har faktisk erfaring med NCC fra tidligere, fordi vi har fået NCC 
til at bygge et grønt lager for os i Rosersberg nord for Stockholm. Byg-
geriet var dengang det første af sin art og top moderne. NCC var i stand 
til at levere netop dét, vi efterspurgte, så det var et godt match allerede 
dér, fortæller Jan Stevnsborg og understreger, at de har ledt efter det 
helt rette sted at starte det nye Baxter. 
 – Fra tidligere vidste vi derfor, at NCC står for kvalitet, og Gladsaxe 
Company House virkede meget tiltalende i kraft af den bæredygtige 
profil. Hvis du spørger mig personligt, så er det også vigtigt, at NCCs 
ledelse selv bor her, for så må det være lige så unikt, som vi gik og fore-
stillede os. Og det har virkelig levet op til forventningerne og til vores 
ønsker og krav om sustainability. Det er jo ikke fordi, vi i dagligdagen 
spekulerer over, at der er anvendt genbrugsmaterialer, men man går 
rundt og føler sig godt tilpas, bedre kan jeg ikke forklare det, siger Jan 
Stevnsborg med begejstring i stemmen. 

MediciN Og byggeRi i saMMe uNiKKe Hus: 
Fælles om  
en grønnere fremtid
interview med administrerende direktør Jan stevnsborg og  
office manager yvonne Vinther Rasmussen, baxter

tekst: Luna signe Hørdum Nielsen
Foto: Luna signe Hørdum Nielsen og Jonathan Kronborg grevsen
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FORbiNdeLseR På tVæRs
At være en del af et company house rummer mange fordele for både 
store og små virksomheder. Udover fordelene ved fælles faciliteter 
som møderum og reception, rummer Gladsaxe Company House også 
fællesarealer, der faciliterer hverdagens mere uformelle møder. Netop 
de sociale aspekter og den relationelle dimension vækker begejstring 
hos Baxter, fordi det binder husets meget forskellige aktører tættere 
sammen.
 – Jeg mener helt klart, at et hus som Gladsaxe Company House ska-
ber relationer på tværs. Når vi bevæger os rundt i huset, møder vi også 
vores kollegaer fra NCC. Det skaber relationer til mange i huset. Vi 
har også et lejerudvalg, hvor vi mødes og diskuterer, hvad vi skal med 
huset, hvordan vi får det til at hænge sammen i hverdagen, og om noget 
skal gøres anderledes, forklarer Yvonne Vinther Rasmussen, der er en 
af de medarbejdere, som kommer meget rundt i huset. 
 – Man falder simpelthen nemmere i snak med hinanden i et 
company house. Nu er der snart et nyt firma, der flytter ind på vores 
etage, og det vil give mere liv og mulighed for at skabe nye mødesteder, 
tilføjer Yvonne Vinther Rasmussen.

sMiLeNde atMOsFæRe
Kantinen er en del af de fælles faciliteter, som Baxter deler med husets 
andre virksomheder og muliggør sociale og uformelle aktiviteter i 
hverdagens pauser og mellemrum. Hos Baxter roser man kantinen til 
skyerne. Her spiser man altså godt!
 – Kantinen gør, at vi bl.a. møder de andre virksomheder og vores 
tidligere kolleger, som nu arbejder i Baxalta – en mulighed vi ikke ville 
have haft, hvis vi sad i vores egne lokaler og spiste frokost. Det er med 
til at skabe et fællesskab, forklarer Jan Stevnsborg og fortsætter begej-
stret. 
 – Det giver et krydderi til tilværelsen, fordi man får en anden social 
atmosfære ved at komme tættere på hinanden, og det udvikler ens 
relationer på kryds og tværs. Også dem man ikke arbejder direkte med. 
Der er ikke noget bedre end at blive mødt med smil og venlighed, og 
det er man mere tilbøjelig til, når vi er fælles om tingene, uddyber han.
 – Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at det her ville være en rigtig god 
løsning. Jeg har før været ansat i en virksomhed, hvor vi havde en fælles 
kantine, og det giver altså noget til virksomheden og husets liv, at man 
taler sammen på kryds og tværs. Det er med til at gøre ens dag mere 
rig… Og så er det en fantastisk god frokostordning, afslutter Jan Stevns-
borg og griner. 
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Et hus med lys og 
 rummelighed
interview med dominic balmforth,  
arkitekt og indehaver, susturb.com

tekst: søren egert
Foto: Jonathan Kronborg grevsen

bRed Og iNdbydeNde
– I foyeren rammer du receptionen med det samme, men ellers domi-
nerer den trekantede trappe af træ, bred og indbydende. Elevatorerne 
ovre i det, jeg vil kalde servicekrogen, syner umiddelbart ikke af meget. 
Placeringen signalerer, at du kun skal gå over til elevatorerne, hvis du 
véd, hvor du skal hen. Foyeren udnytter også de niveauforskelle, som 
selve byggegrunden er udstyret med. Det betyder, at der er en indre 
terrasse i foyeren. Den inviterer til afslapning og adspredelse, siger 
Dominic Balmforth.
 På en måde skifter Gladsaxe Company House karakter – på fjerde 
etage! Her tager husets imponerende atrium nemlig sin begyndelse og 
strækker sig til og med den øverste ottende etage. Den nederste del af 
huset lejes ud til forskellige virksomheder, men fra og med fjerde etage 
er det NCC, der benytter huset.

Med Dominic Balmforth på rundtur – fra atrium via 
trapper til toppen af det hele 

Når Dominic Balmforth nærmer sig Gladsaxe Company House fornem-
mer han, at huset byder ham velkommen.
 – Det åbner sig for den besøgende. Det signalerer styrke, åbenhed 
og vision, siger han.
 – Facaden giver et raffineret indtryk af, at en professionel virksom-
hed holder til her. Huset larmer ikke. Det er både tilpas moderne og 
regulært. En god blanding. Strimlerne på facaden deler huset op, og ind 
imellem er der vinkler, som tiltrækker sig opmærksomhed, vurderer 
han.
 Turen med Dominic Balmforth rundt i company house begynder en 
hverdag på forpladsen i sol, og klokken er tolv. 
 – Plateauerne og deres zigzag-forløb danner en spændende trappe 
og inviterer til, at man bliver lidt længere og nyder konstruktionen med 
både niveauforskelle og belægninger. Regnvandet bliver hjulpet på vej – 
fra belægning til de højbede, der suger vandet til sig. Plateuerne har en 
størrelse, der gør, at de ikke kan forceres med et enkelt skridt. Du må 
gøre holdt på hvert eneste plateau, og det tvinger dig til på en behagelig 
måde at se nærmere på, hvor du står. Det er godt tænkt, siger han.
 – Bylandskabsdesign opererer mere og mere med et performativt 
landskab. Man tænker klima ind på forskellig vis. Fx kan træer med-
virke til at sænke temperaturen i et grønt areal som det, der omgiver 
Gladsaxe Company House, men landskabet evner også at suge regnvan-
det op og bruge det på stedet, påpeger han.
 Flytter man sig fra forplads til området bag huset, hæfter Dominic 
Balmforth sig ved, at trafikstøjen nærmest forsvinder.
 – Jeg fornemmer nærmest en villahave, en privat have. Møblerin-
gen, belægningen og i allerhøjeste grad træerne understøtter det præg, 
og det spiller jo fint sammen med de egentlige villahaver, der var her i 
forvejen.
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 Historisk og arkitektonisk har atriet med sin centrale placering i et 
byggeri en samlende funktion, og sådan har NCC også valgt at anvende 
atriet.

iNdRe tRaPPe
– Helt naturligt kigger man op imod lyset, og dit blik bliver ledt på vej af 
den indre trappe, der som en spiral snor sig mod toppen og det enorme 
vinduesparti øverst oppe. Bygningens tre vinger udgår også fra atrium 
– husets omdrejningspunkt. I bunden af atrium kan man mødes, der er 
grønne planter, borde og i kanten et køkken med bl.a. maskiner til kaffe 
og the. Møblerne er praktiske og lidt rå. Der er skarpe linjer, og så kan 
de flyttes.
 Atrium suger folk til sig og er konstrueret sådan, at du næsten auto-
matisk også suges ud i bygningen igen. Meget raffineret. Overgangen 
fra atrium til de egentlige arbejdspladser er blødt op ved hjælp af de 
mødelokaler, der befinder sig i periferien af atrium. Jeg lægger mærke 
til, at atrium er et beskyttet rum. Du kigger ikke uden videre fra atrium 
og ud til arbejdspladserne – og omvendt. Faktisk inviterer atrium til, at 
du kigger opad. 

OMdReJNiNgsPuNKtet
– Atrium gør det jo muligt for os at se på flere etager på samme tid. Du 
får på den måde mulighed for at danne dig indtryk af, hvad der foregår 
i store dele af virksomheden – uden at bevæge dig ret meget. Arbejds-
pladserne spreder sig ud fra omdrejningspunktet, fra atrium. På hver 
etage danner atrium et udgangspunkt for hurtigt at mødes uformelt, fx 
ved kaffemaskinen. Og den plan, der er lagt for atriet, bliver gentaget 
etage efter etage. Du kan nemt orientere dig, siger Dominic Balmforth. 
 Han bemærker, at møderummene i periferien af atrium er omgivet af 
små områder, hvor man kan sidde enten før eller efter et møde. At man 
bevæger sig fra en zone, en funktion, til en anden, bliver markeret ved, 
at trægulvet hører op og erstattes af en nærmest gummiagtig belæg-
ning.
-Bevæger man sig ud i én fløj, kommer man direkte til de enkelte ar-
bejdspladser. I en anden fløj går man via en form for korridor igennem 
forskellige samlingsrum, og alt efter behov kan du enten lukke af eller 
åbne op. Korridoren bliver på den måde fleksibel og medvirker til at 
udnytte kvadratmeterne meget effektivt, vurderer han. 

uFORMeLt Møde
På vej mod øverste etage noterer Dominic Balmforth sig, at trappen i kan-
ten af atrium hele vejen fra fjerde til ottende etage også er et mødested.
 – Trappen er ikke så bred. Du kan næsten ikke undgå at tale med 
den person, du møder på trappen, siger han.
 – Øverst i atriet, lige under glastaget, er der store og massive hvide 
bjælker på tværs, og den konstruktion sikrer, at lyset udefra bliver 
spredt på en behagelig måde til hele atriet.
 – Selv om Gladsaxe Company House er stort, giver materialerne 
i huset mig indtryk af, at der er tænkt på mennesker. Grus, græs, 
beplantning på forpladsen bliver afløst af et varmt trægulv i foyeren, og 
kommer du længere ind i huset, har du neutrale farver, fx grå og hvid. 
Og hele tankegangen omkring atriet betyder, at det er lys og rumme-
lighed, der dominerer bygningen i en vellykket vekselvirkning med 
materialer, farver og enkelt design.
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VeLKOMMeN tiL tObaKsVeJeN:

Fortællinger om  
et gammelt  
industrikvarter
tekst: Luna signe Hørdum Nielsen
Historiske foto: british american tobacco co. og gladsaxe byarkiv

Tobaksvejen for foden af Gladsaxe Company House 
har sin egen og lange historie – alt sammen centre-
ret omkring tobak, stenrige selskaber og handler 
på kryds og tværs

I dag er området nok mest kendt for sit karakteristiske røde murstens-
byggeri, der indtil for fire år siden husede Danmarks sidste cigaret-
fabrik. En fabrik, der gennem tiden har haft mange navne: American 
Tobacco Co., Skandinavisk Tobakskompagni, Nordisk B.A.T., House 
of Prince og slutteligt British American Tobacco Company. Den store 
grund og de gamle fabrikshaller, der indtil nu har været et aflukket 
industriområde forseglet og plomberet om sig selv, har med lukningen 
af tobaksfabrikken i 2011 åbnet jernportene til offentligheden og områ-
dets nysgerrige naboer. Her er fortællinger om tobakkens industri, en 
moderne fabrik fra midten af 1900-tallet og Gladsaxes industrikvarter.

FabRiKKeN RyKKeR tiL gLadsaXe
Det er nu godt og vel 65 år siden, at grundstenen til den store tobaksfa-
brik på Tobaksvejen i Gladsaxes industrikvarter blev lagt. Vi skal tilbage 
til den 5. maj 1950, femårsdagen for Danmarks befrielse. Allerede året 
efter, i 1951, stod fabrikken færdig. Samme år kunne husets ejere, Ame-
rican Tobacco Co., også fejre 50-årsdagen for virksomhedens etablering 
på dansk jord. Dengang, i 1901, havde virksomheden oprettet et dansk 
salgsdepot, eftersom cigaretrygningen var blevet et modefænomen i 
store dele af Europa. I 1908 fandt produktionen af tobak således sted i 
beskedne rammer på Amager. Flere af fabrikkerne i Danmark havde 
på denne tid endnu ikke mærket til industriens maskinelle kræfter, og 
cigaretterne blev derfor rullet i hånden. 

artiklen er skrevet på baggrund af research 
i arkiverne, samtaler og indsamling af 
fortællinger og historiske beretninger fra 
bl.a. erindringsartiklen Farvel og tobak 
skrevet af den tidligere informationschef på 
tobaksvejen 4, Niels gustav bardenfleth 
og trykt i gladsaxe årbogen 2012 samt 
gladsaxe bogen iii.
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OVeRsøisK RåtObaK
Besættelsesårene var hårde for tobaksindustrien i Danmark, da leveran-
cen af den efterspurgte oversøiske råtobak hurtigt forduftede. Industri-
en var derfor nødsaget til at se sig om efter erstatningsvarer som fx den 
europæiske tobak af langt dårligere kvalitet. Også i Danmark oplevede 
man en stigning i produktionen af dansk tobak, der efter sigende kla-
rede sig ganske fint trods det nordiske klima.
 Med krigens afslutning vendte den oversøiske råtobak tilbage til 
Norden, og med efterkrigstidens hastigt stigende efterspørgsel på 
tobakkens stimulans blev en kapacitetsudvidelse aktuel. American To-
bacco Co. søgte derfor efter en ny industrigrund i Københavns omegn, 
hvor de kunne opføre en større og mere moderne fabrik end den på 
Amager. Valget faldt på det daværende Gartneri Rosendals areal ude i 
Gladsaxes nye industrikvarter, og grunden blev købt i 1949. 

MOdeRNe FabRiK
Arkitekten på fabriksbyggeriet på den nyerhvervede gartnerigrund blev 
den funktionalistiske arkitekt Hans Rahlff (1897-1975), der er kendt for 
at have tegnet en række moderne, funktionelle industri- og erhvervs-
byggerier som fx det præmierede Jaguar House (1940) for bilimportø-
ren Vilh. Nellemann A/S på Frederiksberg.
 Fabrikken på Gladsaxe-grunden blev tegnet som et topmoderne 
fabrikskompleks, opført i røde mursten og opdelt i en fabriksafdeling 
og en administrationsafdeling forbundet af en overdækket gang. I 
fabriksafdelingen fandt man dengang både den store produktionshal og 
et råtobakslager, værksteder, tilberedningen, ’sovserummet’ og fær-
digvarelageret. Den store produktionshal blev designet med et såkaldt 
’shed-tag’, kendetegnet ved dets savtakkede tagprofil med nordvendte 
ovenlysvinduer i lange rækker, der stadig den dag i dag kendetegner 
den røde fabriks arkitektoniske udtryk. Fabrikkens tag var en løsning 
på behovet for dagslys i det brede og dybe fabriksbyggeri.

PRæMieRet byggeRi
Få år efter, de sidste mursten blev lagt, høstede fabrikkens arkitektur ros 
og anerkendelse. I 1953 præmierede Gladsaxe Kommune sågar byggeriet:
 ”Et smukt, moderne bygningsværk, rent i linerne, praktisk i den 
arkitektoniske udformning, rummeligt, lyst og venligt, omgivet af grønne 
plæner og grønne træer” (Årbog 2012).

Vejen ind til den nyopførte fabrik blev planlagt som en forlængelse af 
den allerede eksisterende vej, Græsmarken. Men dette vejnavn kunne 
fabrikkens ejere dog ikke gå med til, da de frygtede at vejnavnet ville 
have en negativ effekt på deres brand, beretter tidligere informations-
chef i virksomheden, Niels Gustav Bardenfleth.
 Besættelsesårenes sløje tobaksprodukter og hjemmedyrket dansk 
tobak var stadig i manges erindringer, og en adresse med navnet 
Græsmarken ville måske skabe mistanke om, at cigaretterne var fyldt 
med hø. Det endte efter sigende med, at kommunen måtte bøje sig, og i 
stedet døbte man slet og ret strækningen: Tobaksvejen.
 Et vejnavn, der ikke blot beretter om fabrikkens liv og leben fra 1951 
til 2011, men også fortæller om områdets historiske baggrund. Den 
store efterspørgsel på råtobakken under besættelsen havde nemlig også 
fået det tidligere Gladsaxe-gartneri Rosendal til at begive sig ud i tobaks-
beplantning. Således kan man i Skandinavisk Tobakskompagnis blad fra 
januar 1985 læse:
 ”Tobaksvejen i Søborg har fået sit navn, fordi American Tobacco 
Company i 1950 byggede cigaretfabrikken og administrationsbygnin-
gen, som senere blev overtaget af ST. Men vejnavnet har også en anden, 



88 89

næsten historisk baggrund. Det viser sig nemlig, at der er blevet dyrket 
tobak – ægte dansk tobak! – på den jord, som Tobaksvejen går igennem, og 
hvor ST nu har til huse. I 1944 var der omkring 12.000 tobaksdyrkere i 
Danmark” (ST information – januar 1985).

Da krigen endelig var forbi, og den oversøiske leverance kunne gen-
optages, måtte gartneriet opgive tobakken, hvilket også blev et farvel 
til grunden i Gladsaxe. I krigens sidste tid havde Gladsaxe Kommune 
nemlig vedtaget en større plan, der udlagde hele området til det indu-
strikvarter, som vi kender i dag. 

iNdustRiKVaRteRet
I 1930’erne blev Gladsaxe Industrikvarter udstykket kommunalt og 
etableret som landets første og dengang største industriområde. Her 
flyttede større virksomheder som Monberg & Thorsens Maskinfa-
brik ind sammen med Dyrup & Co’s fabrik. Først efter krigen flyttede 
industrien for alvor ind, og området blev udvidet til også at omkranse 
området øst for Gladsaxe Møllevej.
 Ideen om et industrikvarter i Gladsaxe blev dengang mødt med stor 
skepsis, da området hverken havde adgang til jernbane eller havn:
 ”De syntes, det var noget af det vildeste vilde at lave et stort fabriks-
kvarter et sted, hvor der ikke var nogle jernbanespor, og der ikke var 
nogen kaj. Jeg svarede bare, at man havde hørt noget om, at der var 
opfundet lastbiler, og jeg troede fabrikskvarteret ville bruge dem”, beretter 
bygningsinspektør Folmer Andersen i et interview i 1968 (Lokalhisto-
risk Arkiv). 

Industriområdet blev derfor planlagt med etablering af omkringliggende 
veje og motorveje adskilt fra boligområderne med det formål, at indu-
strien kunne udvide og vækste uden at genere naboerne med støj eller 
lugtgener. 
 I 1946 erhvervede Telefonfabrikken Automatic grunden men solgte 
den tre år senere videre til American Tobacco Co. Telefonfabrikken 
flyttede imidlertid ind på en anden adresse i 1949 i Gladsaxes industri-
kvarter og har sammen med tobaksfabrikken været nogle af de største 
virksomheder i området siden midten af 1900-tallet. På Tobaksvejen lå 
også andre industrier, fx Jernstøberiet Einar Holms Eftf., der flyttede 
ind på Tobaksvejen nr. 18-20 i 1957 og leverede støbegods til maskinfa-
brikker. Længere nede ad vejen lå Gladsaxe Mejeri, der blev oprettet i 
1916.

eN HistORisK MagtKaMP 
Efter en lang magtkamp om verdensmarkedet mellem de to store 
cigaretkoncerner American Tobacco Co. i New York og Imperial 
Tobacco Co. placeret i London fusionerede de to selskaber i 1902 
ved at opdele markedet i Amerika og Storbritannien imellem sig. 
Derudover stiftede de sammen et nyt selskab under navnet British-
American Tobacco Co., der skulle dække det resterende europæiske 
marked. Den danske salgsafdeling beholdt dog navnet American 
Tobacco Co. på trods af, at der ikke længere var en tilknytning til 
moderselskabet i Amerika.
 Det var nu ikke fordi, den britisk amerikanske afdeling var synder-
ligt vellidt blandt de danske producenter. Således kunne den danske 
befolkning i Politiken den 18. februar 1914 læse om de danske produ-
centers massive utilfredshed med den amerikanske producent:
 ”Efter hvad vi erfarer, er der i disse Dage sket en Sammenslutning 
mellem samtlige danske Cigaretfabrikanter til Kamp mod The Ameri-
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can Tobacco Company, der ejer en stor Cigaretfabrik paa Amager (…) 
Spørgsmaalet bliver nu: Hvad vil der ske, hvis Trusten her i Landet faar 
samme Magt som i Amerika og England? Svaret maa blive: De nuvæ-
rende Grossister, Importører og Fabrikanter maa bukke under i Kampen 
mod den overmægtige Modstander …” (Politiken d. 18/2-1915).

FusiONeR
Op igennem 40’erne, 50’erne og 60’erne fik industrien vokseværk. 
Årene efter krigen havde igen ført til en indædt og skarp konkurrence 
producenterne imellem. Efter månedlange forhandlinger besluttede 
ledelsen bag tre af de største og ældste producenter at fusionere. Den 
14. marts 1961 fusionerede Augustinus Fabrikker (grundlagt 1750), 
C.W. Obel (1787) og slutteligt R. Færchs Fabrikker (1869) således 
og dannede dét, vi i dag kender som Skandinavisk Tobakskompagni 
(ST). I mellemtiden skiftede American Tobacco Co. navn til Nordisk 
B.A.T. (British American Tobacco): – ”… fordi Vietnamkrigen havde 
givet ordet ’american’ en lidt tvivlsom klang”, fortæller tidligere infor-
mationschef Niels Gustav Bardenfleth. Med lanceringen af den nye og 
populære filtercigaret Prince få år forinden tabte American Tobacco Co. 
på Tobaksbejen for alvor markedsterræn, hvilket for British-American 
Tobacco Co. betød, at man nedlagde tobaksproduktionen i Danmark ved 
at fusionere Nordisk B.A.T. ind i Skandinavisk Tobakskompagni. Fabrik-
ken på Tobaksvejen 4 fik atter nyt navn, og samtidig med at cigaretpro-
duktionen blev overført til de moderne omgivelser i Gladsaxe, flyttede 
også Skandinavisk Tobakskompagni sit hovedsæde til Tobaksvejen med 
Prince-cigaretten som Skandinaviens største mærke under sloganet 
”Jeg er også gået over til PRINCE”, et slogan, der blev brugt frem til 
tobaksreklame-forbuddet i 2002. 

FaRVeL Og tObaK
I 1977 besluttede Skandinavisk Tobakskompagnis ledelse sig for at 
udvide aktiviteterne til andre områder end produktion og afsætning af 
tobaksvarer. Som en konsekvens heraf opstod Skandinavisk Holding 
A/S, der foruden tobak fik interesser inden for blandt andet dagligvarer 
og kontormøbler. I 1990 besluttede Skandinavisk Tobakskompagnis 
ejere at omdanne firmaet til en koncern med selvstændige datterselska-
ber. Til at varetage koncernens cigaretaktiviteter blev datterselskabet 
House of Prince A/S stiftet, og det blev herefter navnet på fabrikken på 
Tobaksvejen. Navnet bibeholdt den nye ejer, nemlig British American 
Tobacco, også efter deres overtagelse i 2008, men fabrikken var ikke 
længere rentabel i sammenligning med B.A.T.s andre fabrikker, og 
derfor lukkede Gladsaxes House of Prince.
 I 2011 sluttede en epoke i den danske tobakshistorie, da den sidste 
cigaretfabrik i Danmarks lukkede og slukkede, og på den måde skifter 
det store områdes historie nu karakter. Maskinerne er sat i bero og 
flyttet ud, og den særlige duft af tobak i området er bogstaveligt talt 
forduftet. Produktionshallerne og de lange gange står tomme, kaffema-
skinernes brummen er stoppet, og urene gået i stå. Medarbejdernes 
erindringer om Søren Sovs, Cirkusprinsessen, Bundproppen, Cola-dren-
gen og El-kongen vil leve videre, ligesom beretningerne om 70’ernes 
frække pakkepiger (Erindringer fra Alle os på Tobaksvejen 4).
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Tobaksbyen – transformation 
af industriens kvarter
interview med britt Vorgod Pedersen,
byplanschef, gladsaxe Kommune

tekst og foto: Luna signe Hørdum Nielsen

Et stykke af den danske industrihistorie har udspillet sin rolle, og efter at 
have beskæftiget tusindvis af mennesker i mere end 59 år, står Tobaks-
grunden overfor en større bymæssige transformation. Gladsaxe Kom-
mune arbejder netop på at skabe en større helhed i Gladsaxe By ved at 
bringe liv og leben tilbage til det bevaringsværdige røde byggeri.
 – Vi vil gerne have et levende område, hvor store virksomheder og 
domiciler vender sig ud mod Boulevarden. Inde i området har vi for-
ventet, at det altovervejende skulle være erhverv med mulighed for lidt 
boliger. Lige nu er der ønsker om at bygge en større andel af boliger, og 
byråd og økonomiudvalg skal derfor tage stilling til, om de ønsker det, 
fortæller byplanschef Britt Vorgod Pedersen.
 Således er Gladsaxe Company House det første byggeri i den nye by.

ResPeKt FOR det gaMLe Med PLads tiL det Nye
Udviklingen af Tobaksgrundens mere end 100.000 kvm. sker med 
respekt for områdets industrihistorie og ud fra en visionær plan om en 
grønnere og mere sammenhængende bydel, der skal være kendt som et 
attraktivt og bæredygtigt bykvarter med plads til erhverv og indbydende 
bykvaliteter.
 – Målet er at skabe et arkitektonisk spændende og varieret sted, 
hvor både privatpersoner og erhvervsliv kan blomstre, fortæller Anders 
Mayland fra Maycon Ejendomsudvikling, der står for projektudviklingen 
af de bevaringsværdige bygninger, som skal danne rammen omkring 
Tobaksbyen, som området er blevet navngivet. 
 I dag er Gladsaxe Industri- og Erhvervskvarter et af hovedstadens 
største og et af Danmarks ældste planlagte industrikvarterer. Området 
er derfor også et fysisk forankret udsagn om kulturarven og om udvik-
lingen fra det førindustrielle erhverv til et etableret erhvervsområde. 
Industrikvarteret nord for København har de sidste mange år været 
underlagt flere omdannelsesprocesser i kraft af, at de gamle industrier, 
der oprindeligt prægede området, simpelthen lukker eller flytter ud. 
Udflytningen har imidlertid givet nye muligheder for områdets rekrea-
tive transformation, hvor den gamle industri erstattes af nye former for 
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virksomhedstyper, der kan bidrage med større diversitet i Gladsaxe 
kvarteret. Arkitektonisk byder området på en interessant og uhomogen 
oplevelse med nye og gamle, små og store industrielle byggerier, der 
tilsammen beretter om områdets industri- og erhvervsudvikling fra 
starten af 1930’erne til i dag. 
 Til trods for den kulturelle og historiske baggrund sker udviklingen 
af Tobaksgrunden ikke udelukkende på den gamle industris præmisser, 
fortæller Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (S), der har høje 
ambitioner for områdets fremtidige liv.
 – Jeg har selv mærket, hvad det betød, at fabrikken lå der. Man 
kunne lugte det i hele området, og indimellem bliver det gamle lidt 
romantiseret. Skal Gladsaxe være et industrimuseum eller en moderne 
by? Den diskussion tager vi ofte i kommunen. Jeg vil ikke rive ned for 
enhver pris, og jeg synes, at historien skal bevares med plads til moder-
nisering og udvikling, fortæller Karin Søjberg Holst, der selv har boet 
tæt på Tobaksvejen i femten år. 
 De bevaringsværdige bygninger, der blev præmieret af Gladsaxe 
Kommune tilbage i 1953, har således fået lov til at blive stående og 
rummer ifølge Gladsaxe Kommune potentiale for både kontor, erhverv, 
uddannelse, boliger, udstillinger og kulturarrangementer.
 – Jeg synes, at Tobaksfabrikkens gamle område lægger op til den 
mangfoldighed, vi i kommunen ønsker, hvor der både er plads til domi-
ciler og iværksættere samt nyt og gammelt, fortæller byplanschef Britt 
Vorgod Pedersen.

MidLeRtidigHed sKaL sKabe LiV
I dag er tobaksbyggeriet stort set rømmet, og de sidste aftryk efter 
cigaretproduktionen er efterhånden forsvundet. Kontorerne står men-
nesketomme, gulvene er brækket op, og de mægtige produktionshaller 
giver genklang. Enkelte steder sidder slidte cigaretetikker fast i de rå 
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betongulve, der med farverige teksttryk inddeler fabrikkens produk-
tionshal i forskellige funktionsområder. Flere af de gamle haller, som 
fx ’sovserummet’, der vitterligt lever op til sit navn, står til nedrivning, 
mens andre haller har fået fornyet liv gennem midlertidige aktiviteter, 
der bidrager med øget liv, så områdets bygninger ikke står helt tomme. 
 – Ideen med de midlertidige anvendelser er, at området ikke skal stå 
tomt, men at der skal komme liv, som også kan være med til at brande 
området, forklarer byplanschef Britt Vorgod Pedersen. 
 I fabrikkens rå rammer kan du således gøre gode loppefund i week-
enden eller prøve kræfter med Gladsaxe Crossfit, indtil konstruktionen 
jævnes med jorden for at gøre plads til ”Tobaksrækkerne”, der skal 
ligge langs smalle og nyetablerede gader med små pladser og haver, 
hvis det står til virksomheden Maycon.

gRøNNe bæLteR Og byLiV
I dag er der næsten ingen forbindelse fra erhverv til de grønne områder 
på trods af, at Gladsaxe Erhvervskvarter omkranses af mange grønne 
arealer. Da området blev planlagt, var beplantningen tiltænkt som et vå-
ben og et skærm mod industrien, larmen og den ofte medfølgende lugt. 
 – Ser man på vores gamle planer, så lagde de tit op til, at man havde 
store, aflukkede grønne bælter mellem virksomhederne. Nu lægger vi 
op til, at det skal være mere åbent. De grønne bælter ser vi som mulig-
heder for at skabe en tættere forbindelse og nemmere adgang mellem 
bolig og erhverv til den kommende letbane, uddyber byplanschef Britt 
Vorgod. 
 Den nuværende park, der omkranser den gamle Tobaksgrund med 
høje træer, velklippede plæner og tætte, blomstrende rododendron 
får da også lov at bestå som et led i at skabe en stærkere forbindelse 
mellem den såkaldte Gladsaxe Ringby og det store boligkvarter på den 
anden side af ligusterhækken. Med garanti en beslutning, der skaber 
glæde hos Tobaksgrundens gamle gartner, som gennem årene har lagt 
mange timer i de grønne arealer.
 Med en vision om at smelte by og natur, erhverv og bolig tættere 
sammen er ambitionerne for den nye grønne bydel høje.
 – Vi har forsøgt at sætte mere fokus på bylivet, som mange af områ-
dets beboere gerne vil have noget mere af. At skabe mere liv er netop 
noget af det, vi kan gøre med Tobaksbyen, så vi får nogle forskellige 
funktioner, der gør området mere attraktivt. I fremtiden ser jeg et spæn-
dende område med ny arkitektur og liv hele døgnet, slutter byplanschef 
Britt Vorgod Pedersen. 

Du kan læse mere om Tobaksbyen på www.tobaksbyen.dk eller gå en 
tur forbi og oplev byrummet og arkitekturen transformere sig.
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Vi skal skabe væksten  
sammen med andre
interview med Karin søjberg Holst,  
borgmester, gladsaxe Kommune

tekst: søren egert
Foto: Jonathan Kronborg grevsen
illustration: gladsaxe Kommune, Hasløv & Kjærsgaard

Den kommende letbane vil tiltrække domiciler,  
innovative virksomheder og flere indbyggere til 
kommunen

På en måde er Gladsaxe Company House et vartegn for den (erhvervs)
udvikling, som finder sted langs Ring 3 og den kommende letbane.
 Gladsaxe Kommune taler selv om Helhedsplanen Gladsaxe Ringby, 
og kommunen betegner ringbyen som intet mindre end en perle i den 
kæde, som letbanen kommer til at udgøre – fra Lundtofte i nord til Ishøj 
og Avedøre Holme i syd. Ti kommuner står bag letbanen, og de har døbt 
deres fælles vision LOOP City. Banen åbner efter planen i 2020.
 Borgmester i Gladsaxe Kommune siden 2002, Karin Søjberg Holst 
(S), har i årevis været en af letbanens fremmeste fortalere.

RygRadeN
– Letbanen er rygraden i det, der sker langs Ring 3. Letbanen er en for-
udsætning for at kunne udvikle hele området, siger hun.
 Hun peger på, at Gladsaxe Ringby og Gladsaxe Erhvervskvarter på 
længere sigt kommer til at fremstå med en samlet identitet, hvor bære-
dygtighed, innovation og et nytænkt byliv kommer i centrum.
 – Når vi præsenterer vores erhvervspolitik, lægger vi vægt på at 
fortælle, at vi ønsker blandede erhvervskvarterer. Vi ønsker domiciler 
og bygninger, der giver plads til små iværksættere, men vi vil også være 
interesserede i boliger og butikker, siger Karin Søjberg Holst. 
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beLiggeNHed
Små og store virksomheder og sågar statsinstitutioner har i mange, 
mange år fundet vej til Gladsaxe, der trafikalt set har en god beliggen-
hed som nabo til både Ring 3 og Hillerødmotorvejen. Letbanen forstær-
ker Gladsaxes position som attraktivt erhvervsområde, og det skal vi 
holde øje med, siger Karin Søjberg Holst.
 – Historisk taler vi ikke desto mindre om, at store produktionsvirk-
somheder i et betydeligt omfang forlader og har forladt Gladsaxe. Enten 
flytter de længere væk fra hovedstaden eller til udlandet. Og når vi 
derfor som kommune går i gang med at revitalisere store områder, så er 
det oplagt, at letbanen langs Ring 3 bliver helt central, vurderer hun.
 – Begge sider af ringvejen er i dag erhvervsområder, og det skal vi 
fastholde. 

JORdeN bRugt
– De seneste 80 år har erhvervsudviklingen i Gladsaxe betydet, at vi 
reelt har brugt den jord, som i sin tid blev udlagt til erhvervsformål. Vi 
har derfor svært ved at udvide, vi må snarere bygge om eller rive ned og 
bygge nyt. Så du kan sige, at vores vækststrategi tager afsæt i, at vi skal 
skabe fremtiden sammen med andre. Vi kan ikke gøre det alene. Det 
overordnede formål er stadigvæk at fastholde arbejdspladser i kommu-
nen, og et af midlerne er at kunne tilbyde moderne erhvervskvarterer, 
som fremstår indbydende, siger borgmesteren.

VæKstKOMMuNe
Gladsaxe Kommune har godt 67.000 indbyggere og oplever, at flere og 
flere ønsker at bo i kommunen. Vækst er derfor ikke noget, man blot 
taler om; vækst finder sted og skal håndteres. Kommunen debatterer 
løbende by- og boligpolitikken med borgerne og på dagsordenen finder 
man bl.a.:

•	 Tidssvarende boliger
•	 Almene boliger
•	 Byens udtryk
•	 Indsatsområder

– Helt overordnet satser vi på, at der kommer mere byliv i kommunen. 
Vores tilflytteranalyser viser, at vi har for lidt byliv, og med de planer, 
der ligger, bl.a. for tobaksgrunden, regner jeg med, at vi kan skabe 
mere byliv også i den del af Gladsaxe Kommune.

eRHVeRV eLLeR bOLig
Borgmester Karin Søjberg Holst véd bedre end de fleste, at Gladsaxe 
Kommune konkurrerer med nabokommunerne om tilflytternes gunst – 
både borgere og virksomheder. 
 – Udviklingen rykker sig hele tiden. I én periode står erhvervsbyg-
geri øverst på listen. Lige nu er der meget fokus på boliger. Begge dele 
giver udfordringer til kommunens politikere. Har vi fx plads nok i dagin-
stitutioner og skoler, hvis vi får et bestemt antal tilflyttere?
 Så selvfølgelig tænker vi os grundigt om, inden vi støtter et forslag 
om 600 boliger hist eller pist, siger hun.
 Ring 3 bliver i kommunens egne papirer omtalt som en grøn og fa-
cadeløs korridor, som går gennem et erhvervskvarter. Men med udsigt 
til letbane og Helhedsplanen Gladsaxe Ringby går Ring 3 en anderledes 
fremtid i møde. Ambitionerne for Gladsaxe Ringby indbefatter fx, at 
Ring 3 bliver omdannet til et nyt hovedstrøg, en boulevard, som bygnin-
gerne åbner sig imod, og hvor letbanen nærmest løber som en rød tråd 
gennem området. Letbanen er selve forudsætningen for kommunens 
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vision, siger Karin Søjberg Holst og understreger, at en letbane på flere 
måder er et godt redskab, når politikere arbejder med byplanlægning.
 – Planloven sætter fx på en lang række områder rammerne for, hvad 
en kommune må foretage sig. Du må således kun bygge kontorhuse 
på mere end 1500 kvm., hvis de ligger indenfor en radius på 600 meter 
fra en station. Så letbanen og dens stationer giver os et godt spillerum, 
vurderer hun. 

gRøNNe bæLteR
– Vores gamle planer opererede med åbne og lukkede områder og 
ofte med grønne bælter mellem virksomhederne. I dag ser vi mere de 
grønne områder som noget, der kan sikre gode adgangsforhold til den 
kommende letbane. Ved at placere sig på Tobaksvejen har NCC natur-
ligvis kalkuleret med den kommende letbane – og mon ikke det trods 
alt er billigere at bygge her end i Nordhavnen, spørger borgmesteren?
 – Jeg kan godt se for mig, at Gladsaxe Company House sætter stan-
darden for, hvordan bygningerne langs med ringvejen kommer til at se 
ud, slutter Karin Søjberg Holst.

2860 SØBORG
Gladsaxe Ringby
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maa med trafikanalyser af 
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Mit Company House

Mads Jakobsen
eNtRePRiseLedeR, Ncc Nybyg 
6. saL 
Jeg er mest ude på byggepladserne 
og sidder ikke så meget på kontoret til 
daglig, men jeg synes, her er flot, og det 
er behageligt at være her. indretningen 
er god, og så er der nogle andre farver, 
end der plejer at være. der er jo også 
kunst på væggene. det er godt, at det 
ikke bare er hvidt det hele. det er noget 
helt andet end at sidde i en skurvogn.
 Jeg hører fra kollegaer, der sidder 
her hver dag, at de ser hinanden mere 
i den her bygning end i den tidligere. 
blandt andet på grund af atriet og den 
store trappe.
 Hvis jeg skal pege på noget, jeg 
særligt godt kan lide, er det nok vores 
projektkontor og den måde, det er ind-
rettet på. der er højborde, og det er lyst, 
og så er der noget afslappet over det.

Lene MøLdrup kristiansen
udViKLiNgscHeF,  
Ncc tiLbud & udViKLiNg 
5. saL
Jeg er stolt af at arbejde i et dgNb-guldcer-
tificeret kontorhus. i det faglige miljø ved de 
fleste, hvad sådan en certificering betyder, så 
det giver selvfølgelig lidt pondus, at vi har en 
guldcertificering. Jeg tror også, det påvirker, 
hvordan vi tænker, når vi arbejder, at vi sidder 
i et bæredygtigt hus.
 Man trives bedre i lækre omgivelser og det 
påvirker selvfølgelig folks arbejdsliv. Men jo 
mindre man tænker over den bygning, man er 
i, jo bedre er det vel egentlig. Jeg synes vi har 
lækre omgivelser. det er ikke bare en skal. Her 
er flot, og det hele er meget gennemført. der 
er lækre farver i samme farvekoder som Nccs 
manualer, og så er der lyst, venligt og der er 
en god akustik.
 Jeg kan godt lide de små mødeøer i atriet. 
selv om de er en del af atriet, er de trukket 
lidt tilbage, så man er isoleret. Lyden fortættes 
ligesom derinde. så man kan se hinanden, 
men man kan ikke høre hinanden.

rikke husher 
diReKtiONsseKRetæR, Ncc HOusiNg 
7. saL 
det er fantastisk at arbejde i det her nye hus. det er et fedt 
hus. der er lækre materialer, god atmosfære og kontakt 
afdelingerne imellem. Vi møder hinanden. Man er bare 
glad, når man vågner om morgenen og skal på arbejde.
 der er mange steder, der tiltaler mig. Jeg kan godt 
lide kantinen; møbleringen, udformningen og det åbne ud 
mod haven og udendørsarealerne. der er meget forskel-
lighed i møblementet og belysningen. Men jeg synes 
også, der er fedt heroppe på etagerne. Vi har formået at 
få skabt nogle små oaser, så der er rigtig mange gode 
steder. Men der er altså for lidt depotplads og kælder. Vi 
mangler opbevaring.

sabrin Mansour
teKNisK desigNeR, 
Ncc teKNiK & RådgiVNiNg
5. saL
Jeg synes, at hjørnet med so-
faerne er rigtig godt, hvis man 
skal læse noget eller har brug 
for fem minutter. det er rart, 
at huset har de her specielle 
pladser, man kan tage i brug. 
Jeg er jo ret ny, og derfor er 
det godt med rummet omkring 
tekøkkenerne, hvor jeg kan 
lære mine kolleger at kende og 
drøfte andre ting. Vi inviterer 
tit hinanden på kaffe derude, 
og det styrker det sociale på 
arbejdspladsen. specielt når 
man er helt ny i Ncc.
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tydeLige FORaNdRiNgeR
Peter Jonasen har kunnet se en udvikling i indeklimaet gennem de 
sidste par måneder, efter at NCC flyttede ind i kontorerne i Gladsaxe 
Company House.
 – Lige da vi flyttede ind, var bygningens indeklima tørt, men nu er 
luftfugtigheden langsomt kommet på plads. Vi har fået lidt planter rundt 
omkring. Det kan godt være, at det er et af de forhold, der har rykket 
ved luftfugtigheden. Jeg har i hvert fald kunnet se en forbedring over 
tid, forklarer Peter Jonasen. 

FæLLes iNdeKLiMa
CubeSensors kan indstilles efter optimalt indeklima på arbejdet men 
også i hjemmet efter standardparametre, der bygger på forskning i 
indeklima. Peter Jonasen har de små måleapparater stående på sit skri-
vebord på arbejdet og derhjemme. Han understreger, at det altid er en 
udfordring at finde et fælles godt indeklima i et storrumskontor, fordi 
man har individuelle behov. Alligevel synes han, at det er rart, at man 
med måleapparaterne har en nogenlunde fornemmelse af, om indekli-
maet er sundt.
 – Det betyder noget, at du får af vide, at indeklimaet er godt. At det 
ikke kun er en følelse, men at det rent faktisk er godt, slutter Peter Jona-
sen. 

CubeSensors er indeklimamålere, der fortæller om indeklimaet på 
arbejdspladsen, opfylder standardparametre og sikrer et indeklima, som 
fremmer effektiviteten ved skrivebordet. 
 Peter Jonasen, direktør for business support i NCC, er en af dem, 
der benytter sig af muligheden for at måle indeklimaet med Cube-
Sensors. På sit skrivebord i Gladsaxe Company House har han placeret 
to af de digitale måleapparater. Ved blot at ryste dem en enkelt gang kan 
de små, hvide firkanter fortælle ham, hvordan indeklimaet er ved hans 
skrivebord.
 – Når man ryster dem, bliver de enten røde eller blå. Blå betyder, 
at indeklimaet er i orden på alle parametre. Hvis den derimod er rød, 
er der problemer med indeklimaet på nogle parametre, forklarer Peter 
Jonasen.

Rød aFsLøReR dåRLigt iNdeKLiMa
De små måleapparater er forbundet til en basisstation og en applika-
tion, som de kommunikerer trådløst med, mens de angiver kvaliteten 
af indeklimaet på flere tekniske parametre. Her måler apparaterne 
blandt andet temperatur, lufttryk, tørhed, fugtighed, lys og luftkvalitet. 
På app’en, der er koblet til målerne, er det muligt at følge med i, hvor 
indeklimaets problemer ligger, så det nemt kan forbedres, hvis måle-
apparatet lyser rødt.
 – Hvis målerne bliver røde, kan det være, at der er dårlig luft eller 
for lidt lys. Så kan man lige lufte ud, sætte sig tættere på vinduet eller 
tænde en lampe, siger Peter Jonasen.

eN deL aF et støRRe taNKesæt
Peter Jonasen har efterhånden vænnet sig til indeklimaet i Gladsaxe 
Company House og måler det ikke længere hver dag. Men for Peter 
Jonasen er CubeSensor-målingerne meget mere end personlige inde-
klima- målinger – det er for ham en del af et større tankesæt. 
 – I fremtiden skal vi vide langt mere om indeklimaet – og derfor 
skal vi evne at måle det. Man kan diskutere, om måleapparaterne på 
mit kontor måler helt nøjagtigt. Men vi skal kunne måle helt nøjagtigt i 
fremtiden. Det varer jo ikke længe, før vores kunder i NCC også køber 
den slags teknologier, og så er det godt at være på forkant. Det her er 
en god start, mener Peter Jonasen. 

Mængden af lys og luft kan 
måles fra skrivebordet
interview med Peter Jonasen,
direktør, business support, Ncc construction danmark

tekst: signe Mail Villsbøll
Foto: Jonathan Kronborg grevsen
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Fra kontor til workspaces
interview med Martin Palmquist, 
direktør, Ncc construction danmark, byggeri øst 

tekst: Flemming Wisler
Foto: Jonathan Kronborg grevsen

Man siger jo altid, at man skal tage sin egen medicin, og som minimum 
er det vel et godt signal at anvende sine egne produkter. Derfor har det 
været en helt særlig situation for Martin Palmquist, der er direktør for 
NCCs nybygafdeling øst for Storebælt, at sætte sig bag skrivebordet i 
det nye NCC domicil i Gladsaxe. 
 – Det har helt igennem været en meget positiv oplevelse at flytte ind 
her, siger Martin Palmquist, der tager imod på sjette etage og har stillet 
sit skrivebord lidt skråt med ryggen mod et af de store vinduer og med 
udsigt over lokalet.
 De andre borde er grupperet i en mere klassik opstilling, flankeret 
af lave reoler, der indrammer pladserne. Der er livlig snak hen over 
bordene, og det er tydeligt, at rummet inviterer til hurtig og uformel 
informationsudveksling – nærmest gruppearbejde.
 – Jeg har jo også et mødelokale, så det er muligt at lukke døren, 
siger Martin Palmquist og viser vej ind i lokalet med mødebord og stor-
skærm. Det hele er udstyret med lette møbler og afskærmet med glas, 
der giver stort lysindfald og frit udsyn til mødet.

eRFaRiNgeN tæLLeR
Hvordan er det så at bo i det hus, man selv har bygget? 
– Vi har jo prøvet det før, fastslår Martin Palmquist. Vi bygger hele tiden 
for andre, så vi kender udfordringerne og kravene til en god proces. 
Ligeledes har vi også selv bygget vores to forrige domiciler, og det har 
vi selvfølgelig også haft en god læring ud af. Det er jo på mange måder 
en af de bedste måder at udvikle sig på som byggevirksomhed, særligt 
hvis man ikke bor det samme sted for længe – selv om vi denne gang får 
en meget længere tidshorisont end sidst!
 – Det forrige hus var baseret på at sidde på langs i en form for 
kontorstang i flere etager. Det er bestemt effektivt at bygge og bo på 
den måde. Denne gang har vi rejst huset mere i højden, og vi har fået en 
stjerneform med tre vinger, som er forbundet centralt. Det giver et yder-
ligere fællesareal, der forbinder os alle sammen via det åbne trapperum 
i midten, hvorved vi har fået yderligere nærhed mellem NCCs medar-
bejdere, siger Martin Palmquist.
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man supplerer i landskabet med skærmvægge, møbler og borde place-
ret lidt for sig selv men stadigvæk i nærheden af de åbne flader og rum.

Hvis vi kigger lidt ind i fremtiden, hvor ser du så kontorbyggeriet bevæge 
sig hen?
– Mere mobilitet er blevet en klar dagsorden. Man kan arbejde fra flere 
lokaliteter og skal derfor kunne opnå en smidig tilgang til arbejdsplad-
sen. Det miljømæssige og det, arbejdspladsen kan tilbyde den enkelte, 
vil komme mere og mere på dagsordenen.

NCC er jo en stor virksomhed med mange professionelle holdninger til det 
med byggeri! Hvordan blev I enige om den gennemgående indretning og 
farvesætning i de nye kontorer?
– Det gik egentligt ganske nemt. Der var en tæt dialog mellem medar-
bejderne og deres chefer og med direktionen aktivt ind over! Ret tidligt 
bragte vi indretningsarkitekterne ind i vores tanker, og det betød, at det 
endelige forslag var meget gennemarbejdet og afstemt! Men det hjælper 
naturligvis, at vi var igennem den samme øvelse for fire år siden, da vi 
planlagde flytningen til Østmarken, siger Martin Palmquist og peger på 
NCCs tidligere hovedsæde, der fra kontoret kan ses ude i horisonten.

deN bæReNde idÉ
Jeres nye hovedsæde er jo et multibrugerhus baseret på NCCs standard 
kontorkoncept, Danske Kontorhuse. Hvad er den bærende idé i koncep-
terne med fremtidens behov in mente?
– Vi arbejder her med et kontorhus, som rummer stor frihed for bru-
geren. Danske kontorhuse giver mulighed for flerbrugerhuse, hvor 
virksomhederne kan både vokse eller blive mindre, uden at man umid-
delbart behøver at flytte fra bygningen, fordi den grundlæggende er 
bygget op i moduler, der kan fungere uafhængigt af hinanden. 
 – Hvis man fx ønsker at indskrænke med en etage, kan denne lejes af 
en anden virksomhed, fordi installationer og forsyningsveje på forhånd er 
separeret fra den øvrige bygning og let kan skifte ejerforhold. Det samme 
gælder, hvis man ønsker at inddrage en ledig etage. Så kan den kobles til 
den eksisterende virksomhed uden at ændre bygningens struktur.
 – Men det er også vigtigt, når man taler fremtid, at vores kontorbyg-
ninger allerede nu lever op til de miljøcertificeringer, der fremover vil 
være en del af værdisætningen på byggerierne. Vi arbejder med Bre-
eam- eller DGNB-certificeringer, som vi kan sammenkoble med vores 
erfaringer fra Greenbuilding og Svanemærkninger. Målet er, at koncep-
tet kan fremstå som et byggeri, der også er attraktivt efter ti eller tyve år 
på trods af den enorme udvikling i regulativer og krav. 

Hvad er du personligt mest glad for ved det nye Company House?
– Vi har her fået endnu en rigtig god reference på vores koncept, Dan-
ske Kontorhuse. Her ser vi virkelig potentialet også i forbindelse med 
kombinationen mellem Danske Kontorhuse og et company house.
 – Vi har både et visuelt flot kontorhus og en fleksibel, god og åben 
indretning. Vi har med husets form skabt mindre afstand mellem de 
enkelte enheder i NCC og har en rigtigt god fordeling mellem storrum, 
de separate arbejdsområder og stillerum i dagligdagen. Med andre ord 
en effektiv bygning.
 – At vi så også som de første i Danmark har opnået den højeste 
DGNB certificering, giver mig bare ekstra stor glæde. Det viser, at vi 
har et fantastisk svar på, hvad fremtidens kontorhus er, slutter Martin 
Palmquist.

FORdybeLse Og saMaRbeJde 
Der har været meget diskussion om storrumskontorernes fordele og ulem-
per, og nu er I selv rykket ind i et helt nyt kontorbyggeri, hvor storrummet 
er dominerende! Hvorfor?
– På mange måder handler det om større trivsel og dermed større effek-
tivitet. Det åbne rum giver mulighed for mere nærhed med kollegerne. 
Dialogen bliver bedre, og det er vigtigt i vores fag, hvor der både skal 
tænkes dybt og på tværs, og hvor vi ofte skal mødes for at koordinere og 
løse problemer både effektivt og meget hurtigt.
 – Men vi har også sørget for, at der er områder og rum, hvor man 
kan trække sig tilbage og arbejde uforstyrret – eller uden at forstyrre 
andre! Storrummet kræver jo, at man udviser respekt for, at der kan 
være behov for ro, så det er afgørende, at bygningen kan åbne for denne 
mulighed!

Man taler af og til om begrebet workspace – eller arbejdsrum. Hvorfor er 
det blevet vigtigt med de mere individuelle hensyn?
– Det er dokumenteret, at trivsel og effektivitet klart forbedres, når 
rummet og omgivelserne understøtter den enkeltes behov og helheds-
oplevelsen. Det drejer sig om klima, lyd, indretning, møbler, IT og den 
optiske oplevelse – altså lysets betydning. Der er mange både små og 
store faktorer, og de skal helst kunne tilpasses individuelt!

FæLLessKabet eR KOMMet FOR at bLiVe
Er det ikke et problem med det individuelle, når man sidder i åbne miljøer?
– Ikke hvis man udviser respekt for de øvrige kolleger, når man færdes 
i huset. Men det kræver også, at der fra start er skabt møderum, og at 

Ncc danmark a/s flyttede i 2012 fra det 
meget store og prisbelønnede åbne kontorhus 
The Cube i Hellerup til et nybygget kompleks 
i søborg bestående af tre parallelle kontor-
blokke forbundet på tværs. Ncc boede selv 
i den ene blok, og hele komplekset blev i 
2015 overtaget af it-virksomheden NNit, 
hvorefter Ncc flyttede til det nyopførte  
gladsaxe company House. 
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Rum og indretning giver  
plads til både nøgletal  
og samtaler
tekst: signe Mai Vilsbøll
Foto: stine skøtt Olesen og Luna signe Hørdum Nielsen

På ottende sal i Gladsaxe Company House støder man på en helt særlig 
indretning. Mens de fleste kontorer er indrettet med klassiske skrive-
borde og skrivebordsstole, er rummet her indrettet med specialfremstil-
lede møbler af genbrugstræ. 
 Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i 
NCC Construction Danmark, har valgt at indrette sit kontor med byg-
gepladsens genbrugsguld. 
 – Rummet udstråler, hvor vores virksomhed er på vej hen. Jeg vil 
gerne vise, at byggeaffald med kunstnerisk snilde kan upcycles til noget 
brugbart, smukt og funktionelt, der i kraft af sin fortid er unikt og har 
sjæl. Samtidig vil jeg gerne have et rum, som kan stimulere andre sam-
taler og samarbejdsformer, siger Martin Manthorpe.
 – Jeg ville også gerne have en moderne arbejdsplads med flere 
funktioner. Et sted hvor man både kan have dybe samtaler, brainstorms 
med mindre grupper og mere traditionelle møder, hvor nøgletal og 
kvartalsrapporter skal præsenteres på powerpoints. Så det er ikke et 
kontor – det er et møderum, workshoprum, og et samtale-, refleksions- 
og udviklingsrum, forklarer Martin Manthorpe. 

guLd På byggePLadseRNe
Arbejdspladsen er designet og udført af kunstner og møbeldesigner  
Maria Engholm, der også står bag værket Af Jord på førstesalen i  
Gladsaxe Company House. Med sin viden om materialer er Maria Eng-
holm taget ud på NCCs byggepladser for at finde genbrugsmateriale 
med forandringsmuligheder.
 – Før jeg gik i gang med at designe og bygge møblerne til rummet, 
var jeg rundt på en masse byggepladser for at finde ud af, hvad de havde 
af materialer. Jeg ledte i deres containere og talte med dem, der var på 
pladserne, fortæller Maria Engholm.

HVeM eR MaRia
Maria engholm er billedkunstner og uddannet fra 
danmarks designskole. Maria engholm står bag 
værket Af Jord i gladsaxe company House, og har 
også designet og udført møbler i dome of Visions i 
København og hos Ncc aarhus. 
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de to lamper på Martin 
Manthorpes kontor er designet 
i krydsfiner af fyrretræ efter 
samme geometriske princip 
som domen på bornholm. 
Lamperne er håndbyggede, 
og er de første af deres slags. 
Lamperne består hver af 300 
trekanter, og den grundlæg-
gende molekylære geometri er 
den samme, som er anvendt i 
dome of Visions. trekanterne 
er laserskårede på værksted 
men samlet, limet, malet og  
slebet på tegnestuen.  
tegnet og formgivet af  
Kristoffer tejlgaard.
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 I processen med designet har Maria Engholm fundet 
ud af, at byggepladserne rummer mere end byggeaffald  
og støv.
 – Der er fyldt med guld ude på byggepladserne. De 
fleste ser, at der er godt med brænde på en byggeplads, så 
man bliver nok lidt overrasket over, at det også kan bruges 
til møbler, fortæller Maria Engholm. 

eN MOsaiK aF byggePLads-FORtæLLiNgeR
I stedet for at materialerne lå ubrugte hen, er de nu blevet 
til unika-møbler. Alt materiale på nær skruerne, der holder 
det hele sammen, er fundet på byggepladser.
 – Jeg er virkelig gået op i, at det skal være fremstillet 
af så meget genbrug som muligt. Så kontoret er blevet 
en mosaik af byggeplads-affald af forskellige materialer, 
strukturer og farver. Hver del har en betydning og en 
historie fra et bestemt sted. Noget af træet kommer fra en 
byggeplads i Hvidovre, hvor de er ved at udskifte toiletter 
og tage. Der er også en masse resttræ fra Dome of Visions, 
og så er der træ fra byggepladsen ved Rigshospitalet, hvor 
alt armeringsjernet til møblerne også er fra. Der er også 
materialer fra Carlsberg-byggeriet, og så har jeg samlet 
nogle prøver af spændende materialer, som jeg også har 
brugt, siger Maria Engholm. 
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Kan man tage sanserne 
med på arbejde?
interview med gry Worre Hallberg,  
kunstner, performer, kurator, ekstern lektor, sensuous.dk

tekst: søren egert
Foto: Jonathan Kronborg grevsen

Har vi vænnet os til, at sanserne holder fri, mens vi er på arbejde?
Lader vi evnen til at føle, lytte, smage og dufte hænge hjemme i entreen, 
eller har vi evnerne med os uden at kunne bruge dem, mens vi arbej-
der?
 Gry Worre Hallberg arbejder i krydsfeltet mellem bl.a. forskning, 
performancekunst, kuratering, aktivisme og fremtidsstudier – og er 
frontfigur i initiativer som Sisters Academy, Sisters Hope, Sensuous So-
ciety og Dome of Visions. Hun er også ekstern lektor på RUC, og med 
afsæt i et meget bredt sammensat performanceunivers og nye kurate-
ringsformer arbejder hun konstant på at få mere og mere sanselighed 
bragt i spil mennesker imellem.

RuMMeNe stiMuLeReR
– En sanselig arbejdsplads giver os mulighed for at være sammen 
med vores kolleger på en anden måde end den, vi er vant til. Og det er 
kun muligt, hvis vi indretter rummene på en ny måde og tænker over, 
hvordan rummene stimulerer vores forskellige sanser. Hvordan føles 
rummet på din krop? Den sanselige dimension skal med andre ord være 
tænkt ind fra starten, og du skal være bevidst om, at et arbejdsrum ikke 
kun er et sted, hvor du skal være effektiv. Og min påstand er, at sanse-
lige arbejdspladser fører til bedre resultater på den berømte bundlinje, 
siger Gry Worre Hallberg.

geNeRøse aRbeJdsPLadseR
– Mange fysiske arbejdspladser blev reelt formet i industrialiseringens 
ånd og måder at tænke på. Økonomi og produktion var de ypperste 
værdier. Ydelse før nydelse, vi er disciplinerede helt ned i detaljen. Man 
tænkte rationelt og ikke sanseligt og poetisk. Men en arbejdsplads, der 
aktiverer netop det sanselige og poetiske, kan vække noget i os, som vi 
måske ikke har været opmærksomme på. Vi får på den måde måske li-
gefrem skabt generøse arbejdspladser, fordi den aktiverer og stimulerer 
noget af det, vi faktisk har brug for at få længere frem i vores bevidst-
hed. Arbejdsmiljøet bliver bedre, vurderer hun.

eMPatisK OMgaNgstONe
– Mange vil opleve, at mere sanselige arbejdspladser fører resulta-
ter med sig. Jeg er overbevist om, at evnen til at tænke innovativt og 
kreativt vokser, du får en anden og mere empatisk omgangstone på 
din arbejdsplads, og den stærke forbindelse mellem etik og æstetik på 
jobbet vil også føre til, at beslutningerne på arbejdspladsen bliver mere 
helhedsorienterede, siger hun. 
 – En sanselig arbejdsplads er næsten pr definition en bæredygtig 
arbejdsplads. Dét at få stimuleret sine sanser, mens man er på arbejde, 
fører til, at vi som mennesker opfører os mere bæredygtigt. Når vi fx i 
så stort tal søger ud i naturen, er det jo bl.a. for at stimulere den sanse-
lige og dermed bæredygtige side af os selv. Du bliver efter alt at dømme 
ikke tilstrækkeligt stimuleret af blot at færdes i trafikken for at komme 
hen til en traditionel arbejdsplads. Og så køre hjem igen. Der mangler 
noget, og du ved først, hvad det er, når du har mærket, hvad det vil sige 
at få stimuleret den sanselige og poetiske dimension, slutter Gry Worre 
Hallberg.
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MaRia eNgHOLM
Maria engholm (f. 1976) er dansk kunstner 
uddannet i møbel og rum på danmarks 
designskole i København. Hun står bag en 
lang række kunstværker, hvor hun arbejder 
med det cirkulære og bæredygtige. begge 
retninger, der er markant repræsenteret i 
den bygning, hvor hun også sætter sit af-
tryk: dome of Visions i København. Maria 
engholm har desuden designet og udført 
møbler hos Ncc gladsaxe, Ncc aarhus 
og i dome of Visions. 

Når en historie vokser 
ud af hånden
interview med Maria engholm,  
kunstner

tekst: signe Mai Vilsbøll
Foto: Jonathan Kronborg grevsen og stine skøtt Olesen

Af Jord er navnet på det kunstværk, der pryder en af væggene på første-
salen i Gladsaxe Company House. Værket er synligt for kontorhusets 
forbipasserende på Gladsaxe Ringvej. Kunstneren bag hedder Maria 
Engholm, og hendes unikke værk indgår som en del af bygningens 
DGNB-certificering. Bæredygtigheden og den holistiske tankegang 
præger Maria Engholms arbejde. 

tRe eLeMeNteR 
Værket er en visualisering af et bæredygtighedskredsløb gennem et træs 
cirkulære liv, fra det plantes, til det nedbrydes. Et materiale som træ vok-
ser op af jorden, bliver fældet og bearbejdet og måske brugt i et nybyg-
geri. Til sidst, efter mange, mange år, formulder træet, og minsandten 
om ikke en lille egespire ser dagens lys!
 Med tre elementer – egetræsspiren, motorsaven og den tredimensio-
nelle træskive – har Maria Engholm skabt en fortælling om egetræets 
cirkulære liv.
 – Jo tættere vi kan komme på at recirkulere de materialer, der bliver 
brugt i fx byggeriet, jo bedre. Af Jord afspejler den filosofi. Værket er et 
eksempel på en proces, man ikke altid tænker over, når man tager fat i 
et stykke træ og forbruger det. Jeg har forsøgt at visualisere det, som 
jeg synes er vigtigt i helhedstanken i forbindelse med bæredygtighed, 
forklarer Maria Engholm. 

MateRiaLeR sOM udgaNgsPuNKt
Udover at have bæredygtigheden som inspirationskilde og afsæt for vær-
kets budskab er bygningen og dens rum brugt som udgangspunkt for de 
centrale elementer i værket.
 – Jeg har tænkt meget over rummets lys og farver, fordi værket er 
stedsspecifikt og skabt specielt til Gladsaxe Company House. Gulvet be-
står af egetræsparket. Jeg synes, det er det smukkeste og mest levende 
element i det rum. Derfor ville jeg gerne bruge det som en del af værket, 
siger Maria Engholm. 
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HVad eR VæRKet LaVet aF?
de cirkulære træskiver er påført 
maling og stof som en farvecollage 
og afsluttet med en rå skive af egetræ 
fra en 60 år gammel træstamme. 
egetræsspiren og motorsaven er 
håndmalet direkte på væggen. 
Værket er udført i et træværksted 
på Refshaleøen, i Maria engholms 
atelier og afslutningsvis i gladsaxe 
company House. 
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egetRæ – et LeVeNde MateRiaLe 
Den tredimensionelle træskive i krydsfiner er afsluttet med en rå skive 
af egetræ fra en 60 år gammel egetræsstamme. Maria Engholm fortæl-
ler, at de to typer træ tilsammen har foræret hende en bemærkelsesvær-
dig kontrast:
 – Egetræet arbejdede, slog sig og flækkede, mens jeg lavede værket. 
Det er sjovt at se den kraft, som er i sådan en levende rå egetræsskive, 
der bevæger sig, i forhold til det mere døde, statiske og bearbejdede 
materiale, som krydsfiner er. Den kontrast er lidt en foræring. 

VæRKet sKaL PiRRe øJet
Det er ikke kun kontrasterne, der skal skabe helhed i værket. For at 
sætte tankerne i gang hos beskueren arbejder Maria Engholm ofte med 
skæve perspektiver i sine værker. I værket Af Jord har hun leget med 
skygger og dybde.
 – Jeg vælger bevidst at tilføje noget skævhed til værket ved ikke at 
lave skyggerne fuldstændig korrekte. Det skal ikke være for overskue-
ligt. Det må godt pirre øjet. Hvis der er noget, der stikker ud og forstyr-
rer, så stopper man som regel op og ser nærmere. Gør man det her, får 
man dele af budskabet serveret i collagen på træskiven, forklarer Maria 
Engholm.
 – Jeg har med vilje også valgt at lade træskiven stikke ud fra 
væggens kant, så den kan ses fra kantinen. Det er for at skabe nysger-
righed, for det er jo ikke et sted, man naturligt kommer forbi hver dag. 
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Jonas Hallberg ejer virksomheden Ikke en Pind med base i Aarhus. 
Han siger selv, at han udklækker og bygger fysisk og visuel identitet for 
erhvervslivet, og netop identiteten hænger uløseligt sammen med, hvor-
dan medarbejderen føler sig tilpas fx i et kontorhus.
 
– Mange oplever at sidde i den samme silo i en hel menneskealder. De 
kigger ud af de samme vinduer og ser den samme horisont år ud og år 
ind. Arbejdsplads uden udvikling. Men muligheden for at indrette sig 
anderledes er til stede, siger Jonas Hallberg og refererer til, at han fx 
har været med til at ændre kontorer fra noget helt almindeligt til noget 
mere huleagtigt!
 – Jeg tror på, at nye rammer kan gøre dig i stand til at få gode ideer i 
dit arbejdsliv. Du bliver simpelthen bedre til at præstere i den virksom-
hed, hvor du er ansat, siger han. 

iNdiVidueLt – Og saMMeN
Fremtidens arbejdsliv kommer ifølge Jonas Hallberg til at bestå af 
arbejde, du udfører alene og af arbejde, som du meget målrettet udfører 
sammen med andre, udvalgte personer
 – Vi arbejder mere og mere individuelt til daglig, men når de helt 
store opgaver skal løses, går vi typisk sammen i grupper eller klynger. 
Du kan sige, at vi til sidst i et forløb mødes som individualister, der 
forener kræfterne fra projekt til projekt, som han udtrykker det.
 – Fremtidens workspace bliver med andre ord et sted, hvor du véd, at 
du kan finde de kompetencer, du søger, siger Jonas Hallberg og nævner, 
at kontorhuse som fx LYNfabrikken i Aarhus og Soho og Republikken i 
København netop er gode bud på fremtidige workspaces.

aFKøRseL 52
– Vi har brug for steder, hvor vi er sikre på, at bestemte kompetencer 
findes. Det vil blive sådan, at hvis du drejer fra ved afkørsel 52, så ved 
du, at du er tæt på de kompetencer, du leder efter, siger han.
 Men udvekslingen af kompetencer kan også gå den anden vej.

Workspaces kan være 
hvad som helst
interview med Jonas Hallberg,
ejer, ikke en Pind

tekst: søren egert
Foto: stine skøtt Olesen
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 – Store virksomheder inviterer i stigende omfang fremmede kom-
petencer ind i varmen, og det kan meget vel være kompetencer, som 
virksomheden i første omgang slet ikke har brug for. Men i og med 
at man måske mødes i kantinen og taler sammen, kan der ske noget 
uventet. Som arbejdskraft uddanner og udvikler vi os hele tiden, og 
nye workspaces/arbejdspladser kan stimulere den udvikling, vurderer 
Jonas Hallberg.

RuLLeNde KONtOR
Som et kuriosum kan det nævnes, at Jonas Hallberg på en trailer har 
bygget et såkaldt Tiny Office, et rullende kontor udstyret med ovenlys, 
brændeovn, kaffemaskine, skrivebord, hurtigt internet m.m., og på den 
måde kan kontoret altid placeres i de omgivelser, der passer til dagens 
opgave. 
 Trafikstyrelsen rubricerer Tiny Office som en påhængsvogn,
og du kan købe den for cirka 85.000 kroner.

Se billeder på www.tinyoffice.dk
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Mit Company House

peter Jonasen
diReKtøR FOR busiNess suPPORt, Ncc HR 
5. saL
i det hus vi kom fra, blev man isoleret på den etage, man var 
på. det her hus er åbent, så man oplever hele virksomheden 
og det liv, der er i virksomheden, når man bevæger sig op 
gennem den indre trappe i atriet. samtidig føler man sig 
mere velkommen til at gå ind på de andre afdelinger, fordi 
der er så åbent.
 Jeg kan rigtig godt lide fællesområderne. Når jeg bevæ-
ger mig fra etage til etage, så ser jeg folk sidde i fællesom-
råderne til uformelle møder i sofaerne. Jeg kan godt lide, at 
man kan arbejde, men at det er okay at sidde ’ikke-business-
like’, når man holder møde.
 Jeg kan også rigtig godt lide materialerne, der er brugt 
i indretningen. Fx betonpladerne på bordet og træbordpla-
derne, som på en måde får bragt vores virksomhed ind i 
kontoret. i et traditionelt kontorhus er man jo langt væk fra 
byggepladsen, men her fortæller materialerne, hvad vores 
kerneforretning er.
 For mig betyder dgNb-certificeringen, at jeg kan identi-
ficere mig med den virksomhed jeg er i. det betyder meget, 
selv om det ikke er mig, der har bygget huset, og jeg ikke 
har nogen aktie i, at det har fået en guldcertificering. al-
ligevel er der en slags stolthed, når jeg skal fortælle andre 
mennesker, hvor jeg arbejder.

Louise FaLborg
KOMMuNiKatiONsPaRtNeR, 
Ncc KOMMuNiKatiON 
5. saL
det store atrium fra 4. til 8. sal er virkelig dejligt. Om det så 
er at stå i bunden og kigge op eller stå på kanten og kigge 
på livet i bygningen. det er så åbent, lyst og inddragende, 
og det gør, at jeg mærker mine kollegaer på en anden måde. 
Jeg mærker livet i Ncc. i det nye company House er der 
nemlig skabt rum for at mødes, skabt rum for de tilfældige 
møder, og det vil sige, at caféområdet er blevet langt mere 
inddragende. der er skabt små oaser til de tilfældige møder, 
og det gør, at man kan mærke, at der sker noget i huset. 
 For mig er der flere dimensioner i den bæredygtige 
arbejdsplads. Livet i bygningen er en vigtig ting men også 
dét, at jeg ved, at de materialer, der er brugt, er sunde, og 
at indeklimaet er godt. det betyder meget, fordi jeg ved, at 
det har en indflydelse på den måde, jeg arbejder på, og mit 
humør. at jeg kan mærke, at det er et dejligt indeklima. Men 
så er der også det bæredygtige i relationerne. i det her hus 
lægges der op til at vi mødes, og at vi arbejder sammen.
 det er fedt at være en del af en virksomhed, der tænker 
sådan. det er en nødvendighed at tænke bæredygtigt i frem-
tiden. Jeg tror ikke, at det er et tilfælde, at Ncc er de første 
med en guld-certificering.

tonny eLiasson
KuNdecHeF i saLgsaFdeLiNgeN, Ncc PROPeRty deVeLOPMeNt 
7. saL 
i det nye hus er der helt klart et bedre miljø og en bedre stemning. 
indretningen er bedre, og vi kan arbejde bedre sammen. Jeg vil endda 
sige, at vi føler os mere som ét Ncc her, fordi vi har luft ned til de an-
dre og kommer rundt til de andre etager. selv om vi bor på fire etager, 
så føler man, at man er en samlet enhed modsat det gamle kontor. det 
giver meget mere dialog på tværs af de forskellige selskaber, og det er 
altså en kæmpe bedring. som virksomhed er vi meget tættere sammen.
 derudover er både lyset, indeklimaet og udsigten rigtig god. Man 
har lyst til at tage herhen og være her, og når man har kunder på be-
søg, så giver det en fantastisk effekt. der er meget mere Ncc-ånd som 
fx pionerånd, og man får endnu mere lyst til at være med til at opføre 
nogle gode bæredygtige bygninger af høj kvalitet og med lav miljø-
mæssig belastning.

eLin bJerre Christiansen
seKRetæR, Ncc FORsyNiNg & MiLJø
4. saL
et særligt sted i huset er henne ved området omkring kaffemaskinen. 
det er her, man møder de andre og bruger fem minutter på at høre 
om, hvad de andre laver og taler med dem, der er inde fra byggeplad-
serne. det giver et bedre arbejdsmiljø, som vi måske manglede i det 
gamle arbejdsdomicil. det er altså rigtig godt, og det fungerer i det 
daglige, fordi man har følelsen af, at det er ét hus. 
 Jeg synes faktisk, at vi har et ansvar som en af de førende entrepre-
nører i danmark, at vi går forrest, når det gælder bæredygtighed og 
klima. Her er det lykkedes, og jeg er rigtig glad for huset. det er godt 
indrettet med de rum og mødefaciliteter, der er brug for. 
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Landskabet flyder  
ind igennem huset
interview med tue Hesselberg Foged,
arkitekt og partner, effekt

tekst: søren egert 
illustration: effekt
Foto: Luna signe Hørdum Nielsen og stine skøtt Olesen

Spektakulære plateauer udnytter, at grunden er kuperet.
 Gladsaxe Company House er omgivet af tre klart definerede områ-
der: forpladsen, ankomstpladsen og parkrummet. Tegnestuen Effekt har 
udarbejdet en landskabsplan for den grund, kontorhuset står på, og det 
unikke ved planen er, at den både skal tage højde for og udnytte, at der 
på den relativt lille grund er en højdeforskel på 3.24 m – dvs godt og vel 
en etage!
 Tue Hesselberg Foged er arkitekt og partner i Effekt, og fra sit kon-
tor i Blaagaardsgade på Nørrebro midt i København folder han tankerne 
bag landskabsplanen ud.
 – Vi vil gerne ha landskabet til at flyde ind gennem huset og op til 
første sal og faktisk endnu videre, nemlig til parken bagved. På den måde 
får vi det bedste ud af den højdeforskel, der er på grunden omkring 
huset, siger han.
 – I sig selv er det jo ret voldsomt at bygge så stort et hus på en relativt 
lille grund og oven i købet med en park bagved. Derfor endte det med, at 
alt det grønne for foden af huset blev en vigtig del af hele konceptet.
 Du har jo takket være den kuperede grund et kontorhus, der svæver 
over landskabet, og så kan du gå fra grønne plateauer og ind i huset. 
Der er af den årsag brugt den samme type sten hele vejen, ind gennem 
bunden og op ad trappen, ind i kantinen og videre ud til haven, forklarer 
Tue Hesselberg Foged.

tRe byRuM
Helt overordnet har Effekt valgt at se på friarealerne omkring kontor-
huset som tre byrum med tre forskellige udtryk. Og hele tiden med 
højdeforskellen på 3.24 m in mente.

Perspektiv fra forplads med hoved-
indgang, udendørs podier og trap-
peanlæg samt beplantede arealer.

Helhedsplan for 
 british american tobaccos  
grund i gladsaxe  
udarbejdet af PLH. 

Helhedsplan 1:2000
12.04.2013

60m 80m40m0m
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Helhedsplan
BAT-grunden i Gladsaxe

Helhedsplan for British American Tobacco grund 
i Gladsaxe udarbejdet af PLH.

Friarealerne omkring byggeriet er overordnet set
opdelt i tre byrum. byrummene har haft en høj prioritering i 
arbejdet med at indplacere byggeriet på grunden. Herved 
har ambitionen om at tilvejebringe de bedst mulige byrum 
haft betydning for udformningen og orienteringen af byggeri-
ets planudlæg. Forpladsen er det primære ankomstareal, der 
henvender sig til det omgivende urbane miljø og afspejler 
dette med større belagte arealer.

Ankomst-
pladsen

Forpladsen

Parkrummet

Ankomst-
pladsen

Forpladsen

De tre byrum

Parkrummet
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Friarealerne omkring byggeriet er overordnet set 

opdelt i tre byrum. De tre byrum omtales i det 

følgende som ”Forpladsen”,  ”Ankomstpladsen” 

og ”Parkrummet”. Tilvejebringelsen af disse 

byrum har haft en høj prioritering i arbejdet med 

at indplacere byggeriet på grunden. Herved har 

ambitionen om at tilvejebringe de bedst mulige 

byrum haft betydning for udformningen og 

orienteringen af byggeriets planudlæg.

Friarealerne
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Forpladsen er ikke kun et byrum forbeholdt husets brugere 
men også et byrum, der henvender sig til beboerne i områ-
det samt brugere af det kommende erhvervsområde på den 
nuværende british american tobacco grund.
 Med springende trekantformede plateauer optages ter-
rænet med en forskel på 3,24 m i et spændende og legende 
terræn, der giver plads til uformelt ophold på terrasserne, 
hvor der vil være plads til udemøbler i forbindelse med 
husets foyér og kantineareal. terrænforskellen optages i 
spring på 108 cm inde langs facaden. spring, der er afstemt 
med stuegulvsniveauerne inde i bygningen. Pladsen sikrer 
niveaufri adgang til hovedindgangen. den belagte flade bry-
des af store trekantformede beplantningsfelter, der afspejler 
parken på den anden side af bygningen. i beplantningsfel-
terne plantes nye karakterfulde træer af nordiske træsorter 
i bund af græsser. belysningen vil ske op gennem bladenes 
løv og give området en særlig karakter. Hvor der forekom-
mer trin i pladsbelægningen, etableres pullert-belysning. 
endvidere etableres der grusarealer i større felter i pladsens 
randzone. arealer som primært anvendes til cykelparkering.

Forpladsen
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Forpladsen er det primære ankomstareal, der 

henvender sig til det omgivende urbane miljø 

og afspejler dette med større belagte arealer. 

Forpladsen er ikke kun et byrum forbeholdt 

husets brugere, men også et byrum, der 

henvender sig til beboerne i området samt 

brugere af det kommende erhvervsområde på 

den nuværende British American Tobacco grund.

 

Med springende trekantformede plateauer 

optages terrænet med en forskel på  3,24 m i et 

spændende og legende terræn, der giver plads til 

uformelt ophold på terrasserne, hvor der vil være 

plads til opstilling af udemøbler i forbindelse med 

husets foyér og kantineareal. Terrænforskellen 

optages i spring på 108 cm inde langs facaden. 

Spring der er afstemt med stuegulvsniveauerne 

inde i bygningen. Pladsen sikrer niveaufri adgang 

til hovedindgangen.

Den belagte flade brydes af store trekantformede 

beplantningsfelter der afspejler parken på den 

anden side af bygningen. I beplantningsfelterne 

plantes nye karakterfulde træer af nordiske 

træsorter i bund af græsser. Belysningen vil ske 

op gennem bladenes løv og give området en 

særlig karakter. Der hvor der forekommer trin i 

pladsbelægningen etableres pullert-belysning. 

Endvidere etableres der grusarealer i større 

felter i pladsens randzone. Arealer som primært 

anvendes til cykelparkering.

Forpladsen
mod syd

 – Opgaven har set i det lys været at formidle flere etager ned til én. 
Enten kan du lave en bakke eller en traditionel trappe. Vi har valgt at 
tegne et terrasserende landskab. Adgangsforholdene er selvfølgelig uden 
niveauforskelle, men resten er præget af små og lidt større højdeforskel-
le med grøn beplantning og små mere eller mindre hemmelige terras-
ser, som Tue Hesselberg Foged udtrykker det.

sKuLPtuReLt LaNdsKab
– Ser du på terrænet som et hele, så har vi valgt at bruge niveauforskel-
lene til at give den besøgende en spændende og utraditionel oplevelse, 
når man ankommer til Gladsaxe Company House. Mange andre steder 
ville man måske blot så lidt græs og lægge fliser ved indgangen, men vi 
valgte at gå en anden vej. Højdeforskellene på grunden betyder, at noget 
forholdsvis simpelt som flugtveje giver udfordringer, netop på grund 
af højdeforskellene. Men ved at satse på plateauer får du både udnyttet 
landskabet og sikret ordentlige flugtveje. Dér, hvor grunden skråner 
ekstra meget, bliver plateauerne så til egentlige trin, og det gør landska-
bet skulpturelt. Det er smukt, både når du kigger på det, og når du går i 
det, siger han.

PLateaueRNe
– Når der nu er en hel etages højdeforskel på selve grunden, har vi for-
søgt via en skulpturel hovedtrappe at skabe en forbindelse fra hovedind-
gangen til haven og parken bagved huset. 
 – Ideen er så at sige at trække terrasserne ind i huset via store 
glaspartier. Landskabet fortsætter ind i huset, ind i kantinen, og du føler 
dig godt tilpas. Selv om rummet, fx kantinen, er forholdsvis lille, får du 
alligevel en fornemmelse af at sidde i noget større.
 – Overordnet har ideen været at kombinere afslutningen på den 
omkringliggende park med en egentlig forplads til Gladsaxe Company 
House. Park og plads fletter sammen og gør det faktisk via huset, siger 
Tue Hesselberg Foged.

dgNb
Under hele arbejdsprocessen omkring forpladsen, ankomstpladsen og 
parkrummet har Effekt været uhyre bevidst om, at en egentlig DGNB-
certificering skal tænkes ind fra den allerførste dag! 
 – Selvfølgelig har DGNB-certificeringen betyder meget for vores 
arbejde, men du skal også se det i lyset af, at vi i Danmark i forvejen 
gør meget på bæredygtighedsfronten, fx via lovgivning. Så det mind set, 
der ligger bag DGNB, er danske arkitekter fortrolige med. Konkret har 
vi tænkt meget over, hvordan man kan kombinere det grønne med, at 
huset også er let tilgængeligt. Vores tegnearbejde er foregået i en form 
for DGNB-ånd, som Tue Hesselberg Foged udtrykker det.
 – Den største udfordring var at få bevaret noget grønt og få etableret 
noget landskabelig herlighedsværdi på en grund, der er meget lille. Så 
vi har udnyttet det naturlige terræn til at udforme noget spektakulært, 
konstaterer han. 



150 151



152 153

Du kan se på smådyr, hvis du kigger ud i haven, 
mens du spiser i kantinen…

Haven og de grønne arealer, der omkranser Gladsaxe Company House, 
byder også på et såkaldt insekthotel: En dekorativ firkantet installation 
af træ og stål placeret på græsplænen udenfor kantinen. Men insektho-
tellet er ikke blot en dekorativ installation. Det er opført og designet til 
at styrke områdets kriblekrable-liv.
 – Tanken bag insekthotellet er at øge biodiversiteten i området. 
Lignende ”hoteller” er almindelige i Sydeuropa, og jeg har set en ældre 
model i den botaniske have i Innsbruck. Jeg formoder, haven er op-
sat for at få tilstrækkeligt med forskellige insektarter til at bestøve de 
mange planter, som er der, fortæller Teknisk Direktør i NCC Property 
Development A/S Kurt Frederiksen.
 – For selv om vores grønne områder og velfriserede haver ser attrak-
tive ud for os mennesker, så er de velholdte arealer svært beboelige for 
det danske insektliv, der fx sætter større pris på et hult og råddent træ. 
Med det nye Company House har man derved ikke kun givet plads til 
de mange medarbejdere men også iværksat et initiativ, der skal styrke 
områdets biodiversitet. Hotellets design muliggør, at småkrybene kan 
spise materialerne, bo i hulrummene og lægge larver i læ for regn og 
vind i de fugtige værelser.
 – Vores insekthotel består af forskellige træ- og stenmaterialer, som 
insekter kan lægge deres æg eller larver i. Der er nemlig en række 
dyrearter, som ikke kan finde dødt træ eller strå til at lægge æg i, og 
derfor kan de så ikke formere sig, pointerer Kurt Frederiksen.
 Insekthotellet tiltrækker mange forskellige insekter som fx bænke-
bidere, mariehøns, edderkopper, humlebier og sommerfugle; insekter, 
der har en essentiel plads i dyrerigets fødekæde og samtidig udfører en 
nyttig funktion ved at bestøve områdets blomster- og planteliv, så vi kan 
nyde syrenerne og frugttræernes spiren. 
 Insekthotellet er udført af snedkeriet Allan Svendsen og Søn i Hil-
lerød efter inspiration fra andre insekthoteller. Med en førsteklasses 
udsigt over vand og by står det første insekthotel i NCC-regi placeret 
på toppen af Portland Towers i Nordhavn, der også huser redekasser 
til den sjældne vandrefalk, tårnfalken, husrødstjerten og hvid vipstjert, 
som et led i siloernes miljø-certificering. 

Mariehøns, bænkebidere  
og sommerfugle bor på  
insekthotel
tekst: Luna signe Hørdum Nielsen
Foto: Luna signe Hørdum Nielsen og stine skøtt Olesen 
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Danmark har stille og roligt opbygget en betydelig indeklimaindustri, 
befolket af bl.a. embedsmænd, byggesagkyndige, politikere, miljøfolk, 
ejendomshandlere, byggemarkeder og mange flere, og indeklima vejer 
tungt, både når offentligt og privat byggeri er på dagsordenen.
 Göran Wilke, initiativtager til og hovedejer af virksomheden IC 
Meter, har udviklet et samlet måle-, analyse- og visualiseringskoncept, 
der måler mange forskellige dimensioner ved indeklimaet, fx tempera-
tur, fugt, støj samt og CO2 og sætter det i relation til bygningens faktiske 
anvendelse og ressourceforbrug – varme, el og vand.
 Kernen i IC-Meter er en målerboks, som fortløbende registrerer 
indeklima med professionelle sensorer i et lokale. Data uploades til en 
Cloud-tjeneste, hvor indeklimaet bliver sammenlignet med det lokale 
vejr og bygningens energiforbrug.
 Göran Wilke sammenligner selv konceptet med den sorte boks, vi 
kender fra luftfarten, altså en logbog for bygningens faktiske indeklima 
og anvendelse, og dermed en vigtig kilde, når en bygnings indeklima 
skal vurderes, driften skal optimeres eller brugernes adfærd forbedres. 

tætte Huse
– I gamle dage var indeklima lettere at have med at gøre. Husene var 
utætte, og der var så at sige frisk luft alle vegne. Opgaven var ganske 
enkel, nemlig at holde oliefyr etc. i gang, så at man ikke frøs. I dagens 
tætte huse, hvor vi i bogstaveligste forstand lever i en plasticpose, stilles 
der helt andre krav, hvis vi ikke skal få et meget dårligt indeklima – dvs. 
fugtproblemer, CO2, støv og partikler.
 – Derfor skal byggebranche og driftsorganisationer lære at tænke 
nyt, og sikre at bygningerne er grønne og gode i virkeligheden, ikke 
kun på tegnebrættet, siger Göran Wilke.
 Ingen vil leje kontorer, hvor indeklimaet er dårligt, så på den måde 
er der også her et økonomisk incitament til at tænke på totalløsninger 
for indeklimaet. Det bliver lige så vigtigt som beliggenhed, antal kva-
dratmeter og design, siger Göran Wilke og supplerer med, at når flere 
og flere lider af astma og allergi, så skifter et godt indeklima fra at være 
et plusord til et ultimativt krav. 

eNeRgi sOM dRiVMiddeL
– Dybest set bygger vi jo for at skabe nogle rum til os selv. Vi bygger 
ikke for at spare på energien. Vores kernebehov er et godt indeklima 
simpelthen fordi, vi lever 90 pct. af vores tid inden døre, og ingen af 
os ønsker det samme vejr inde og ude hele tiden, kun om sommeren, 
påpeger Göran Wilke.
 Han mener, at vores forhold til energi i meget høj grad har styret 
udviklingen i byggeindustrien de seneste knap 50 år.
 – Jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at se på energi og ener-
giforbrug som et drivmiddel. I mange nybyggerier, også kontorhuse, 
bliver der brugt energi til at varme huset op. Men der bliver brugt lige 
så meget energi på at køle, blot på andre tidspunkter. Det illustrer jo ret 
godt, at vort reelle behov er et godt indeklima, hvor energien er driv-
midlet, der får indeklimaet til at passe til årstid og aktivitet, siger Göran 
Wilke.
 Desværre har indeklima været underprioriteret, fastslår han.
 – En af forklaringerne på, at indeklimaspørgsmål har stået i skyggen, 
er, at vi ikke betaler for indeklimaet. Vi betaler derimod for energi- og 
vandforbrug. Så du kan sige, at vi betaler for noget andet end det, vi 
dybest set går efter, nemlig et godt indeklima. 

iNdeKLiMa Og tRiVseL
Göran Wilke har arbejdet med energi og indeklima i mere end en men-
neskealder, og han har førstehåndskendskab til, hvordan indeklima 
mere og mere påvirker dagsordenen i både nybyggeri og i den eksiste-
rende bygningsmasse.
 – Vi véd fra målinger på fx mange folkeskoler, at indlæring og kreati-
vitet bliver skærpet, hvis indeklimaet er i orden, hvis børnene trives. Og 
forskningen har adskillige gange påvist, at det også gælder for voksne 
mennesker i kontorer og boliger. I dag har vi populært sagt fået teknolo-
gien, så vi både kan bygge gode og ressourceeffektive huse og sikre, at 
de virker, som de skal. Nu skal vi tage næste skridt, der er at levere godt 
indeklima som en standardydelse, siger han.
 Gøran Wilke tror på, at ét skridt på vejen er at gøre indeklimaet 
synligt, fx via applikationer eller dertil indrettede hjemmesider.
 – De målinger, der skal til, kan både påvirke vores adfærd og give vi-
den videre til dem, der bygger og står for driften af de nye huse. Næste 
step er, at målingerne bliver en del af kontrakten. Som køber og bruger 
skal vi jo betale for det, vi får, hverken mere eller mindre, slutter Göran 
Wilke. 

Husets data har sin 
egen logbog
interview med göran Wilke,
hovedejer af virksomheden ic Meter

tekst: søren egert 
Foto: stine skøtt Olesen

göran Wilke præsenterer ic-
meterkoncept ved et måleseminar i 
dome of Visions holdt af Ncc for 
studerende fra aalborg universitet 
og dtu.



156 157

Guldcertificeringen i 
Gladsaxe kan blive  
branchens nye fyrtårn
interview med Mette Qvist,
direktør, green building council denmark

tekst: signe Mai Vilsbøll

Foto: Ncc og Jonathan Kronborg grevsen

I juli overrakte Green Building Council Denmark det DGNB-certifikat, 
der markerer, at Gladsaxe Company House har sat nye standarder for 
bæredygtigt byggeri i Danmark med sin DGNB Guldcertificering. 
 Mette Qvist, der er direktør i nonprofit-organisationen Green Buil-
ding Council Denmark, gav DGNB-guldcertifikatet til Pension Dan-
marks administrerende direktør Torben Möger Pedersen for byggeriet 
på Tobaksvej. Hun mener, at projektet kan bane vejen for nye bygge-
standarder i Danmark.
 – Det betyder rigtig meget for os som organisation, at der er nogen, 
der tager DGNB til sig, for så bliver vi klogere og bedre til at passe på 
vores klode, når vi bygger, samtidig med, at vi også tænker bundlinje. 
Og vi glæder os til at se, at de får flere med sig. De kan inspirere andre 
til at se, at det kan lade sig gøre, siger Mette Qvist.
 – Gladsaxe Company House er et modigt, ambitiøst og meget flot 
projekt. Det går ud over, hvad man plejer at gøre. Folkene bag har lagt 
ekstra blod, sved og tårer indover projektet. Sådan noget kan kun lade 
sig gøre, når de rigtige parter går sammen med samme indstilling. Det 
er det første guldbyggeri i Danmark. Det har krævet, at man har været 
mere ambitiøs og presset nogle af kriterierne i forhold til, hvad man 
plejer, mener Mette Qvist.
 Hun forklarer, at Gladsaxe Company House også har skubbet til 
Green Building Council Denmarks referenceværdier, fordi byggeriet 
har været særlig effektivt.
 – For at score højt på totaløkonomi har du en omkostning, der hed-
der 21.000 kr. pr. kvadratmeter. Her er det lykkedes dem at lande på en 
løsning, der er godt ti pct. lavere pr. kvadratmeter. Så når dét kan lade 
sig gøre i virkeligheden, så skal vi ind og se på vores referenceværdier. 
Vi vil jo gerne lave nogle mål, der stikker højt, slutter Mette Qvist, 
direktør i Green Building Council Denmark. 

dgNb guldcertifikatet blev overrakt til administrerende direktør i Pension danmark, torben Möger. 

Her ses fra venstre adm. direktør i Ncc construction danmark, Klaus Kaae, Mette Qvist fra green building council 
denmark, adm. direktør i Pension danmark, torben Möger, adm. direktør i Ncc Property development danmark, 
Marius Møller og strategidirektør i Ncc construction danmark, Martin Manthorpe. 
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Facts om  
Gladsaxe Company House
Facts er leveret af Jens breinholt og Louise Friberg, Ncc

gladsaxe company House har 
ni etager.

bygningen er på 15.400 m2.

den granit, der er anvendt 
på forpladsen udvendigt og i 
foyeren indvendig, kommer fra 
Kina.

granitgulvet i foyeren dækker et 
areal på 292 m2. granitfliserne 
vejer tilsammen 15,2 ton.

Fra 0. til 8. sal kører to almin-
delige personelevatorer, som 
tager medarbejderne til deres 
afdelinger.

der er en elevator til varer og 
personale, som er større end 
de to andre. den fungerer som 
brandmandselevator med selv-
stændig strømforsyning.

til kantinekøkkenet er der en 
vareelevator, som kun kører fra 
vareindleveringen på 0. etage 
til kantinekøkkenet på 1.sal.

På etage 0 er der otte fælles 
møderum, som kan bookes og 
benyttes frit af husets lejere. i 
Nccs lejemål er der et stort an-
tal samtale- og møderum til brug 
for Nccs medarbejdere. baxter 
og Jti på 1. og 2. sal har også 
egne samtale- og møderum.

arkitekt bag entreprisen er 
Vilhelm Lauritzen arkitekter, der 
i samarbejde med tegnestuen  
effekt har tegnet bygningen og 
de omkringliggende arealer. 

der er et areal på 12.400 m2 
systemlofter i mineraluldsloftpla-
de. arealet svarer til en mæng-
de på ca. 35.000 loftplader.

de fleste er bekendte med, at 
mineraluldsloftsplader er meget 
lette, men mængden af loftpla-
der i bygningen vejer sammen-
lagt 4,8 ton.

der er i alt 522 vinduer i 
bygningens facade. Vinduerne 
udgør et areal på 3853 m2. 
det svarer næsten til en halv 
fodboldbane. 

det samlede glasareal (inkl. ind-
vendige glasvægge og atriets 
ovenlysvinduer m.m.) udgør et 
areal på 4067 m2. 

den samlede mængde glas i 
bygningen vejer 93 ton. det 
kan tilføjes, at alle glasvinduer i 
klimaskærmen er tre-lags.

der er syv store ventilationsag-
gregater i bygningen. de sikrer 
en komfortabel temperatur og 
luftkvalitet. Ventilationssystemet 
kan udskifte en luftmængde på 
op til 154.100 m3 luft i timen. 

Hver medarbejder bruger i gen-
nemsnit 40-50 liter vand pr. dag 
på toiletbesøg, håndvask og 
indtag af kaffe, te og vand. 

bygningen har et beregnet ener-
giforbrug på 24.8 kWh/m² pr. 
år ekskl. tillæg, og overholder 
dermed kravene til lavenergi-
klasse 2020 jf. bR-10 på 25.0 
kWh/m² pr. år. ekskl. tillæg.

11,6 pct. af energitilførslen 
til bygningen er dækket af 
208 (311 m²) solceller, der 
er installeret på taget. Resten 
af energiforbruget dækkes af 
fjernvarme.

atriet har en diameter på 10,8 
meter og går fra 4. til 8. sal.

bygningen er projekteret, så 
atriet kan udvides helt ned til 
kantinen, hvis bygningen en 
dag skal bruges til noget andet.

du forbrænder 47 kcal ved 
at gå en tur op og ned af 
”den grønne trappe” (0. til 8. 
etage). du skal gå syv gange 
op og ned af trapperne for at 
forbrænde et stykke kage fra 
Grannys House.     

der er ni mødelokaler i møde-
centeret, og nitten er fordelt på 
etagerne ud til atriet. 

der er 31 samtalerum fordelt 
på etagerne.

gladsaxe company House har 
et integreret kunstværk i bygnin-
gens østfløj. Værket ’af Jord’ er 
lavet specielt til bygningen af 
kunstner Maria engholm.

bygningen kan rumme op til 
1000 arbejdspladser.

Hver dag er der mellem 400-
500 brugere af bygningen. 

der er anvendt 248 m3 træ i 
bygningen (dette inkluderer 
indvendige døre, mobile og 
foldevægge, fodpaneler, par-
ketgulv og byggepladstræ). 

89 pct. af træet anvendt i byg-
ningen og under byggeriet er 
Fsc certificeret træ.

64 pct. af træet er 14 mm 
egetræs parket gulve (Fsc-
certificeret) på etagerne.

der er blevet brugt 5923 m3 
beton i gladsaxe company 
House. Forbruget af beton går 
til: 
- ydervægge (herunder kælde-

rydervæg og sandwichele-
menter): 1552 m3 eller 25 
pct.

- indervægge (herunder sok-
kel, betonindervægge og 
porebetonvægge):   
1584 m3 eller 30 pct.

- dæk (herunder; insitu, for-
spændte huldækelementer, 
betonsøjler & betonbjælker):  
2111 m3 eller 34 pct.

- trapper: 76 m3 eller 1 pct.
- Fundament: 600 m3 eller 10 

pct.

Mængden af beton anvendt 
i gcH vejer sammenlagt 
13.461 ton. til sammenligning 
produceres 10 mio. ton beton 
i danmark om året. (2006, 
betonindustriens Fællesråd m.fl. 
“Miljøvenlig betonproduktion”)
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taK tiL:
british american tobacco co., Morten Flindt, Vicevært Jens Olsen. 
byplanschef britt Vorgod.
gladsaxe byarkiv, Lokalhistorisk afdeling.
Jesper Knudsen, Louise Friberg, Jens breinholt, adriana gay,
claus skytte, sabine desirée åxman, stineaja babbett Landini, Ncc.

.. og til alle dem, der har ladt sig interviewe og fotografere.




