
Din kontakt til arkitekter, 
ingeniører og entreprenører

Få jeres kunders 
opmærksomhed
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Vinder i kategorien ’Åben’ 
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2017Vinder i kategorien ’Åben’ 

Vadehavscentret

Årets Byggeri

Vinder i kategorien ’Bolig’ 
Toftebo

Hædrende omtale:

f. 44333 444433 229 00
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SPONSORERET INDHOLD:

Italiensk stengulv  
pryder unikt hus i Vejle
Danske Lasse Nimb fra Top Granito brugte 18 måneder på at skaffe 

de helt rigtige råmaterialer til Kirk Kapitals unikke Fjordenhus

Fjordenhus blev officielt ind-
viet den 9. juni i år. Hvordan 
blev du involveret i det spek-
takulære projekt?

- Idéen til Fjordenhus opstod 
helt tilbage i 2009. I designfasen 
i 2012 ringede bygningsrådgive-
ren for Kirk Kapital, der havde 

planer om at opføre et nyt do-
micil ude i Vejle Fjord. Familien 
Kirk Johansen havde allerede 
kendskab til vores arbejde med 
natursten fra tidligere projekter 
i Danmark og ville gerne høre 
vores tilgang til gulvarbejdet.

- Hele projektet er på grænsen 

af, hvad der teknisk kan lade 
sig gøre, og de ville gerne vide, 
hvordan man kunne få natursten 
ind i byggeriet. Så jeg skrev otte 
sider præmisser om, hvordan 
gulvene skulle laves fra A til Z. 
Siden vandt vi licitationen og har 
nøje udvalgt, scannet, leveret og 

De udendørs gulve er 3 cm tykke og ligger på et elevationssystem af fødder og traversstænger. Det er Top Granito, der har udviklet hele den tekniske opbyg-

ning, så gulvet ligger helt plant og stabilt.

monteret 2878 kvadratmeter af 
naturstenen Pietra Piasentina til 
projektet. Vi afleverede og var 
færdige til tiden den 31. maj i år.

Hvordan gik du til opgaven?
- Fra licitationen blev vundet 

i december 2014 til montagen 
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kunne færdiggøres, lå der et 
kæmpe teknisk, præcisions-
mæssigt og logistisk arbejde 
foran os, for Olafur Eliasson 
og arkitekterne på Studio Ola-
fur Eliasson (SOE) havde helt 
specifikke krav til gulvene.

- I Pietra Piasentina er der 
nogle naturlige forekomster af 
hvide kvartsvener, og de måtte 
eksempelvis ikke være brudte, 
ej heller krydse hinanden, gå pa-
rallelt med skæreretningen eller 
være mere end 15 mm tykke. Så 
jeg satte et system op, som aldrig 
er set før, hvor jeg lavede reelle 
renderinger af alt råmaterialet, 
så jeg kunne vise SOE præcist, 
hvordan det færdige gulv ville 
komme til at se ud. 

- Verdens eneste råplade-scan-
ningslinje findes i Verona. Her 
har vi scannet alle råpladerne, 
og jeg har formidlet hver kva-
dratcentimeter af de ca. 5000 
kvadratmeter råmateriale, vi 
har hentet hjem. Derfor kunne 
jeg - etage for etage - vise 100 % 
præcist, hvordan de 2878 kva-

dratmeter gulve ville komme 
til at se ud.

Du har mange års erfaring 
med natursten. Hvad kunne 
du ellers byde ind med på 
Fjordenhus-projektet? 

- Jeg har under hele projektet 
fungeret som teknisk gulvrådgi-
ver for SOE. Jeg har bl.a. anbefalet 
at bruge en type fliseklæb med 
iblandet latex til de indvendige 
gulve, så klæben er mere smidig 
og fleksibel. De 3 cm tykke, 
udvendige gulve, der ligger på 
et elevationssystem, har fået en 
kraftig netstruktur på bagsiden. 
Det giver stenen yderligere styrke, 
holder den sammen og giver 
maksimal sikkerhed i forbin-
delse med et eventuelt brud på 
en natursten, der monteres på et 
elevationssystem. 

- Vi fik også ændret en anelse 
på de største cirkulære sten i 
midten af rummene fra SOE’s 
oprindelige ønske om en dia-
meter på op til 2,4 meter til 
maksimalt 2,0 meter, da de 

Fakta
 
Top Granito blev grundlagt 
i Verona i 1998 af dan-
ske Lasse Nimb, der har 
samarbejdsaftaler med 
ca. 80 stenproducenter 
og stenbrud primært i det 
nordøstlige Italien. Top 
Granito leverer natursten 
til både små og store 
projekter og kan med sin 
store viden rådgive om 
hvilke natursten, der pas-
ser til et specifikt projekt. 
Virksomheden kan stå for 
både at udvælge, opmåle, 
opskære, tilskære og mon-
tere stenene.

En af de mange, tunge fliser lægges nøjagtigt på plads. Stenene i yderkred-

sen er op til 4 kvadratmeter store. Ikke to sten er ens. Det er til gengæld 

fugerne, som alle steder er 3 mm.

De runde sten i midten af alle rum på alle etager har en diameter på op til 2 

meter. Alle fliser er skåret med vandstråleskæring med 100,00 procents nøj-

agtighed. Man skal derfor ud på tredje decimal for at finde en unøjagtighed, 

forklarer direktør Lasse Nimb.

Der ligger et nøjagtigt og minutiøst arbejde bag gulvene i Fjordenhus, der er 

monteret med ultrasmå tolerancer af professionelle montører fra Italien.

Pietra Piasentina har en grålig farve med et brunligt slør og en naturlig fore-

komst af kvartsvener. Naturstenen findes kun i bjergene i Friuli i det nordøst-

lige Italien. Gulvene i Fjordenhus kommer alle fra det samme brud.

store størrelser ville have været 
noget nær umulige at håndtere 
både i forhold til råmateriale, 
produktion, scanning og logistik.

- Vi har sorteret kraftigt i rå-
materialet, men endte alligevel 
med at køre 220 ton natursten fra 
Italien til Danmark. Og ikke to 
sten er ens. Alt er nummereret. 
Sten for sten! Vi er gået rigtig, 
rigtig langt for at få præcist det 
udtryk, som SOE og bygherre 
gerne ville have.

- Vi er meget stolte af det 
færdige resultat og over at være 
leverandør til så markant en 
bygning, der vil være med til 
at sætte Vejle på verdenskortet.

Fjordenhus er et ret spektaku-
lært byggeri. Hvilke projekter 
leverer Top Granito ellers til?

- På referencelisten står også 
gulve, vægge, håndvaske og ba-
dekar til private badeværelser, og 
bordplader og vægbeklædning 
til private hjem i hele Skandina-
vien, USA, Tyskland, England, 
Spanien, Schweiz m.v.

- De senere år har vi primært 
specialiseret os i high end-pro-
jekter, men vi kan også levere en 
bordplade til hr. og fru Jensen. 
Så længe det har med natursten 
at gøre, er vi klar til at byde ind, 
og vi siger fortsat, som vi altid 
har sagt: Intet er for småt, intet 
er for stort.



BYGGERI  2019

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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LindabSandwichpanelerEnkel montage, mange designmuligheder, effektiv byggeproces og kort leveringstid.
Se dine muligheder her: lindab.dk/sandwichpaneler
Lindab A/S · Tlf.: 73 99 73 73 · www.lindab.dk

Energien skal bruges bedre

Nogle af Danmarks største virksomheder har startet en ny organisation, der vil sikre en mere energieffektiv overgang til vedvarende energi
I dag høster Danmark ikke nok af de økonomiske ge-vinster, der er ved at udnytte energien bedre, lyder det fra Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool, som arbejder med energieffektive tek-nologier. Derfor starter de nu interesseorganisationen ’Synergi’, der vil sikre en mere energieffektiv og klog 

overgang til vedvarende energi.
- Al energi koster penge at producere – også den grønne. Hver gang vi øger energiforbruget, må vi som samfund investere store beløb i infrastruktur og syste-mer, der kan lagre, transpor-tere og transformere ener-gien. Derfor er det vigtigt, at 

vi i Danmark får nogle mål for, hvordan vi bruger ener-gien mest effektivt, så dan-skerne ikke ender med at be-tale en unødigt stor regning for den grønne omstilling, forklarer Kim Fausing, kon-cernchef og CEO i Danfoss og medstifter af Synergi.

Billigere omstilling
Ud over de åbenlyse økono-miske fordele ved en billigere grøn omstilling og en lavere energiregning hos forbru-gerne har energieffektivise-ringer et kæmpe eksport- og beskæftigelsespotentiale. En øget indsats for energi-renoveringer vil samtidig øge værdien af vores boliger og bidrage til forbedringer af sundhed og livskvalitet i hele Danmark, lyder det fra initiativtagerne, der i første omgang vil have fokus på den nye energiaftale, der skal for-handles igennem politisk.- Vi skal med en ny energi-aftale arbejde for, at der fast-sættes et mål for energieffekti-

visering på samme måde, som man allerede har fastsat mål for udbygningen af den vedva-rende energi. Samtidig er der brug for en gennemgribende reform af energispareindsat-sen, så den får langt større effekt end den ordning, der eksisterer i dag.

Byggeriet bakker opI Dansk Byggeri ser man frem til samarbejde med ny interesseorganisation og er helt enige i Synergi’s målsæt-ninger.
- Initiativet er både væ-sentligt og rettidigt, ikke mindst fordi regeringen og Folketinget skal indgå en ny energiaftale, der skal skabe rammerne for Danmarks energipolitik frem mod 2030. Alle gode kræfter, der tager afsæt i et klogt miks af energi-effektivisering og udbygning med vedvarende energi, er kærkomne og vigtige, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 
-jhn 
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Facader

solarlux.dk

GLASFOLDEDØRE 
står for størst mulig frihed i  

udformningen: tilgængelighed, 
varmeisolering og indbrudsbeskyt-telse kan konfigureres individuelt for hvert enkelt projekt. Minimal synlig 

profilbredde på 99 mm i panel-
samlingerne, rummene kan åbnes næsten 100 %, og prisbelønnet med 

velrenommerede designpriser —  
naturligvis fra Solarlux.

MEGET MERE  
END ET VINDUE

Grønt eksporteventyrInnovative, bæredygtige og energieffektive facade- og tagelementer er ved at udvikle sig til en guldgrube for Kom-proment, der er leverandør af facadesystemer indenfor facadetegl, naturskifer og solceller. På bare tre år har start-up-virksomheden fra Svenstrup syd for Aalborg etableret salgsorganisationer i 13 lande, og forventningerne er at øge omsætningen til det tidobbelte i 2020.
- Vi har skabt fundamentet til en international platform. Vi mander op på leverandørsi-den, der kommer nye arbejds-opgaver, og vi skal have flere ansatte med de fornødne sprogkundskaber, siger Niels Heidtmann, der er eksportdi-rektør og partner i Kompro-ment Danish Building Design.Når virksomheden har så stor tro på, at der venter et sandt eksporteventyr i de nær-meste år, hænger det sammen med, at der er tænkt cirkulær økonomi og bæredygtighed ind i udviklingen af deres fa-cade- og tagløsninger.

- I dag er efterspørgslen på og kendskabet til bæredygtige byggematerialer generelt meget beskedent. Men det vil ændre sig, og vi synes, at vi som virksomhed har pligt til at efterlever nogle af de politi-ske mål og visioner om bære-dygtighed, som FN har frem-sat. Derfor har vi tænkt det 

ind fra start, så produkterne er udviklet efter principperne i cradle2cradle. Bæredygtig-heden ligger i, at vores facade- og tagløsninger kan skilles ad, genbruges eller bruges igen i en ny produktion, siger Niels Heidtmann og fortsætter:- Vi har samtidig været fo-kuseret på, at vores produkter 

også skulle være konkurren-cedygtige på prisen. Ved at samarbejde med en tysk flise-producent er det lykkedes at nedsætte brændingstiden, så omkostningerne og dermed også prisen er blevet væsent-ligt reduceret.

 
-kj

Komproments facadebeklædning Vidar Teglspån.

Faglig vidensdeling 
og inspiration

BYGGERI – oplagsfordeling i 2019  Antal

Arkitekt- og ingeniørfirmaer  4.121

Entreprenører med over 5 ansatte  1.241

Boligselskaber, bygherrer og ejendomsselskaber  349

Virksomheder med egne bygninger og arkitektkontor  232

Organisationer og enkeltpersoner  259

Leverandørfirmaer  211

Chefarkitekter i statslige og kommunale myndigheder  178

Indretningsarkitekter  185

I alt   6.776

36

Byggeri - nr. 6/2018

Moderne boliger  nord for LimfjordenjFjordtårnet ved Limfjordens bred i midten af Nørresundby  består af 44 ejerlejligheder fordelt på 11 etager

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.

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)



Er du med i et projekt BYGGERI skriver om?

Book en annonce eller ’sponsoreret indhold’ i BYGGERI og send 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 eller ’sponsoreret indhold’ i BYGGERI, så sender vi gerne 
en pdf-fil med projektet, som du kan vedhæfte dit tilbud. 

Kontakt Salgschef Michael Staal på tlf. 46 93 66 21 eller på mail staal@odsgard.dk
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fortsat fra side 13

I receptionen kan der lejes 
cykler, men ellers er en stor 
del af betjeningen automati-
seret med selvindcheckning - 
mobiltelefonen kan sågar fun-
gere som nøgle til værelset.

I kælderen finder man 
yderligere faciliteter som 
biograf, tv-stue, svømmepøl, 

dende arbejder med ned-
rivning og en meget omfat-
tende miljøsanering startede 
i april 2016. I sommeren 
2017 kunne man modtage de 
første gæster.

Udvendigt står bygningen 
omtrent uændret. Kun er der 
tilføjet en karnap i tagetagen, 
så også denne har kunnet ud-
nyttes til etablering af værelser.

Her har ombygningen i 
praksis betydet, at alle skille-
vægge mv. er revet ned, så alle 
etager har stået tomme indtil 
de bærende søjler. De oprin-
delige trapper er nedlagt, og 
nye flugtveje er etableret. Nye 
elevatorskakte er etableret, og 
hullerne til elevatordørene 
er skåret ud i de rå beton-
vægge. Sporene efter denne 
operation har man ladet stå. 
For at understrege det rå 
look har man i hotelgangene 
flere steder ’tapetseret’ med 
murstensskaller. Det opleves 
nu mere parfumeret end 
egentlig råt. Beton og glatte 
skillevægge kunne udmærket 
have forklaret sig selv, når det 
nu er New Yorks rå side, man 
vil sammenligne sig med.

Den gennemgribende 
ombygning er udført af 
entreprenørfimaet Arpe & 
Kjeldsholm, der efterhånden 

fitnessrum og vaskeri. Mod 
Nyropsgade er indrettet et 
køkken, så gæsterne selv kan 
lave mad, hvilket næsten 
forekommer lidt overra-
skende, det øvrige komfort-
niveau taget i betragtning. 
Køkkenet er imidlertid flittigt 
anvendt, og de mange andre 
tilbud kan jo vælges til og fra 
ift. behov og pengepung. En 

overnatning i en seks-sengs-
stue kan købes for ned til 200 
kr. Det er overkommeligt for 
de fleste.

Udfordrende 
ombygning
Arp-Hansen Hotel Group 
overtog ejendommen den 
1. marts 2016, og de indle-

I de fælles opholdsarealer i stueplan og kælderetagen er der en varm og indnydende atmosfære, 
og områderne anvendes flittigt.

Håndværkervej 36 – 4000 Roskilde – www.herlevdiamanten.dk

Alt boring og skæring i beton

Tlf: 40 15 37 37
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er blevet en slags specialister 
i hotelbyggeri. Udover dette 
byggeri har virksomheden 
stået bag en lang række af 
Arp-Hansen Groups andre 
store hotelbyggerier. I øje-
blikket ombygger Arpe og 
Kjeldsholm et nyt Wakeup 
hotel i ejendommen på hjør-
net af Bernstoffsgade og Kal-
vebod Brygge for Arp-Han-
sen Group.

EKJ Rådgivende Ingeniører 
har været ingeniører på den 
omfattende ombygning fra 
kontorhus til hostel:

- Det har været spændende 

og udfordrende at være med 
som ingeniør på Steel House, 
som er et nyt koncept i forhold 
til Arp-Hansens øvrige hotel-
ler, hvor EKJ også har vareta-
get alle ingeniørdiscipliner, 
fortæller Lars M. Bundgaard, 
der er leder af konstruktions-
afdelingen hos EKJ.

Han uddyber:
- Specielt har det store antal 

gæster, bygningen skal kunne 
rumme, været en udfordring. 
Dels har det været nødvendigt 
med omfattende konstruktive 
ændringer for at skaffe plads 
til den nødvendige udvidelse 

af flugtvejene. Dels kræver 
mange mennesker også 
megen ventilation. At skaffe 
plads til de nødvendige anlæg 
og føringsveje i et eksiste-
rende hus har været en udfor-
dring for såvel installations- 
som konstruktionsingeniører. 
Indretning af en pool i husets 
øverste kælder har ligeledes 
været en ingeniørmæssig 
udfordring såvel belastnings-
mæssigt som tætheds- og in-
deklimamæssigt. Endelig kan 
det nævnes, at det ’rå look’ 
med synlige konstruktioner 
og installationer kræver ekstra 

omhyggelighed i både projek-
tering og udførelse.

Maritim indretning
Værelserne er indrettet som 
kahytter i et skib. De mindste 
værelser rummer to personer 
i en dobbeltseng. Kuffer-
terne eller rygsækkene får 
plads under sengen. Man er 
nødt til at være gode venner 
her, men værelset rummer 
alt væsentligt inklusive en 
veludstyret badekabine. I de 

10
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ARPE & KJELSDHOLM A/S - Den op-
timale partner for den professionelle 
bygherre.

Vi holder fokus på bygherrens behov 
og i kraft af vores mangeårige erfaring 
som både totalentreprenør og bygher-
rerådgiver, kender vi markedet bedre 

ARPE & KJELDSHOLM A/S udfører; 
totalentrepriser, bygherrerådgivning, 
projektledelse og byggestyring.

ARPE & KJELDSHOLM A/S     Humletorvet 27, 4.    1799 København V     33 38 10 90     info@arpekjeldsholm.dk

ARPE & KJELDSHOLM A/S

Byggeri - nr. 2/2018
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R Å D G I V N I N G  M E D  H O L D N I N G  O G  E N G A G E M E N T

ENERGIRIGTIGT BYGGERI

- et fælles ansvar

HOVEDKONTOR:
BLEGDAMSVEJ 58   
2100 KØBENHAVN Ø

T: 3311 1414   INFO@EKJ.DK

REGIONSKONTORER:
THRIGES PLADS 2 GASVÆRKSVEJ 24 TOLDBODEN 1

5000 ODENSE C 9000 AALBORG 8800 VIBORG

WWW.EKJ.DK

Med mere end 40 års erfaring tør vi godt kalde os eksperter i hotelbyggeri

Tekst og foto: Arkitekt 
Terkel Grum-Schwensen

Svømmepøl, biograf, parke-
ringskælder og fitnessrum er 
ikke begreber, man alminde-
ligvis forbinder med overnat-
ning ’on-a-shoestring’, men 
det er ikke desto mindre no-
get af det, som tilbydes i Steel 
House Copenhagen – Arp- 
Hansen Hotel Groups sene-
ste udspil i økonomiklassen.

Vel er værelserne små, men 
uhyre velindrettede, og vel 
er udtrykket råt for usødet, 
men tilbuddene til gæsterne 
er mangfoldige, og det af-
spejles da også i den livlige 
aktivitet i lobbyen, cafeen 
og pejsestuen. Her er liv og 
glade dage og international 
stemning kombineret med 
dansk hygge.

Arp-Hansen Hotel Group 
erhvervede i 2015 Dansk Me-
tals tidligere hovedsæde be-
liggende i Nyropsgade, Her-
holdtsgade og Vester Søgade 
for at indrette det tidligere 
kontorhus til et luksus Youth 
Hostel med navnet Steel 
House Copenhagen. Et vel-
valgt navn, når man tager byg-
ningens historie og den om-
stændighed, at den er klædt i 
cortenstål, i betragtning.

Bygningens rå look er nu 
også udtrykt i bygningens 
indre, hvor materialer som 

Fra metalhjem
til stålhus
Ombygning af Dansk Metals tidligere hovedsæde er resulteret i et 

luksus Youth Hostel med 253 værelser og i alt 1150 sengepladser

beton, stål og glas domine-
rer. Bygningens installatio-
ner er flere steder synlige 

netop for at understrege 
temaet.

Mod Herholdtsgade og Nyropsgade er der opstillet plantekasser, der 

tillige kan anvendes som siddemøbler.
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ANNONCE:

AV-HUSET A/S har skræddersyet de mange  
AV-løsninger på Steel House Copenhagen i  
tæt samarbejde med arkitekt og kunde. 
Panasonic blev anvendt som leverandør 
af alle billedgivende enheder. 

Panasonic Full HD laserprojektor og motoriseret lærred i loungeområde

FAKTA: AV-HUSET A/S leverer innovative AV-løsninger med 
respekt for æstetik og design. Løsningerne skræddersys og 
specialdesignes til hver enkelt kunde med kvalitetsprodukter 
fra Panasonic og andre af verdens førende AV-producenter.
Virksomheden har eksisteret siden 1990 og er medlem af AV 
Brancheforeningen. Se mere på www.av-huset.dk

Biografløsning Projektorløsning ved elevator 98” infoskærm indbygget i væg

Når man træder ind i lobbyen på Københavns nye luksus 
hostel, så mærker man straks den særlige atmosfære. Rå 
elementer, bløde teksturer og rustikt interiør i newyorker-
stil danner rammen om det luksuriøse hjem for gæster fra 
hele verden.

Der er ikke gået på kompromis med noget - heller ikke når 
det gælder de audiovisuelle løsninger, som er blandt de 
mange håndplukkede faciliteter, der løfter gæsteoplevelsen 
helt i top.

Fokus på æstetik og design
Alle AV-løsninger er baseret på høj kvalitet samt kravet 
om driftssikkerhed og 24/7 drift. Derfor er Panasonics 
Full HD laserprojektorer valgt til både biografløsningen, 
i loungeområdet til visning af film og tv og ved eleva-
torerne, hvor der projekteres store billedfelter op på den 
rå betonvæg. 

I receptionen bydes gæster velkommen af en stor 98” 4K  

infoskærm fra Panasonic med en tynd sort ramme.
Skærmen er indbygget i de elegante moseeg-paneler og 
giver et flot samspil mellem det stilfulde materialevalg og 
moderne teknik.  

Over alt på det nye hostel er AV-løsningerne diskret 
tilpasset stedets stil og design, så teknikken ikke stjæler 
fokus fra de flotte lokaler - som fx det centrale lydanlæg, 
hvor sorte højttalere er ”skjult” bag lofternes akustik flåder 
eller de special-designede AH touch skærme til check-in i 
metallook, der helt matcher de gennemgående farver i og 
uden på bygningen.

Optimal udnyttelse af AV-teknologiens muligheder
Ved ombygningen af Dansk Metals tidligere hovedkvarter 
blev AV-Huset valgt som rådgiver og totalleverandør af AV. 
Ved at tænke løsningerne ind fra starten i tæt samarbejde 
med kunden og arkitekten opnåede man optimal 
udnyttelse af AV-teknologiens muligheder.

STILFULDE AV-LØSNINGER  
PÅ NYT LUKSUS HOSTEL
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Steel House
Areal:
Ca. 8400 m2

Bygherre:
Arp-Hansen Hotel Group

Totalentreprise:
Arpe & Kjeldsholm

Arkitekt:
Arkide og Mike Duncalf 
Ltd. (indretning og kon-
ceptudvikling)

Indretning:
Interiør Gruppen

Landskab: 
SLA 

Ingeniør:
EKJ Rådgivende Ingeniører

Byggeperiode:
2016-2017

fortsat fra side 15

større værelser – til fire eller 
seks personer – er sengene 
formet som alkover således, 
at gæsterne kan etablere de-
res eget mikrokosmos, når de 
har lagt sig. Guidebogen eller 
mobiltelefonen kan lægges 
i en lille væghængt lomme, 
inden søvnen overmander 
gæsten.

Der er små praktiske løs-
ninger overalt. I disse rum er 
toilet og baderum separate. 
Det er en god ide, da de seks 
gæster måske ikke har nogen 
indbyrdes relation. Gæsterne 
har da også hver deres af-
låselige skab umiddelbart 
indenfor døren. Overalt er 
der anvendt store mængder 
kromlister for at understrege 
det maritime look og for at 
sikre glatte og rengøringsven-
lige overflader. Inventarfir-
maet Morsø Specialinventar 
har leveret de mange dele 
til apteringen, mens Interiør 
Gruppen har stået for desig-
net. Kurt Svane fra Morsø 
Specialinventar fortæller, at 
det har været lidt af et pus-
lespil, at skulle samle de 150 
enkeltdele, der er gået til at 
montere en seks-sengs stue 
på den snævre plads. 

En del af værelserne på 
øverste etage har fået egne 
tagterrasser, hvorfra den stor-
slåede udsigt over søerne og 
byen kan nydes. Terrasserne 
er synlige fra gadeplan og vil 
sammen med den udførte 
forgrønnelse langs Her-
holdts gade og Nyropsgade 
være til glæde – ikke alene 
for hotellets gæster, men også 
de mange forbipasserende.

GULV A/S

Høffdingsvej 32a, 2500 Valby

Tlf.: 3879 0709

mail: info@sjgulv.dk 

web: www.sjgulv.dk

Stenten 11, 3500 Værløse.

Tlf. 44475284  

mail: mwinkel@mail.tele.dk 

web: www.jhmobel.dk

I dette tilfælde, praler vi gerne 

med, at vi ‘ligger under’ for alle 

der besøger Steel House

Linoleum
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Værelserne er maritimt indrettet; alkoverne skaber et lille privat rum omkring den enkelte gæst.

Projektpræsentation



Magasinet BYGGERI er vært ved
prisen 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

Rasmus Brandt 
Lassen, direktør, 
Bygningsstyrelsen

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 2019.

Deadline: 
Vi modtager gerne dine nomineringer løbende, 

dog senest den 18. oktober 2019.

Årets Byggeri er en samfundspris og gives på tværs af 
byggebranchens aktører og organisationer. Prismodtag-
erne udvælges af et meget kompetent dommerpanel.

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. Mediet 
BygTek bringer også en fi n omtale af vinderne både i 
avisen og på mail til 25.000 personer i byggebranchen.



Sponsoreret indhold

Få din historie med i BYGGERI

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

Italiensk stengulv  pryder unikt hus i Vejle
Danske Lasse Nimb fra Top Granito brugte 18 måneder på at skaffe 
de helt rigtige råmaterialer til Kirk Kapitals unikke FjordenhusFjordenhus blev officielt ind-viet den 9. juni i år. Hvordan blev du involveret i det spek-takulære projekt?
- Idéen til Fjordenhus opstod helt tilbage i 2009. I designfasen i 2012 ringede bygningsrådgive-ren for Kirk Kapital, der havde 

planer om at opføre et nyt do-micil ude i Vejle Fjord. Familien Kirk Johansen havde allerede kendskab til vores arbejde med natursten fra tidligere projekter i Danmark og ville gerne høre vores tilgang til gulvarbejdet.- Hele projektet er på grænsen 

af, hvad der teknisk kan lade sig gøre, og de ville gerne vide, hvordan man kunne få natursten ind i byggeriet. Så jeg skrev otte sider præmisser om, hvordan gulvene skulle laves fra A til Z. Siden vandt vi licitationen og har nøje udvalgt, scannet, leveret og 

De udendørs gulve er 3 cm tykke og ligger på et elevationssystem af fødder og traversstænger. Det er Top Granito, der har udviklet hele den tekniske opbyg-

ning, så gulvet ligger helt plant og stabilt.

monteret 2878 kvadratmeter af naturstenen Pietra Piasentina til projektet. Vi afleverede og var færdige til tiden den 31. maj i år.

Hvordan gik du til opgaven?- Fra licitationen blev vundet i december 2014 til montagen 
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kunne færdiggøres, lå der et kæmpe teknisk, præcisions-mæssigt og logistisk arbejde foran os, for Olafur Eliasson og arkitekterne på Studio Ola-fur Eliasson (SOE) havde helt specifikke krav til gulvene.- I Pietra Piasentina er der nogle naturlige forekomster af hvide kvartsvener, og de måtte eksempelvis ikke være brudte, ej heller krydse hinanden, gå pa-rallelt med skæreretningen eller være mere end 15 mm tykke. Så jeg satte et system op, som aldrig er set før, hvor jeg lavede reelle renderinger af alt råmaterialet, så jeg kunne vise SOE præcist, hvordan det færdige gulv ville komme til at se ud. 
- Verdens eneste råplade-scan-ningslinje findes i Verona. Her har vi scannet alle råpladerne, og jeg har formidlet hver kva-dratcentimeter af de ca. 5000 kvadratmeter råmateriale, vi har hentet hjem. Derfor kunne jeg - etage for etage - vise 100 % præcist, hvordan de 2878 kva-

dratmeter gulve ville komme til at se ud.

Du har mange års erfaring med natursten. Hvad kunne du ellers byde ind med på Fjordenhus-projektet? 
- Jeg har under hele projektet fungeret som teknisk gulvrådgi-ver for SOE. Jeg har bl.a. anbefalet at bruge en type fliseklæb med iblandet latex til de indvendige gulve, så klæben er mere smidig og fleksibel. De 3 cm tykke, udvendige gulve, der ligger på et elevationssystem, har fået en kraftig netstruktur på bagsiden. Det giver stenen yderligere styrke, holder den sammen og giver maksimal sikkerhed i forbin-delse med et eventuelt brud på en natursten, der monteres på et elevationssystem. 

- Vi fik også ændret en anelse på de største cirkulære sten i midten af rummene fra SOE’s oprindelige ønske om en dia-meter på op til 2,4 meter til maksimalt 2,0 meter, da de 

Fakta
 
Top Granito blev grundlagt i Verona i 1998 af dan-
ske Lasse Nimb, der har samarbejdsaftaler med 
ca. 80 stenproducenter 
og stenbrud primært i det nordøstlige Italien. Top 
Granito leverer natursten til både små og store 
projekter og kan med sin store viden rådgive om 
hvilke natursten, der pas-ser til et specifikt projekt. Virksomheden kan stå for både at udvælge, opmåle, opskære, tilskære og mon-tere stenene.

En af de mange, tunge fliser lægges nøjagtigt på plads. Stenene i yderkred-
sen er op til 4 kvadratmeter store. Ikke to sten er ens. Det er til gengæld 
fugerne, som alle steder er 3 mm.

De runde sten i midten af alle rum på alle etager har en diameter på op til 2 
meter. Alle fliser er skåret med vandstråleskæring med 100,00 procents nøj-
agtighed. Man skal derfor ud på tredje decimal for at finde en unøjagtighed, 
forklarer direktør Lasse Nimb.

Der ligger et nøjagtigt og minutiøst arbejde bag gulvene i Fjordenhus, der er 
monteret med ultrasmå tolerancer af professionelle montører fra Italien.

Pietra Piasentina har en grålig farve med et brunligt slør og en naturlig fore-
komst af kvartsvener. Naturstenen findes kun i bjergene i Friuli i det nordøst-
lige Italien. Gulvene i Fjordenhus kommer alle fra det samme brud.

store størrelser ville have været noget nær umulige at håndtere både i forhold til råmateriale, produktion, scanning og logistik.- Vi har sorteret kraftigt i rå-materialet, men endte alligevel med at køre 220 ton natursten fra Italien til Danmark. Og ikke to sten er ens. Alt er nummereret. Sten for sten! Vi er gået rigtig, rigtig langt for at få præcist det udtryk, som SOE og bygherre gerne ville have.
- Vi er meget stolte af det færdige resultat og over at være leverandør til så markant en bygning, der vil være med til at sætte Vejle på verdenskortet.

Fjordenhus er et ret spektaku-lært byggeri. Hvilke projekter leverer Top Granito ellers til?- På referencelisten står også gulve, vægge, håndvaske og ba-dekar til private badeværelser, og bordplader og vægbeklædning til private hjem i hele Skandina-vien, USA, Tyskland, England, Spanien, Schweiz m.v.

- De senere år har vi primært specialiseret os i high end-pro-jekter, men vi kan også levere en bordplade til hr. og fru Jensen. Så længe det har med natursten at gøre, er vi klar til at byde ind, og vi siger fortsat, som vi altid har sagt: Intet er for småt, intet er for stort.

Med ’sponsoreret indhold’ kan du få en historie med i den trykte udgave af BYGGERI.

Det kan være en kundecase eller en nyhed om jeres løsninger/produkter. 

Hvis der er behov, så hjælper vi gerne med at skrive historien, så læserne får det helt rigtige budskab.

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

Prisen for ’sponsoreret indhold’ er 12.995 kroner for en hel side og 18.995 kroner for et opslag.

Skal vi skrive ’sponsoreret indhold’, så starter priserne ved 4.000 kroner.



Deadline 4. februar

•  Tag og tagprodukter
•  Stålkonstruktioner
•  Lyd og akustik

Deadline 1. marts

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

Deadline 27. marts

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

Deadline 25. april

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

Deadline 28. maj

•  Energirenovering
•  Facader
•  Beton
•  Gulve og gulvbelægning

Deadline 5. juli

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

Deadline 28. august

•  Tag og tagprodukter
•  Belysning
•  Kloak / klimasikring

Deadline 25. september

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

NR. 8 – 18. OKTOBER UGE 42

NR. 7 – 20. SEPTEMBER UGE 38

NR. 6 – 30. AUGUST UGE 35

Deadline 23. oktober

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

NR. 9 – 18. NOVEMBER UGE 47

NR. 5 – 21. JUNI UGE 25

NR. 4 – 20. MAJ UGE 21

NR. 3 – 23. APRIL UGE 17

NR. 1 – 26. FEBRUAR UGE 9

Udgivelser og temaer 2019

NR. 2 – 26. MARTS UGE 13

Deadline 21. november

•  Vinderne af Årets Byggeri 2019 offentliggøres
•  Gulve og gulvbelægning
•  Energirenovering
•  Belysning

NR. 10 – 13. DECEMBER UGE 50

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

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

Skal du med i BYGGERI?
Få jeres annonce eller ‘sponsoreret indhold’ med i december, 
når vi offentliggør vinderne af prisen ‘Årets Byggeri’. Udde-
lingen af byggebranchens brede pris tiltrækker sig megen 
opmærksomhed, hvilket er en ideel mulighed for at kaste 
spotlight på jeres løsninger og produkter.

Få ekstra stor opmærksomhed



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

Farve- og placeringstillæg

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efter-
lader 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
+ 3 mm til beskæring på alle 4 sider

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

Annonceinformation 2019

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 ’sponsoreret indhold’ 
med i BYGGERI

Opslag inkl. 4 farver 18.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

Med ’sponsoreret indhold’ kan I bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigti-
ge budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

1/1 side inkl. 4 farver 12.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.



Online markedsføring

Magasinet BYGGERI samarbejder med BygTek.dk 
om at skabe det bedste online-univers i branchen

Kontakt
Salgschef   Mediekonsulent 
Kim Anker   Ralph Olsen
anker@odsgard.dk olsen@odsgard.dk 
tlf. 46 93 66 22  tlf. 46 93 66 07   

Vores digitale univers omfatter bl.a. også UgensErhverv.dk 
og Byggeri.dk, der besøges af private med planer om bolig-
forbedringer.

Markedsføring 
i nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres nyheder 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-optimering på Google med links på BygTek.dk

Få jeres brochure/white paper på BygTek.dk 

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.
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Arkitekterne er online på BygTek.dk

28 procent af de besøgende arbejder 
som arkitekt eller ingeniør*

* Læserundersøgelse indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. 388 deltog.


