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Tekst: Kenneth Jørgensen Foto: Thomas Mølvig

I årtier har skibshåndvær-kerne på havnens værft i Ho-bro været garant for det gode håndværk, og den bevarings-værdige arbejdsplads favner samlet et miljø med en høj grad af autencitet og originali-tet. Bygningerne, der danner rammerne om skibsbyggeriet, er enkle brugsbygninger af træ, og deres udformning er styret af funktionen og uden unødige detaljer. Men som at havet med tiden sætter sit af-tryk på de skibe, der restaure-res på værftet, har årene også sat spor på de nedslidte og 

Træbølge giver nyt liv t

Et nyt kulturcenter i Hobro Havn skiller sig ud fra og fornyer det eksi-
sterende miljø og trækker samtidig som attraktion byen ud til vandetutidssvarende bygninger.I forlængelse af Mariager-fjord Kommunes arbejde med at skabe bedre sammenhæng mellem fjorden, byens cen-trum og havnen i Hobro, har man opført Maritimt Kultur-center Mariagerfjord – en formidlingsbygning, en attrak-tion, et udkigspunkt og en na-turlig afslutning på havnen og tilknytning til værftet, der er et af landets ældste og eneste stadigt fungerende værfter.- I nogle år har man villet gøre den aktive arbejdshavn til en større del af den samlede by. Tidligere har havnen været et afsides og et noget isoleret område for borgerne og besø-gende i byen, men nu er der 

blevet åbnet op til et spæn-dende område, som indehol-der meget kultur og historie, siger arkitekt Eva Holdgaard Jensen fra E+N Arkitektur, der sammen med Moe og Ram-bøll som ingeniører står bag havnerevitaliseringen.

Mere areal med vandbyggeri
Det samlede projekt består af opførelse af en formid-lingsbygning og -sti samt forbedring af de eksisterende forhold for de hårdføre skibsbyggere. Hidtil bestod mandskabsfaciliteterne af skure og træbygninger med en enkelt brusekabine og et 

uopvarmet spisested. Det er nu forbedret og erstattet med isolerede, tidssvarende og komfortable faciliteter, mens den eksisterende frokoststue er opvarmet.
Ud fra anskuelsen om, at skibsbyggeriet er værftets eksistensberettigelse, har arbejdspladsens vilkår ikke måtte blive forringet af projek-tets nye tiltag. Derfor er for-midlingsbygningen placeret i vandet ved enden af Søndre Kaj på den anden side af et mindre nydannet havnebas-sin. På den måde fastholdes det eksisterende områdes kulturarv, mens det tilbyggede formidlingsområde står for det nye og nutidige. Samtidig giver placeringen god plads på værftets landjord til værk-steder, bådeoplag og materia-ler samt i vandet til træskibene 

liv
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liv til gammel værftshavn

langs bådebroer og bolværker.- Ved at placere bygningen og stien ude i vandet tager vi ikke plads fra skibsbyggerne, og det her de været meget glade for, da det ikke var et krav i arkitektkonkurrencen. Samtidig giver løsningen mere areal og et naturligt skel med vand som adskillelse mellem gammelt og nyt, og så opleves centeret i større grad som en attraktion, der kan ses oppe fra byen. Havde vi placeret bygningen på værftsarealet, havde velkomstbygningen lig-get mere skjult og ikke trukket folk ud til havnen som nu, for-tæller Eva Holdgaard Jensen.

En oprigtig havnestemning
Formidlingsbygningen er udført som en direkte forlæn-

gelse og afslutning på Søndre Kaj, der inden projektet afsluttede brat mod øst. Det tidligere ubearbejdede kaj-område danner nu indgang til formidlingsbygningen som et udkigspunkt og ikke en egentlig bygning.
Bebyggelsens udformning er inspireret af de gamle 

eksisterende bolværker, der i vid udstrækning er brugt på værftet. Den organiske tagform bryder tydeligt med husene og kajens lige linjer og afspejler fjordskrænternes bølgende, bløde silhuet.- Dens svungne profil markerer værftet visuelt mod byen, samtidig med at 

facadernes enkle stoflighed, bolværket, underordner sig det resterende områdets autentcitet, forklarer Eva Holdgaard Jensen.
Bygningen består af en glasfacade bag en bolværksin-spireret, lysfiltrerende tøm-
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Udformningen er inspireret af de gamle eksisterende bolværker, bryder med husene og kajens lige linjer og 

afspejler fjordskrænternes bølgende, bløde silhuet.

Træbeklædningen består af godt 700 egetræsplanker, og valget skyldes egetræs holdbarhed ved fugtkontakt.

MEDIER
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Vinder i kategorien ’Bolig’ Himmerland Boligforening, afd. 19 & 22

Vinder i kategorien ’Erhverv’Green Solution House
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Hædrende omtale:
'Bolig': Campus Kollegiet Odense

'Erhverv': Gladsaxe Company House

'Åben': Cirkelbroen

'Åben': StreetDome

2015
Vinder i kategorien ’Bolig’ Havnehusene

Årets Byggeri

Vinder i kategorien ’Åben’ Skolen i Sydhavnen

Årets 
Byggeri



 

Deadline 26. januar

•  Tag- og tagprodukter
•  Stålkonstruktioner
•  Kloak – klimasikring

Deadline 22. februar

•  Bæredygtigt byggeri
•  Facader
•  Isolering

Deadline 24. marts

•  Køkken og bad
•  Vinduer, døre og porte
•  Inventar, møbler og indretning
•  Belysning

Deadline 26. april

•  Glasbyggeri og solafskærmning
•  Grønne tage - klimatilpasning
•  Indeklima / ventilation
•  Brand og sikkerhed

Deadline 23. maj

•  Energirenovering
•  Facader
•  Beton
•  Gulve og gulvbelægning

Deadline 7. juli

•  Energioptimering
•  Bæredygtigt byggeri
•  Væg og loft

Deadline 29. august

•  Tag- og tagprodukter
•  Belysning
•  Kloak – klimasikring

Deadline 25. september

•  Køkken og bad
•  Isolering
•  Facader
•  Brand og sikkerhed

NR. 8 – 23. OKTOBER UGE 43

NR. 7 – 20. SEPTEMBER UGE 38

NR. 6 – 30. AUGUST UGE 35

Deadline 20. oktober

•  Indeklima / ventilation
•  Vinduer, døre og porte
•  Beton
•  Inventar, møbler og indretning

NR. 9 – 15. NOVEMBER UGE 46

NR. 5 – 20. JUNI UGE 25

NR. 4 – 22. MAJ UGE 21

NR. 3 – 24. APRIL UGE 17

NR. 1 – 22. FEBRUAR UGE 8
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Udgivelser & temaer

NR. 2 – 24. MARTS UGE 12

Deadline 17. november

•  Årets Byggeri 2017
•  Gulve og gulvbelægning
•  Energirenovering
•  Belysning

NR. 10 – 12. DECEMBER UGE 50

Ring til Michael Staal og hør, hvordan du kommer i kontakt med 
beslutningstagerne hos arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Salgschef Michael Staal, staal@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 21 

Skal du med i Byggeri?
Magasinet Byggeri har gennem flere år, i tæt samarbejde med 
en meget kompetent dommerkomité og ikke mindst bladets 
læsere, kåret Årets Byggeri indenfor kategorierne:

 ■ Erhverv ■ Bolig  ■ Åben kategori 

Derfor vil din annonce få ekstra stor fokus, hvis den er med i 
december-udgaven, hvor vinderprojekterne kåres.

Kåring af Årets Byggeri



NYHED

Annonceinformation

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOcoated_v2_300_eci
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

Byggeri påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk 
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom 
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar 
for Byggeri. 

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af forlaget. Der ydes ingen godtgørelse på indstik 
og farvetillæg.

Generel information

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷15 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller 
flere af forlagets magasiner: Byggeri, BygTek, Mester & Svend, 
Puff, Telekommunikation, PackMarkedet samt Lager & Transport 
– Logistikmagasinet. 
 Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder. 

Rabatter

1 farve: 1.200,- kr. 
2 farver: 2.400,- kr. Alle farver skal CMYK-separeres.
3 farver: 3.600,- kr. 

Placeringstillæg: Side 7: +10 %. Side 9: +5 %.

Farve- og placeringstillæg

Et indstik er en effektiv Direct Mail, der sikrer jeres budskab stor 
opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

Formater og priser
1/1 side  19.995,-

Bredde x højde:

176 x 262 mm

Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm til beskæring på 
alle 4 sider

1/2 side  11.695,-

Bredde x højde:

A:   86 x  262 mm
B: 176 x  128 mm

1/4 side  6.995,-

Bredde x højde:

A:   41 x  262 mm
B:   86 x  128 mm
C: 131 x  86 mm
D: 176 x  65 mm

Bagside A  19.995,-

Til kant format
bredde x højde:

210 x 237 mm

+ 3 mm til beskæring, i bund 
og siderne

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · Telefax 43 43 13 28 · odsgard@odsgard.dkByggeri forbeholder sig ret til ændringer.
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Indstik

Bagside B 22.995,-

Til kant format
bredde x højde:

210 x 297 mm

+ 3 mm til beskæring på 
alle 4 sider

A

B

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Pris i DKK s/h

Få en advertorial med i Byggeri
Med en advertorial kan du bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi står klar til at hjælpe dig med at få skrevet din 
advertorial, så du får det helt rigtige budskab ud til læserne.

Kontakt: 
Salgschef Michael Staal, staal@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 21



Vidensdeling og inspiration er nøgleord for den redaktionelle linje i byggemagasinet
Byggeri. Med udgangspunkt i et bredt udvalg af nye danske byggerier giver Byggeri 
indsigt i såvel arkitektonisk som produktmæssig nytænkning. 
 
Der stilles skarpt på branchens rammevilkår og på den virkelighed, som branchens 
aktører driver virksomhed i.
 
Sproget er let uden at være overfladisk, og vi bestræber os på at komme så vidt omkring 
som muligt blandt både bygherrer, projekterende, rådgivere, leverandører og udførende.
 
Byggeri er et kvalitetsmagasin med flot layout og høj prioritering af billeder og skitse-
tegninger. 
 
Bladets design og layout kommer naturligvis også annoncørerne til gode. Og gode annon-
cer er et væsentligt led i byggeriets videns deling.
 
Byggeri er helt uafhængigt af såvel politiske som organisatoriske interesser.
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Du vil sikkert være enig i, at trægulve af høj kvalitet kræver træ- plejeprodukter af høj kvalitet. Hos Trip Trap WoodCare besluttede vi at lave den ultimative produktserie, hvor vi kombinerer vores viden og erfaring med den nyeste teknologi. Målet var at lave den stærkeste olie, du kan få til dit gulv. Og en lak med neutral, mat 

finish – og dog med en fantastisk blødhed. Resultatet er verdens mest eksklusive træplejesystem. 
Læs mere          triptrapwoodcare.dk/no1Kontakt Trip Trap WoodCare på telefon 99 58 56 00, eller sælger Mads Nielsen på telefon 20 80 55 80, for nærmeste forhandler.

Hvor højt  
prioriterer du 
dine trægulve?

No1: Det mest eksklusive træplejesystem i verdenTrip Trap WoodCare · Tværvej 6, 6640 Lunderskov· Tel: 99 58 56 00 · www.triptrapwoodcare.dk

Nye gulvbelægninger til lands

Af Kenneth Jørgensen

Det svenske firma Ehrenborg opstartede helt tilbage i 1947, og nu har virksomheden åb-net kontorer og show rooms i Norge og Danmark. I det velbesøgte, inspirerende og farvestrålende Nyhavn åbnede det danske dattersel-

skab op i starten af året for at tilbyde deres brede sortiment af design-, vinyl-, tekstil-, klik-, akustik- og gummigulve med en klar bæredygtig profil.- Langt de fleste af vores produkter er af genbrugs-garn, som stammer fra fiske-net fra hele verden. De bliver sendt til Holland, hvor de produceres på vores fabrik, 

og i 2020 vil al produkter være af 100 % genbrugsma-terialer, fortæller salgschef Knud E. Hansen.

Det handler  om identitet
Blandt Ehrenborgs mange produkter finder man firma-ets eget slidstærke designgulv Nordic Flooring, velkendte Interfaces tæppefliser, det finske Upofloor, der er pvc-frit vinyl- og designgulv og tyske Debolons akustikgulve.- I dag er holdbarhed og fleksibilitet nøgleord, når kontorer, butikker, skoler, plejehjem eller andre større erhvervsbygninger skal opfø-res, renoveres eller udskiftes. Samtidig er det en klar for-del med gulvbelægninger, der hurtigt kan tages med til nye lokaler uden, at det 

underliggende gulv har ta-get skade – deri ligger også et økonomisk incitament, lyder det fra salgschefen, der senest på Architect@Work i Forum i København oplevede den stigende interesse for retro-looket og spektakulære farver til gulvdesignet.- Kontor- og butikslokaler i grå og beige farver er iden-titetsløse og noget, man har set før. Vi oplever, at mange i dag gerne vil sætte deres eget specifikke præg på gul-vet for på den måde at give rummet den karakter og det udtryk, som man ønsker, at medarbejdere, kunder og besøgende skal identificere firmaet med, siger Knud E. Hansen.
Ehrenborg tilbyder mere end 90 forskellige designs, og trods virksomhedens korte levetid i Nyhavn er der allerede flere store projekter for kunder som Københavns Lufthavn, Rigsrevisionen, Danske Bank og Alm. Brand i udsigt.

Salgschef Knud E. Hansen frem-viser retroinspirerede gulvbelæg-ninger i showroomet i Nyhavn.

Gulve
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Petersen Cover –  på taget og facaden siden 2008

SORØ KUNSTMUSEUM, 2011LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTERFOTO: ANDERS SUNE BERG

Almene boliger gentænktHøje boligpriser tvinger flere til at flytte ud af de større byer. Men boligselskabet KAB’s nye billig-bolig-koncept, AlmenBo-lig+, kan være med til at æn-dre den stigende tendens.Boligerne i konceptet præ-fabrikeres i rammeudbud og er derfor billigere end traditi-onelt byggeri. Beboerne flyt-ter ind i storrumsboliger i en til to etager med badeværelse og køkken og har selv mulig-hed for at indrette boligen efter eget behov og økonomi. På den måde er byggeom-kostningerne reduceret med omkring syv procent sammenlignet med andet nyt alment byggeri i Hoved-stadsområdet. Desuden skal beboerne i fællesskab klare renholdelse og vedligehol-delse i boligområdet, hvilket bringer huslejen ned på mellem 18 og 27 % under niveauet for tilsvarende nye almene boliger.
- AlmenBolig+ er et inte-ressant forsøg, som stiller spørgsmål ved vores opfat-telse af almene boliger og 

foreslår nye løsninger. Det er værdifuld læring for boligsel-skaberne, som kan påvirke 

den måde, man fremover udvikler og forvalter almene boliger, fortæller seniorfor-

sker Jesper Ole Jensen fra Statens Byggeforskningsinsti-tut ved Aalborg Universitet, som sammen med KAB har gennemført en evaluering af projektet.
Der er i alt opført ca. 1200 AlmenBolig+ boliger, og evalueringen viser, at der er en høj tilfredshed med boli-gerne og konceptet, og at bo-ligerne er meget efterspurgte og med en lav fraflytnings-procent. Med AlmenBolig+ er det samtidig lykkedes boligselskaberne at skabe et større udbud af boligtyper og tiltrække beboere fra ejer- og andelsboliger, der ikke tidli-gere har haft erfaring med at bo i alment byggeri.- Konceptet har givet vær-difulde erfaringer omkring potentiale og de udfordringer, der ligger i selvforvaltningen i forhold til beboerdemokrati, drift og vedligeholdelse, herunder de nye rammer for samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelser og bo-ligselskab, det fører med sig, siger Jesper Ole Jensen. -kj

Danmarkshusene i Rødovre er bygget og drevet efter AlmenBolig+ konceptet.

Faglig vidensdeling 
og inspiration

Byggeri – oplagsfordeling i 2017 Antal %

Arkitekt- og ingeniørfirmaer 4.157 57

Entreprenører med arkitekt- og ingeniørarbejde 1.243 17

Virksomheder med egne bygninger og arkitektkontor 442 6

Organisationer, enkeltpersoner og byggevirksomheder 412 6

Leverandørfirmaer 386 5

Boligselskaber 219 3

Chefarkitekter i statslige og kommunale myndigheder 187 3

Indretningsarkitekter 192 3

I alt  7.238 100,0

Senest kontrollerede oplag: 6.747 eksemplarer
Periode: 1/7-2015 til 30/6-2016

Byggeri - nr. 4/2016

27

Fortsættes side 28

Vi har anlæg for detaljerne!
Fra rå asfalt til levende granit og grønne planter. 

Tekst og foto: Arkitekt Terkel Grum-Schwensen

Skibbroen er et nyt bolig-område og en del af Havne-holmen beliggende lige ved siden af Fisketorvet Shoppingcenter, tæt på Dyb-bølsbros S-station og den kommende Sydhavn Metro. Byggeriet står bogstaveligt talt med tæerne i Køben-havns Sydhavn.
Bebyggelsen Skibbroen består af to vinkelformede bygninger i seks-otte etager og indeholder 184 boliger og fællesrum samt 17 bådskure. Den ene bygning er klædt i mørke changerende tegl og den anden i lyse. Facaderne brydes af påhægtede altaner og facadeelementer i lyst beton. Lejlighederne er fa-milieboliger på i gennemsnit 95 m2.

Det attraktive byggeri på over 17.000 m2 er opført af Skanska Øresund med KPC som totalentreprenør for det svenske ejendomsselskab 

Skibbroen på Havneholmen
Skibbroen består af to vinkelformede bygninger tilbyder veldisponerede og lyse lejligheder i et spirende og aktivt område

Balder. Byggeriet er tegnet af Holscher Nordberg Archi-tects.

Udsigt til 
mangfoldighed
De vinkelformede bygninger åbner sig op mod syd og de spændende og mangfoldige omgivelser i havnen. Både-skurene er placeret mod vandsiden, og der dannes derved en række mindre pladser og haveanlæg, der knytter sig til hver sin del af bebyggelsen. På nord- og vestsiden af byggeriet er an-lagt et spændende have- og stianlæg, der binder det nye byggeri sammen med de øvrige havnebebyggelser og storbyen.

Lejlighederne er veldispo-nerede og lyse. Arkitekterne har arbejdet målrettet på at etablere optimale dagslysfor-hold i alle lejligheder. Stør-stedelen af lejlighederne har udsigt til havnen og livet, der 
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Salgsafdeling:
Salgschef Michael Staal, tlf. 46 93 66 21, staal@odsgard.dk

Redaktion:
redaktion@odsgard.dk

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Telekommunikation, 

Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet samt håndbogen Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB. 

På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og Telekommunikation.dk

Byggeri sendes med beslutningstagerens navn trykt på magasinet (eller folien)


