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ANNONCE:

CASA’s nye domicil kunne ikke have en smukkere beliggenhed. I det inderste af Nordhavnen i Horsens med udsigt til vandet og skibene. Det nye domicil består af det 100 år gamle Stykgodspakhus og et helt nybygget kontorhus, som er bundet nænsomt sam-men af en glaskonstruk-tion, som rummer hoved-indgangen. 
Det nye hus er opført i tegl og spiller smukt sammen med de gamle bygninger på havnen. Stykgodspakhuset er re-noveret til mindste detalje med fritlagte konstruktio-ner i heltømmer af svensk 

fyrretræ. Det er et impone-rende syn, når man træder ind i pakhuset – den gamle trækonstruktion står in-takt med alle sine søjler og spær, i smuk kontrast til den lette komposition af møderums-bygninger i midten af det store rum. De ligger som huse i 
huset, med udsigt til en skov af søjler og til vandet udenfor. 

SPECIALDESIGNEDE STÅLKASSETTER
Triplan har designet og produceret glasvæggene med sorte rammer og 
karme og med glas og træ-

døre i fuld højde. Det giver et fantastisk fint og let ud-tryk, som er nøje tilpasset beklædningen med sorte stålkassetter på de lukkede volumener, der indeholder toiletrum og andre bi-funk-tioner. Triplan har designet og udviklet stålkassetterne specielt til Stykgodspakhu-set, og de er pulverlakeret i samme farve som karme og profiler. Den bærende kon-struktion i møderummene er holdt fri af glasvæg-gene og står som slanke sortmalede stålsøjler – en moderne pendant til de kraftige gamle tømmerkon-struktioner.
I væggene er desuden 

integreret trådløse kon-takter, alle dørgreb og hængsler på døre er i mes-sing og dørbladene er i amerikansk hvid egefinér, hvilket understreger den eksklusive arkitektur.

NYT OG GAMMELT 
SPILLER SAMMEN
I det nye kontorhus blev Triplan sat på en udfor-drende opgave. De store møderum skulle spille sam-men med de mindre mø-derum i Stykgodspakhuset ved at integrere de sorte stålplader i glasvæggene, så sammenhængen mellem den nye og den gamle byg-

GLASVÆGGE I 
FLOT KONTRAST 
TIL GAMMELT 
PAKHUS
TRIPLAN HAR SKRÆDDERSYET GLASVÆGGE TIL CASA AS’  NYE DOMICIL I 
BEVARINGSVÆRDIGT  GAMMELT PAKHUS PÅ HAVNETREKANTEN  I HORSENS 

Byggeri - nr. 6/2017

51

ning blev yderligere under-streget ved samme valg af materialer. Triplan har der-for videreudviklet TP Lite glasvæg-serien – glasset i de sorte rammer suppleres med sorte stålplader limet på begge sider af glasset i samme overflade som ”fa-caderne” på møderummene i Stykgodspakhuset, og det er lykkedes Triplan at in-tegrere stålpladerne i ram-merne, så facaden er helt i flugt. Dette er en eksklusiv og helt minimalistisk måde at veksle mellem åbne og lukkede flader i den lette glasvæg og danner en 
smuk reference imellem møderummene i den nye 

og den gamle del af huset.Det er ikke første gang, Triplan skræddersyr en løsning med udgangspunkt i et af standardproduk-terne. Og bestemt heller ikke sidste gang. Det er en stor tilfredsstillelse at overvinde alle udfor-dringer og derefter se det færdige resultatet i samspil med en bygnings særlige arkitektoniske ide. På Triplans hjemmeside kan man se flere af Triplans ”custom-made”-løsninger.

Fakta
Triplan er en solid, dansk hånd- værksvirksomhedmed 70 årserfaring, som leverer produkteri høj kvalitet til professionellebyggefolk, der arbejder medkomplettering af både store ogsmå byggerier. Med produktioni Danmark kan Triplan leverehurtigt og er ikke bange for atkaste sig ud i specielle løsnin-ger. Triplan udvikler og forbed-rer konstant sine produkter, såbåde standard- og specialløs-ninger lever op til de senere årsskærpede krav til både teknik,arkitektur og dokumentation.

CASA´s nye domicil består 
af det 100 år gamle Stykgodspakhus og et helt 

ny bygget kontorhus. 

I domicilets nye del er de sorte stålplader integreret i glasvæggene.

De lette glasvægge og stramme stålkassetter danner flot kontrast til tømmerkonstruktionen.

Med vægge skræddersyet 
af Triplan til huset, lever 
bygningens indre op til den helt specielle arkitektur 

og til CASA´s krav 
til indretningen.

MEDIER

Nyt Experimentarium
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Vinder i kategorien 'Bolig' Tømmergården
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Hædrende omtale:
'Åben': P-hus og Konditaget Lüders

'Bolig': Krøyers Plads II

'Åben': Kunsten 

'Erhverv': Semco Maritime Domicil

2016

Vinder i kategorien 'Bolig' Holmegårdsparken

Årets Byggeri

Vinder i kategorien 'Åben' Frederiksbjerg Skole

'Erhverv': Copenhagen Towers II

Årets 
Byggeri



Online  

Magasinet BYGGERI arbejder sammen med BygTek 
om at skabe det bedste online-univers 

for byggebranchen

Kontakt
Salgschef
Kim Anker  
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22  

Mediekonsulent 
Ralph Olsen 
olsen@odsgard.dk 
tlf. 46 93 66 07   Vores digitale univers omfatter 

også Byggeri.dk til private m.v.

Dagligt
nyhedsbrev
til 25.000

modtagere

Bliv medlem af BygTek:
Få jeres pressemeddelelser på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. døre & vinduer.

Få bedre SEO på Google med links på BygTek.dk

Få jeres brochure/whitepaper på BygTek.dk 

Pris 7.800 kr. i 12 måneder.

Magasinet BYGGERI
leverer nyheder

og byggeprojekter 
til BygTek.dk



Er du med i et projekt BYGGERI skriver om?

Med en annonce eller advertorial i BYGGERI sender du et klart budskab til over 
6.000 arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og bygherrer. 

Du er en aktiv samarbejdspartner og er klar på flere projekter. 

Hvis du har en annonce i BYGGERI, så sender vi gerne en pdf-fil med projektet, 
som du kan vedhæfte dine tilbud. 

Kontakt Salgschef Michael Staal på tlf. 46 93 66 21 eller på mail staal@odsgard.dk
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Hvidberg Alufacader ønsker tillykke med det nye 
teater og takker for samarbejdet i partnering og for 
opgaven med udførelse af Glas-Alu-entrepricen

Plutonvej 23 • 9210 Aalborg SØ • Tlf. 98 14 56 80 • info@hvidberg-alu.dk • www.hvidberg-alu.dk

u

HVIDBERG ALUFACADER A/S

indfarvede lamper. Det giver 
rolige overflader, og man får 
flydende overgange og græn-
ser fra Back Stage til Front 
Stage, hvorimellem man har 
opført en ganske rå bar af 
genbrugsglas.

Fleksible sale
Teatersalen kan rumme 450 
tilskuere. Scenen udstyres 
med den mest avancerede 
sceneteknik herunder mulig-
heden for ’in-the-round’-op-
stillinger, hvor scenens aktø-
rer omkredses af publikum 
360 grader. Foruden Vendsys-
sel Teater er der også plads 
til, at andre kreative miljøer i 
Hjørring kan skabe aktivitet 
i og omkring bygningen, og 
huset er derfor opført med 
stor funktionalitet og fleksi-
bilitet. Teatersalens 10-meter 
høje rum er med balkoner og 
skrå og lige flader, så gulvet 
kan bruges efter behov. Fra 
balkonerne er der kig mod 
såvel teaterpladsen som mod-
sat ned i foyeren.

Musiksalen er et lysere, 
finere rum og en selvstændig 
scene til både akustisk og 
elektrisk musik. Ved ople-
velse af musik vandrer øjne 
ofte rundt, og salen er opført 
med bølgende gipslofter og 
trækassetter, der giver varme 
til salen. Højloftsrummet har 
mulighed for ved store porte 
at åbnes op ud til en uden-
dørsscene.

Oplevelseshuset rummer 

også en Black Box i midten 
af foyeren, som – selvfølgelig 
– er sort, men både indven-

dig som udvendig. Boksen 
er malet med tavlelak ud 
fra en oprindelig ide om, at 

børn og barnlige sjæle inden 
åbningen af huset skulle 
hejses op på stilladser for at 
tegne på væggen med kridt, 
hvormed huset også visuelt 
ville udtrykke et folkets hus. 
Ideen kom man dog fra, og 
væggen er i stedet tilegnet 
skuespillere, musikere og an-
dre kunstneres signaturer, og 
væggen vil dermed efter tid 
fremstå som en mindetavle 
over husets aktiviteter. Black 
Box’en er ligesom de andre 
sale udstyret med døre og 
porte, så rummet kan åbnes 
op til og lægges sammen med 
foyeren.

Foruden de fire sale in-
deholder teaterhuset publi-
kumsfaciliteter, administra-
tion, skuespillergarderober 
og teaterværksteder.

- Hjørring, Vendsyssel og 
hele Nordjylland har fået et 
hus, som man ønskede det. 
Det har ånden fra det gamle 
teater, og samtidig er der til-
ført modernitet i materialer 
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Vendsyssel  
Teater- 
oplevelseshus
Asylgade, 9800 Hjørring

Areal:
4930 m2

Bygherre:
Hjørring Kommune og  
Realdania

Fonde:
Realdania, Det Obelske  
Familiefond, EVN Fonden 
og Spar Nord Fonden (ud-
vendig belysning)

Bygherrerådgiver:
Rambøll

Totalrådgiver:
schmidt hammer lassen 
architects

Øvrig rådgiver:
Arkitektfirmaet Finn Øster-
gaard

Parteringsentreprenør:
A. Enggaard

Ingeniør:
Brix og Kamp og Alectia

Landskabsarkitekter:
Krag & Berglund

Andre rådgivere:
Gade & Mortensen Akustik 
og AIX Arkitekter

Energiklasse:
BR2020

Byggeperiode:
2014-2016

Byggesum:
123 mio. kr., ekskl. moms

Aalborg :     Marathonvej 5, 9230 Svenstrup J.

Aarhus   :     Ceresbyen 64, 8000 Aarhus C
www.enggaard.dk

info@enggaard.dk

og teknik, og både inde- og 
udefra er det tydeligt, at der 
sker noget i huset. Det er et 
meget vellykket projekt, siger 
John F. Lassen og fremhæver 
A. Enggaards store arbejds-
indsats som en betydelig fak-
tor for det flotte resultat.

- Hele vejen igennem har 

der været en god ånd, og 
selvom jeg har mange år på 
bagen i denne branche, så 
har jeg aldrig oplevet et pro-
jekt, der kommer på højde 
med den gode stemning, som 
har kendetegnet processen 
og byggeriet, siger han og 
tilføjer: 

- Det er ellers et forholdsvis 
stort og meget kompliceret 
hus, og der har været flere 
udenlandske arbejdere på, her-
iblandt svenskere og spaniere. 
Men alle har haft en rigtig god 
oplevelse, og det er (A., red.) 
Enggaards fortjeneste.

Bar af genbrugsglas mellem Back Stage til Front Stage.

Teatersalen med plads til 450 
tilskuere er udstyret med den 
mest avancerede scenetek-
nik herunder muligheden for 
’in-the-round’-opstillinger, hvor 
scenens aktører omkredses af 
publikum 360 grader. 
Foto: Tao Lytzen.

Lyst, fin og varm musiksal opført med bølgende gipslofter og trækassetter.
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og serviceområder er place-
ret ud mod bygningens faca-
der og under siddepladserne. 
Loungerne bryder igennem 
fra facaden indtil arenaen 
og har adgang til egne sidde-
pladser hér, så VIP-gæsterne 
kan mingle med det øvrige 
publikum og omvendt. På 
samme måde er der fra 
VIP-restauranten åbninger til 
arenaen.

Hovedparten af publikum 
kommer til at sidde på tre 
sider af scenegulvet/banen 
– men der er også mulighed 
for at placere publikum på 

den fjerde side ved sports-
begivenheder og særlige 
kulturbegivenheder. Når 
gulvet inddrages er der plads 
til 12.500 siddende gæster, 
mens der kan være 16.000 
gæster ved de store koncer-
tarrangementer, hvor der er 
flere stående. 

Rummet er overvældende, 
og selvom det ’kun’ rummer 
en tredjedel af de gæster, 
der kan være under tag i 
Parken ved de helt store 
koncert arrangementer, fø-
ler man sig som en meget 
lille brik under loftet der 
20 meter oppe bæres af de 
vældige, syv meter høje, git-
terdragere.

Rummet kan dog også 
reduceres i forbindelse med 
mindre arrangementer, så 
det også kan fungere med 
blot 5000 gæster. Direkte in-
timt bliver det nok aldrig.

Arenaer, svarende til 
denne form, findes eksem-
pelvis i bl.a. Liverpool, Oslo 
og Herning. 3XN har under-
vejs været i tæt kontakt med 
HKS arkitekter, der netop 
har stor erfaring i projekte-
ring af denne særlige byg-
ningstype.

Selvom arenaen således er 
udformet, så alle gæster uan-
set social status kan inklude-
res, er der dog gjort et stort 
arbejde for at omgivelserne 

ikke, ved de helt store og 
støjende musikarrangemen-
ter, ufrivilligt inkluderes: 
Akustikken i arenaen er uan-
strengt og behagelig, og en 
lydsluse sikrer, at naboerne 
ikke forstyrres unødigt. Alle 
bygningselementer er juste-
ret og isoleret, så de indgår i 
den samlede akustiske plan 
for bygningen.

Udfordringen har været 
at skabe en arena med en 
akustik, der fungerer ved 
både sport- og forskellige 
typer musikarrangementer. 
Kravene til efterklangstider 
er forskellige og justeres 
bl.a. naturligt med under-
lag, gardiner og møble-

Mul10 ProSafe®

Tagbranchens faldsikringssystem

Læs mere på www.mul10prosafe.dk

Testet efter EN 795:2012 og CEN/TS 16415:2013

Mul10metal a/s - Gammelgårdsvej 18 - 7130 Juelsminde - Tlf: 76 83 01 01 - mul10metal@mul10metal.dk - www.mul10metal.dk

Mul10 ProSafe er et patenteret dansk produceret faldsikringssystem 

specifikt udviklet til tagpap- og folietage, på baggrund af 40 års erfaring 

indenfor tagbranchen

Systemet er testet efter europæiske normer og tænkt som en 360 

graders løsning, der bygger på kvalitet og enklethed

Vi kan give en tæthedsgaranti der følger tagets garanti - op til 15 år

Plinten omkring arenaen i 1. sals højde kapper én 

etage af dens højde og danner et opholdsareal med 

stor brugsværdi, der fungerer såvel i forbindelse med 

arrangementer som i hverdagen.

Snittegning: 3XN.
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Royal Arena 
Ny arena i Ørestaden, 
som kan rumme nati-
onale og internatio-
nale musik-, kultur- og 
sportsarrangementer. 
Arenaen kan rumme op 
til ca. 16.000 tilskuere 
med op til 12.500 sidde-
pladser.

Areal:
Ca. 35.000 m2

Bygherre:
Arena CPHX P/S, bag sel-
skabet står Realdania og 
Københavns Kommune. By 
& Havn har stillet grunden 
til rådighed.

Entrepriseform:
Arenaen er opført af et 
team af stor- og fagen-
treprenører. I alt 32 en-
treprenører har deltaget i 
opførelsen.

Arkitekt:
3XN

Ingeniør:
Arup 
ME Engineers

Byggeperiode:
2012-2016

Byggesum:
Ca. kr. 1 mia.

ment. Det er også sikret, 
at f.eks. selv kraftig regn 
på den gigantiske tagflade 
hverken generer naboer 
eller gæster.

En tank, der kan rumme 
36.000 liter øl, sikrer 2,5 liter 
øl pr. gæst, når det går hårdt 
for sig. Skulle det ikke være 

tilstrækkeligt, kan tanken 
fyldes/suppleres under et 
arrangement. Om bygningen 
også rummer et mindre 
slagteri til fremstilling af de 
obligatoriske pølser, melder 
historien intet om. Der skal 
vel bruges 8-10 km. pr. kon-
cert.

På grundniveau finder 
man arenaens Loading Bay 
(overdækket varegård). 
Varegården rummer op til 
seks lastvognstog og sikrer 
et hurtigt flow i forbindelse 
med de store arrangemen-
ter. Om nødvendigt kan en 
middelsvær lastvogn køre 
direkte ind på arenaens gulv. 
Eksempelvis var det planlagt 
at modtage ca. 50 lastvogns-
tog gennem Loading Bay i 
forbindelse med koncerten 
med Metallica!

Det hurtige flow sikrer, at 
Royal Arena kan gennem-
føre op til 80 store arrange-
menter om året, hvilket er et 
meget højt tal sammenlignet 
med tilsvarende arenaer.

Foyerområdet er udstyret og ind-
rettet mere som i et teater end 
som i en sportsarena.  
Fotos: Adam Mørk.

- Rådgivning og teknisk måling

• Bygherrerådgivning

• Ejerlejlighedsopdeling

• Projekteringsgrundlag

• Teknisk opmåling og afsætning

• Udstykning og  matrikulære ændringer

• Kortlægning med drone
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gistrerer, hvem der anvender 
de enkelte stoffer.

Den indre trappe
En vindeltrappe placeret 
centralt i kontorområdet på 
tårnniveauerne fra niveau to 
til 14 gennembryder etage-
dækkene og opfordrer til, at 
forskerteams kan mødes. 

Trappen er beslægtet med 
det flade trappeanlæg i ba-
sen og er med til også hér at 
tage brodden af en eventuel 
højtidelighed. Det kan heller 
ikke nægtes, at trappen har 
en betydelig wow-effekt – den 
er bare flot.

Der er tre auditorier place-
ret i Mærsk Tårnets base. Det 
største auditorium rummer 
over 500 deltagere. Alle audi-
torierne er udstyret med et 
højteknologisk audiovisuelt 
anlæg, der sikrer optimal 
kommunikation både internt 
i auditorierne, men også på 
tværs af disse. Det er således 
muligt at afholde en kon-
ference, der involverer alle 
auditorierne, med problem-
fri kommunikation i mellem 
dem. 

Også kommunikation ud 
af huset, videokonferencer 
m.v. er naturligvis muligt. Det 
største auditorium fremstår 
som et ’drømmenes teater’, 
og der er nedhængt ikke 
mindre end 80 mikrofoner 
fra loftet og placeret 120 
højttalere omkring i rummet. 

Ved almindeligt brug be-
tyder det, at man uanstrengt 
kan tale sammen fra podiet 
til bageste stolerække uden 
at placere mikrofoner på de 
talende personer.

Ventilations-pioner
Byggeriet er pioner på ener-
giområdet i kraft af bl.a. Dan-
marks mest energieffektive 
laboratorier, hvor spildener-
gien fra ventilationen bliver 
genanvendt i bygningens 
samlede energiregnskab i en 
hidtil uset grad.

Laboratorieventilationen 
består af indblæsningsanlæg, 
som er placeret i kælderen, 
og et udsugningsanlæg, som 
er placeret på 14 etage. Ven-
tilation af de mellemliggende 
etager sker via centrale 
skakte, hvor forsyningen til 
hver etage er udført som en 
ringforbindelse. Den løsning 

Tårnets øverste etage tilbyder en nydelig udsigt over byen og anvendes til repræsentation og konferencer m.v. 
og mulig adgang for offentligheden. Fotos: Thomas Mølvig.

Seriøst og
kvalitetsbevidst 
Kastrup Gulve har monteret og behandlet trægulvene på Mærsk Bygningen 
- og vi er stolte af vores arbejde

Kastrup Gulve ApS udfører alle former for gulvbehandling. Vi ønsker at fokusere på et godt 
arbejdsmiljø, herunder medarbejdernes trivsel. Dette afspejles i kvaliteten af arbejdet der udføres. 
Vi ønsker at være førende i branchen indenfor god kommunikation og et højt serviceniveau.
 
Der benyttes udelukkende materialer af høj kvalitet, og vi går ikke på kompromis med anførte 
sikkerheds- foranstaltninger - Det er tryghed i gulvhøjde.

www.kastrupgulve.dk    post@kastrupgulve.dk     +45 88 81 10 15

Projektpræsentation



Magasinet BYGGERI står bag 
konkurrencen om Årets Byggeri

Dommerkomiteen bag Årets Byggeri

Scott Hollingsworth, 
arkitekt, 
HPC Danmark,
FORMAND

Elly Kjems Hove, 
branchedirektør, 
DI BYG

Palle Thomsen, 
adm. direktør, 
Danske Byggecentre

Henrik Garver, 
adm. direktør, 
FRI

Lene Espersen,
direktør, 
Danske Arkitekt-
virksomheder

Anne Skovbro, 
filantropidirektør, 
Realdania

Peter Hesdorf, 
adm. direktør, 
Byggeriets 
Evaluerings Center

Lars Storr-Hansen, 
adm. direktør, Dansk 
Byggeri

Sådan indstiller du et byggeri:
Send din nominering til redaktionen på redaktion@byggeri.dk eller send indstillingen til 

Magasinet BYGGERI, Stationsparken 25, DK-2600 Glostrup. 
Mærk kuverten: Årets Byggeri 2018.

Deadline: 
Vi modtager gerne dine nomineringer løbende, 

dog senest den 19. oktober 2018.

Prismodtagerne udvælges af et meget kompetent dom-
merpanel, der repræsenterer et bredt udsnit af aktørerne 
i byggebranchen.

Prisen får opmærksomhed langt udover byggebranchens 
grænser – både landsdækkende og lokale medier plejer 
at omtale vinderprojekterne.

Alle kan indstille projekter til Årets Byggeri, der er inddelt 
i tre kategorier: 

■  Bolig       ■  Erhverv       ■  Åben

Årets Byggeri

Vinderne og de projekter, der opnår hædrende omtale, 
offentliggøres i BYGGERIs december udgave og i BygTek, 
der på print udsendes til 18.000 og online udsendes til 
25.000 kontaktpersoner i byggebranchen.



Advertorial

Få din historie med i BYGGERI

Kontakt Salgschef Michael Staal på tlf. 46 93 66 21 eller på staal@odsgard.dk
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ANNONCE:

CASA’s nye domicil kunne ikke have en smukkere beliggenhed. I det inderste af Nordhavnen i Horsens med udsigt til vandet og skibene. Det nye domicil består af det 100 år gamle Stykgodspakhus og et helt nybygget kontorhus, som er bundet nænsomt sam-men af en glaskonstruk-tion, som rummer hoved-indgangen. 
Det nye hus er opført i tegl og spiller smukt sammen med de gamle bygninger på havnen. Stykgodspakhuset er re-noveret til mindste detalje med fritlagte konstruktio-ner i heltømmer af svensk 

fyrretræ. Det er et impone-rende syn, når man træder ind i pakhuset – den gamle trækonstruktion står in-takt med alle sine søjler og spær, i smuk kontrast til den lette komposition af møderums-bygninger i midten af det store rum. De ligger som huse i 
huset, med udsigt til en skov af søjler og til vandet udenfor. 

SPECIALDESIGNEDE STÅLKASSETTER
Triplan har designet og produceret glasvæggene med sorte rammer og 
karme og med glas og træ-

døre i fuld højde. Det giver et fantastisk fint og let ud-tryk, som er nøje tilpasset beklædningen med sorte stålkassetter på de lukkede volumener, der indeholder toiletrum og andre bi-funk-tioner. Triplan har designet og udviklet stålkassetterne specielt til Stykgodspakhu-set, og de er pulverlakeret i samme farve som karme og profiler. Den bærende kon-struktion i møderummene er holdt fri af glasvæg-gene og står som slanke sortmalede stålsøjler – en moderne pendant til de kraftige gamle tømmerkon-struktioner.
I væggene er desuden 

integreret trådløse kon-takter, alle dørgreb og hængsler på døre er i mes-sing og dørbladene er i amerikansk hvid egefinér, hvilket understreger den eksklusive arkitektur.

NYT OG GAMMELT 
SPILLER SAMMEN
I det nye kontorhus blev Triplan sat på en udfor-drende opgave. De store møderum skulle spille sam-men med de mindre mø-derum i Stykgodspakhuset ved at integrere de sorte stålplader i glasvæggene, så sammenhængen mellem den nye og den gamle byg-

GLASVÆGGE I 
FLOT KONTRAST 
TIL GAMMELT 
PAKHUS
TRIPLAN HAR SKRÆDDERSYET GLASVÆGGE TIL CASA AS’  NYE DOMICIL I 
BEVARINGSVÆRDIGT  GAMMELT PAKHUS PÅ HAVNETREKANTEN  I HORSENS 
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ning blev yderligere under-streget ved samme valg af materialer. Triplan har der-for videreudviklet TP Lite glasvæg-serien – glasset i de sorte rammer suppleres med sorte stålplader limet på begge sider af glasset i samme overflade som ”fa-caderne” på møderummene i Stykgodspakhuset, og det er lykkedes Triplan at in-tegrere stålpladerne i ram-merne, så facaden er helt i flugt. Dette er en eksklusiv og helt minimalistisk måde at veksle mellem åbne og lukkede flader i den lette glasvæg og danner en 
smuk reference imellem møderummene i den nye 

og den gamle del af huset.Det er ikke første gang, Triplan skræddersyr en løsning med udgangspunkt i et af standardproduk-terne. Og bestemt heller ikke sidste gang. Det er en stor tilfredsstillelse at overvinde alle udfor-dringer og derefter se det færdige resultatet i samspil med en bygnings særlige arkitektoniske ide. På Triplans hjemmeside kan man se flere af Triplans ”custom-made”-løsninger.

Fakta
Triplan er en solid, dansk hånd- værksvirksomhedmed 70 årserfaring, som leverer produkteri høj kvalitet til professionellebyggefolk, der arbejder medkomplettering af både store ogsmå byggerier. Med produktioni Danmark kan Triplan leverehurtigt og er ikke bange for atkaste sig ud i specielle løsnin-ger. Triplan udvikler og forbed-rer konstant sine produkter, såbåde standard- og specialløs-ninger lever op til de senere årsskærpede krav til både teknik,arkitektur og dokumentation.

CASA´s nye domicil består 
af det 100 år gamle Stykgodspakhus og et helt 

ny bygget kontorhus. 

I domicilets nye del er de sorte stålplader integreret i glasvæggene.

De lette glasvægge og stramme stålkassetter danner flot kontrast til tømmerkonstruktionen.

Med vægge skræddersyet 
af Triplan til huset, lever 
bygningens indre op til den helt specielle arkitektur 

og til CASA´s krav 
til indretningen.

Med en advertorial kan du få en historie med i den trykte udgave af BYGGERI.

Det kan være en kundecase eller noget om en af jeres nye løsninger. 

Vi hjælper gerne med at skrive historien, så læserne får det helt rigtige budskab.

Historien kan efterfølgende også bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site 
eller som en pdf-fil, der kan vedhæftes et tilbud.

Prisen for en advertorial er 12.995 kroner for en hel side og 19.995 kroner for et opslag.

Skal vi skrive din advertorial, så starter priserne ved 4.000 kroner.



Deadline 8. februar

•  Tag og tagprodukter
•  Stålkonstruktioner
•  Lyd og akustik
•  Byggeri’18, 13.-16. marts, Fredericia

Deadline 6. marts

•  Kloak / klimasikring
•  Facader
•  Isolering
•  Inventar, møbler og indretning

Deadline 6. april

•  Køkken og bad
•  Vinduer, døre og porte
•  Udendørsanlæg
•  Belysning

Deadline 2. maj

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

Deadline 25. maj

•  Energirenovering
•  Facader
•  Beton
•  Gulve og gulvbelægning

Deadline 6. juli

•  Nedrivning og PCB
•  Bæredygtigt byggeri
•  Væg og loft
•  Lyd og akustik

Deadline 28. august

•  Tag og tagprodukter
•  Belysning
•  Kloak / klimasikring
•  Isolering

Deadline 19. september

•  Køkken og bad
•  AV og IT
•  Facader
•  Brand og sikkerhed

NR. 8 – 15. OKTOBER UGE 42

NR. 7 – 19. SEPTEMBER UGE 38

NR. 6 – 29. AUGUST UGE 35

Deadline 22. oktober

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

NR. 9 – 14. NOVEMBER UGE 46

NR. 5 – 20. JUNI UGE 25

NR. 4 – 28. MAJ UGE 22

NR. 3 – 2. MAJ UGE 18

NR. 1 – 5. MARTS UGE 10

Udgivelser og temaer 2018

NR. 2 – 3. APRIL UGE 14

Deadline 23. november

•  Årets Byggeri 2018
•  Gulve og gulvbelægning
•  Energirenovering
•  Belysning

NR. 10 – 14. 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:

 ■ Bolig ■ Erhverv ■ Åben 

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

Kåring af Årets Byggeri



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 m.fl.
 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  16.995,-

Bredde x højde:

176 x 262 mm

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

1/2 side  10.995,-

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  16.995,-
Til kant format, bredde x højde:

210 x 237 mm

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tlf. 43 43 29 00 · odsgard@odsgard.dkBYGGERI forbeholder sig ret til ændringer.

Annonceinformation 2018

A
B

AA
BB

C

DB
A

BB DD

Indstik

Bagside B 19.995,-
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
Opslag 19.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

Med en advertorial kan du bringe nyheder om jeres produkter og 
løsninger. Vi hjælper dig gerne med at skrive din advertorial, så du 
får det helt rigtige budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

1/1 side 12.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.



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 illustrationer. 

Bladets design og layout kommer naturligvis også annoncørerne til gode. Og gode annoncer 
er et væsentligt led i byggeriets videns deling.

BYGGERI er helt uafhængigt af såvel politiske som organisatoriske interesser.
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Din sikre leverandør af byggematerialer

CLT - krydslimede træelementer

Hvorfor anvende CLT-elementer

Visionære træhuse er med til at kickstarte ny by ved Lisbjerg i Aarhus

for teknisk rådgivning

Fokus på bedre indeklima
Byggros intensiverer kampen mod fugt 
og skimmelsvamp i boligen
Et dårligt indeklima kan have store konsekvenser for vores generelle trivsel, og på landets skoler står det særligt slemt til. Ifølge en analyse fra DTU og Realdania er ventila-tionen i mere end halvdelen af klasselokalerne landet over utilstrækkelig.
Hos Byggros har man længe kæmpet for det gode indeklima og har den sunde bolig som mantra. Her op-fordrer man til et større og mere generelt fokus på de fugttekniske udfordringer, når bygninger renoveres og vedligeholdes.

- I stedet for fortsat at have fokus på isolering, tykkelser og laveste pris burde vi tænke mere i at indeklimarenovere. Det kræver handling at løse problemerne, og vi er nødt til at gøre noget nu, lyder op-fordringen fra Jesper Kristen-

sen, teknisk salgskonsulent hos Byggros.
Et af de seneste tiltag fra Byggros’ er et nyt samarbejde med den tyske producent Calsitherm. Med Calsitherms indeklimaplader til fugt- og skimmelbekæmpelse kan Byggros fastholde høj leve-ringssikkerhed og samtidig 

tilbyde et kvalitetsprodukt, der afhjælper dårligt in-deklima. Calsitherm inde-klimapladen har som den eneste af sin type en miljøva-redeklaration (EPD) samt en isoleringsevne på under 0,06 W/mk.
Samtidig tilbyder Byggros kunderne to forskellige 

løsninger: Calsitherm Plus til boliger efter 1960 og Calsitherm Kalk til boliger før 1960. Fælles for begge løsninger er, at det altid er samme mørtel til montering og puds. Det er nemt, enkelt og tidsbesparende.

 
-kj

Calsitherms indeklimaplader til fugt- og skimmelbekæmpelse afhjælper dårligt indeklima.

Facader
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Kingo vil være Nordens synonym for miljørigtig nedbrydning udført med respekt for mennesker og den verden, vi lever i

www.kingo.biz

Byggeriet mod ny rekord

Nye andels- boliger
Det gamle Grønttorvet i Valby, der åbnede i 1958, er under forvandling til en ny, grøn bydel. I den lille by opføres 2000 nye boliger i en god blan-ding af almene boliger, lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger. Sidst-nævnte bliver de første af sin slags, der bygges fra grunden i København indenfor de sidste 10 år.

Boligbyggeriet buldrer derudaf, viser en ny prognose fra ByggefaktaBoligbyggeriet er eksploderet de sidste tre år, og den ud-vikling fortsætter, viser den nye prognose fra Byggefakta, ’Trends for byggebranchen Q1 2017’. Med en fremgang på 30 % sammenlignet med 2016 ser hovedgruppen ud til at sætte endnu en rekord, og ifølge prognosen forventes det, at der igangsættes bolig-projekter for 33,4 mia. kr. i 2017, hvilket er en fremgang på hele 7,7 mia. kr. i forhold til 2016.
Selvom boligerne fylder rigtig meget i prognosen og er den primære driver for væksten på markedet, viser 

prognosen dog også frem-gang for flere af de øvrige ho-vedgrupper som eksempelvis ’Anlæg’. Med projekter for 11,9 mia. kr. i 2017 forventes hovedgruppen at vokse med 1,9 mia. kr. i forhold til 2016. Derudover viser prognosen også fremgang for hovedgrup-perne ’Sport, fritid, kultur og hotel’ samt ’Sundheds- og socialvæsnet’ i 2017.
Fremgangen for byggeriet er ligesom sidste år centreret omkring Region Hovedstaden, men derudover ses også en markant fremgang for byg-geriet i Region Syddanmark i 2017 og Region Nordjylland, 

mens det i Region Sjælland forventes at holde niveauet fra 2016. Region Midtjylland er den eneste region, der går tilbage.

København fører an
I 2016 blev der færdiggjort 4300 nye boliger i København, og det antal er det højeste, siden kommunen startede registreringen af nyopførte boliger i 1990. Antallet ligger samtidig over de 3750 nye boli-ger, som kommunen vurderer, at der i gennemsnit er behov for om året frem mod 2027. Det vil til den tid betyde op til 

45.000 flere nye boliger i ho-vedstaden.
Årsagen hertil skal bl.a. findes i, at kommunen har styrket sagsbehandlingen for byggesager, så man kan hånd-tere de mange ansøgninger om nybyggeri effektivt og smi-digt. Ligeledes blev der i 2016 investeret 48 mia. kr. i det kø-benhavnske ejendomsmarked, hvoraf udenlandske investorer stod for næsten halvdelen. Investeringen er den største investering siden 00’erne.Det er samtidig kommunens politik, at hver femte bolig i byen skal være almen, så alle kan få råd til at bo i byen. Siden 2011 har kommunen sat over 1.4 mia. kr. af til 6500 almene boliger. Heraf er de første 1405 boliger allerede  taget i brug, og mange er på vej de kommende år. I alt  skal der frem mod 2025 byg-ges op mod 8200 nye almene boliger. 

Københavns Kommune for-venter, at boligudbygningen vil fortsætte i samme niveau i år. 
-kj

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4121 2067 1157 1050 973 1630 936 2546 2400 4300
1890 1930 1945 1950 1970 1980 2005 2017 2022 2031

312.859 612.464 735.700 768.105 622.773 498.850 502.362 602.504 652.912 714.550

Folketal for København:

Antal nye boliger i København de seneste ti år:

Ar
ki
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ot
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Faglig vidensdeling 
og inspiration

BYGGERI – oplagsfordeling i 2018  Antal

Arkitekt- og ingeniørfirmaer  4.028

Entreprenører med over fem ansatte  1.160

Boligselskaber, bygherrer og ejendomsselskaber  509

Virksomheder med egne bygninger og arkitektkontor  318

Organisationer og enkeltpersoner  249

Leverandørfirmaer  271

Chefarkitekter i statslige og kommunale myndigheder  176

Indretningsarkitekter  172

I alt   6.883

Senest kontrollerede oplag: 6.348 eksemplarer
Periode: 1/7-2016 til 30/6-2017
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Tekst: Kenneth Jørgensen Foto: Thomas Mølvig

Det er snart mange år siden, at byggeaktiviteten stod stille på havnen i den nye bydel, Aarhus Ø. På kanten til 

Dynamisk hus mellem by og vand
Pakhusene i Aarhus’ nye havnekvarter retænker bolig- og arbejdsliv i en anderledes bygning, der efter sigende aldrig sover

vandet og mellem velkendte ikonbyggerier som Isbjerget og Lighthouse er opført Pak-husene, der tilbyder en blan-ding af boliger og erhvervslo-kaler til leje.
Tilbage i 2009, hvor de før-ste ideer til en retænkning af 

den klassiske kontorejendom blev skitseret, var byggeriet dog noget af en satsning. Dengang vidste udviklerne, Domis og Kilden & Hindby, reelt ikke, hvorvidt de lokale virksomheder overhovedet var interesseret i at forlade f.eks. midtbyen til fordel for den nye og dengang stadig meget tomme bydel på havnen.Siden er der løbet en del vand igennem kanalen, og 

efter bl.a. en lokalplansæn-dring kom der skub i tin-gene. I dag står første etape færdig, og projektering af anden etape er gået i gang. Blandt de nuværende lejere er SeierFitness, det rådgi-vende ingeniørfirma Moe, Interlex Advokater, BankNor-dik og AART Architects. Sidstnævnte, der også har tegnet Pakhusene, havde tidligere adresse på byens 
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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, Lager & Transport – Logistikmagasinet, 

PackMarkedet og IT-Reload 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 IT-Reload.dk

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




