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ET NYT STORT TRÆ I ODENSE

Et nyt og enestående byggeri er på vej til 
området ved Lerchesgade og Storms Pakhus. 
Det bliver Danmarks hidtil største træsatsning 
med plads til 1.600 mennesker, som skal arbejde 
i de syv statslige institutioner, der flytter ind.  
Kontorknudepunktet bliver på seks etager og 
kommer til at sætte helt nye standarder for 
byggeri herhjemme. Det bliver nemlig første 
gang, at man i Danmark opfører så stor en 
bygning i træ!

Syv statslige institutioner får base på  
Lerchesgade 35, hvor SKAT indtil 2021 
har holdt til. SKATs bygning bliver revet 
ned, og Bygningsstyrelsen lægger vægt 
på, at det kommende kontorhus under-
støtter værdier som tilgængelighed og 
åbenhed. Fællesfaciliteterne sørger for, at 
husets brugere færdes i et hus med en 
særlig stemning. Det hele bliver hjulpet på 
vej af trækonstruktionerne, som i videst 
muligt omfang skal være synlige.

ÅBNER I 2025
NCC er totalentreprenør på opgaven. 
C.F. Møller Architects har tegnet huset, 
og MOE er rådgivningsvirksomhed på 
byggeriet.

Huset bliver på 31.000 kvadratmeter plus 
en kælder på 5.500 kvadratmeter, koster 
645 millioner kroner og åbner i 2025.

For Bygningsstyrelsen er det i sig selv en 
ambition at påvirke byggebranchen, så 
træ kommer til at spille en større rolle i 
fremtidens byggeri. Massive CO2-bespa-
relser følger med, hvis man bruger mere 
træ fremfor beton og stål. Byggematerialer 
påvirker i høj grad bygningers klimaregn-
skab, og en grøn omstilling af byggebran-
chen er snævert koblet til et bevidst og 
mere klimavenligt materialevalg.

TRIVSEL OG SANSELIGHED
C.F. Møller Architects går til opgaven i 
Odense med solid erfaring fra markante 
træbyggerier i bl.a. Sverige og Tyskland. 
Dertil kommer, at arkitekterne internatio-
nalt tager del i forskningsprojekter, som 
vedvarende fokuserer på træ som bygge-
materiale.

Kontorhuset i Odense er en såkaldt 
massiv-trækonstruktion med synlige 
træsøjler. C.F. Møller kalder det selv for 
sanselig arkitektur, som påvirker trivslen 
for brugerne positivt. Huset tilpasser sig 
omgivelserne ved at være højest mod sit 
centrum. Herefter trapper det så ned mod 
nabobebyggelserne. Sidegevinst: masser 
af dagslys og godt indeklima. Stueetagen 
rummer borgervendte funktioner, og 
byggeriets kantzoner vil understøtte bylivet 
fx ved at tilbyde adgang til kontorhusets 
indre haveanlæg.

Facaderne udføres i genbrugsaluminium, 
og deres rød-brune nuancer matcher 
nabobygningernes facader af klassiske 
mursten.

VISIONER OG ØNSKER
Som totalentreprenør har NCC grundlagt 
projektet i Odense med visioner og ønsker, 
der favner hele byggebranchen. I forve-
jen har NCC stor erfaring med at opføre 
markante byggerier i træ og ser Bygnings-
styrelsens kontorhus som et økosystem 
af mennesker, proces, materialer, oplevel-

ser, historie og omdømme. Huset bliver 
betragtet som et eksempel på, hvordan 
grønne ambitioner føres ud i livet via enkle 
og fleksible løsninger.

Klos op ad den kommende byggeplads 
opfører NCC i øvrigt en fysisk pavillon – 
med siddepladser. Her bliver der plads til 
undervisning, vidensdeling, events m.m., 
og folkeskoleelever fra Odense bliver invi-
teret indenfor.

NCC etablerer også et arbejdende sned-
kerværksted, hvor der bl.a. produceres 
møbler af genbrugstræ fra byggepladsen. 
Møblerne skal efter planen gøre gavn i 
kontorhuset.

Pavillonen trækker i øvrigt tråde til det eks-
perimenterende og bæredygtige pilotpro-
jekt, Dome of Visions (2012 til 2018), der 
med NCC som igangsætter og driver kom 
med ny inspiration til, hvordan man kan 
bygge og bo i et energibevidst samfund.

FORDELENE KAN HØSTES
Ingeniørvirksomheden MOE har arbejdet 
med projektet ud fra en holdning om, at 
udfordringerne omkring massivtræsbyggeri 
kan håndteres på en måde, så CO2-forde-
lene kan høstes.

Til dato har MOE været med til at opføre 
65.000 kvadratmeter massivtræsbyggeri, 
og opgaven i Odense lægger således 
yderligere 31.000 kvadratmeter til.
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NY DAGSORDEN PÅ VEJ FOR 
FLERE STATSLIGE BYGGERIER

Selvfølgelig kan det få betydning, når den  
største, statslige ejendomsvirksomhed,  
Bygningsstyrelsen, går nye veje og vælger at  
opføre et såkaldt kontorknudepunkt i Odense 
med bærende konstruktioner i træ.

Syv statslige institutioner flytter ind i huset 
på Lerchesgade, når byggeriet i 2025 står 
klar til indflytning.

I dag ligger en lang række statslige institu-
tioner spredt ud på flere adresser i Odense, 
og det er ikke hensigtsmæssigt.

–Den helt store fordel ved at bygge et 
knudepunkt med gode statslige arbejds-
pladser som det på Lerchesgade er 
fleksibilitet. Skal et ressortområde udvides 
og et andet måske gøres mindre, kommer 
det fleksible kontorhus til sin ret. Samtidigt 
betyder en høj grad af fleksibilitet, at byg-
ningen kan imødekomme fremtidige behov 
uden at skulle bygges grundlæggende om 
eller nyt.

De fælles faciliteter som fx kantine og møde- 
lokaler betyder, at den enkelte institution 
får adgang til en række faciliteter fx et 
mødecenter, som de ikke ellers ville få. Så 
et knudepunkt giver en høj arealeffektivitet, 
hvilket er afgørende bæredygtigheds-
mæssigt, idet de kvadratmeter, vi ikke har 
brug for og derfor ikke bygger, er de mest 
energibesparende og bæredygtige, siger 
Signe Primdal Lyndrup, vicedirektør i Byg-
ningsstyrelsen, og fremhæver, at synligt 
træ på flere måder er en gevinst for det 
kommende hus.
 

FRA ØNSKE TIL KRAV
Ifølge hende skiller det kommende  
kontorknudepunkt i Odense sig på flere 
områder ud.

–Det mest markante ved huset er, at vi 
stillede krav om bærende konstruktioner 
i træ. Dermed gik vi længere end de krav, 
der gælder for statsligt byggeri, forklarer 
hun.

–Først tænkte vi, at vi ville fremsætte et 
egentligt ønske i udbuddet. Men vi be-
sluttede at gå fra ønske til krav, så udmel-
dingen fra os kom til at stå så klart som 
muligt. Vi valgte således træ, og hvis vi 
vil træ, så må vi byde det ud som et krav, 
som hun udtrykker det. 

ÆNDREDE KRAV
Den umiddelbare gevinst ved at bruge træ 
i det kommende fynske kontorknudepunkt 
ses bl.a. på bygningens klimaaftryk, som i 
løbet af en periode på 50 år ligger 30 pct. 
under en traditionel betonbygnings.

–Generelt ser vi, at der er ændrede krav 
på vej til byggebranchen. Klimamæssige 
initiativer og fokus på CO2-reduktion vinder 
mere og mere indpas, og i 2023 vil det 
efter alt at dømme kunne aflæses i byg-
ningsreglementet. Så vi er på forkant her 
og har fået politisk mandat til at være det. 

–Selve kravet om de bærende konstrukti-
oner i træ har til formål at udfordre bran-
chen og skubbe udvikling af byggeriet i 
Danmark i en mere bæredygtig retning. 
Det her projekt er én måde at gøre det på, 
som vil give vigtig viden og erfaring, der 
gavner hele byggebranchen.

Men vi mener ikke, at det på den lange 
bane er godt at stille krav, der på forhånd 
meget tydeligt peger på en bestemt løs-
ning frem for andre. Vi ser selvfølgelig på, 
at byggebranchen er meget sammensat, 
og derfor er det ikke hensigtsmæssigt, 
hvis vi som statslig ordregiver foreskriver et 
bestemt materiale og udelukker andre po-
tentielt lige så gode løsninger. Vi arbejder 
derfor fremadrettet med i stedet at stille 
maksimumskrav til CO2-udledning uden at 
diktere valg af bestemte materialer. Med 
andre ord: Vi udbyder i stedet et problem, 
markedet kommer så med forskellige 
løsninger, og vi udpeger den løsning, der 
bedst lever op til kriterierne i det konkrete 
projekt, siger Signe Primdal Lyndrup. 

FOR BORDENDEN
Hun fremhæver det gode samarbejde, der 
præger hele projektet på Lerchesgade.

–Allerede i tilbudsfasen, som teknisk 
kaldes udbud med forhandling, kunne vi 
mærke stor forståelse for det, vi ønskede 
at opnå. De tilbud, vi modtog, var gen-
nemarbejdede. Fra tid til anden har vi da 
oplevet, at det vindende team først for 
alvor arbejdede sig ind i en opgave, efter 
at ordren var i hus. Sådan forholder det sig 
ikke her. Selvfølgelig sidder vi som bygher-
re for bordenden, men byggeri rimer på 
samarbejde, og det har aktørerne i Oden-
se, NCC, MOE og C.F. Møller, forstået.  

Dette peger for alvor fremad i en tid, hvor 
den grønne omstilling skal skabes gen-
nem nytænkning på tværs af brancher og 
sektorer.
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STORT TRÆHUS MIDT I ODENSE
VISER RESPEKT FOR OMRÅDET 

Mellem træsøjler, modeller og summende 
arkitektborde forklarer Lone Wiggers, arkitekt og 
partner i C.F. Møller Architects, om benspænd, 
erfaringer og stedsspecifikke relationer.

Hun har sammen med sit team slået 
hovedparten af de streger, der kommer til 
at forme det nye kontorhus. 

–Vores hovedidé med huset tager afsæt 
i Odense. Vi har en arbejdsindfaldsvinkel, 
der læner sig op ad begrebet Genius Loci. 
Stedets Ånd. Vi afkoder, hvor vi befinder 
os og indlejrer stedets ånd - eller karak-
teristika - i de arkitektoniske valg. Du 
kan sige, at vi stikker fingeren i jorden og 
mærker efter. Og hvad Odense angår, så 
har byen en særlig skala. Husene er lavere 
end dem i Aarhus og København, og det 
kommende træhus forholder sig til den 
omgivende by. Tæt på finder vi havnen og 
dens lange historie, som også er knyt-
tet til lokal småindustri. Området huser 
tilmed en del uddannelsesinstitutioner. De 
giver liv, og vores overvejelser gik derfor 
på, hvordan det nye hus i Lerchesgade, 
WoodHub, kan binde forskelligheden 
bedst muligt sammen, så vi finder alle de 
små og store potentialer, stedet gemmer 
på, fortæller Lone Wiggers.

RESPEKT FOR OMRÅDET
Både bygherre, Bygningsstyrelsen, og 
Odense Kommune stiller krav til det 
kommende kontorhus. Kravet om træ 
som byggemateriale flugter helt og holdent 
med de erfaringer, C.F. Møller Architects 

har gjort sig på den internationale scene 
for træbyggeri. Og opgaven med at få hu-
set til at rime på Odense Kommunes krav 
om passende skala i forhold til omgivelser-
ne udfordrer på den gode måde.

–I stedet for at skabe en meget lang og 
monoton facade, så bryder vi den ned 
ved at rykke den ind, ud, op og ned. Vi 
definerer faktisk nogle mindre bygninger. 
Ganske vist hænger de sammen, men 
udefra vil de blive oplevet som mindre 
huse eller delelementer af et større bygge-
ri. Efterfølgende skaber vi sammenhæng 
med omgivelserne ved fx at lade hjørner 
af det nye hus tale sammen med nabohu-
sene og deres størrelser og proportioner. 
Vi forsøger også at gøre det nye byggeri 
ikke-ikonisk og mere indpasset for på 
den måde at vise respekt for området og 
den sammenhæng, kontorhuset indgår i, 
forklarer Lone Wiggers og nævner i den 
forbindelse, at farver betyder alverden, 
når huse skal trives side om side. Således 
også i og omkring Lerchesgade. 

–Derfor har vi nærstuderet de farver, der 
præger husene i området, og det gen-
nemgående indtryk er, at tegl og dets 
nuancer dominerer, og vi har givet vores 
hus de samme farvetoner, som dominerer 
i nabohusenes teglfarver.

TILPASSET OMGIVELSERNE
Lone Wiggers taler om en repetitiv rytme, 
når hun beskriver den måde, træhuset er 
konstrueret på.

–Der kommer mange søjler og moduler i 
selve huset, og det giver en særlig rytme, 
som vi fastholder i husets facade sam-
tidigt med, at vi er omhyggelige med at 
overholde tidens dagslyskrav. De rytmiske 
facader med mange vinduesfelter er ud-
vendigt beklædt med genbrugsaluminium. 
Med passende variationer opdeles huset i 
mindre dele, der falder godt ind i omgivel-
serne, siger hun.

I det hele taget fylder omgivelserne meget 
i Lone Wiggers overvejelser ikke mindst 
fordi, området har sin egen historie.
 

FARVEL TIL STEMMEJERNET
I forvejen er C.F. Møller Architects godt 
repræsenteret, når det gælder træbyggeri, 
fx projekteres der på to kontorhuse i Tysk-
land (Berlin og München) på tilsammen 
75.000 m2. Og opgaven med WoodHub 
lægger yderligere dimensioner til virksom-
hedens viden om træ. Denne gang til det 
danske marked.

–Projektet i Odense adskiller sig meget fra 
de mindre træbyggerier, byggebranchen 
har arbejdet med i Danmark indtil nu. 
Typisk har træ-teknologien været anvendt 
på småhusbyggeri i tæt-lav-skalaen op til 
tre etager og oftest indenfor boligbygge-
riet. På WoodHub er ambitionerne større 
og dét i mere end en forstand. Her taler 
vi om seks etagers moderne kontorbyg-
geri, og vi er samtidigt oppe i en skala 
og mængde, hvor både digitalisering og 
industrialisering betyder noget, vurderer 
Lone Wiggers.

–Med introduktion af konstruktionstræ i 
denne størrelsesorden medvirker vi til at 
flytte de traditionelle byggematerialer over 
på en moderne og fremadrettet teknolo-
giplatform, hvor træelementerne populært 
sagt kan tilvirkes af robotter, som fræser 
elementerne ud efter digitale 3D-filer i 
produktionen. Man kan således gennem 
industrialisering gentage og producere 
hurtigt, effektivt og præcist - og ligeledes 
montere de færdige elementer en del hur-
tigere end i det traditionelle tunge byggeri. 
Så industrialiseringen af fortiden sikrer, at 
der ikke skal stå en tømrer med et stem-
mejern til sidst i processen for at få alt til at 
passe sammen.
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RENDYRKET TRÆLØSNING SÆTTER NY 
STANDARD FOR BYGGERI I DANMARK

Med sit kommende kontorhus i træ midt i Odense 
siger Bygningsstyrelsen for en periode farvel til 
det, der har bundet byggeri i Danmark sammen  
i århundreder: sten, sand og grus fra vores  
undergrund.

I stedet kommer træ som byggemateriale 
til at spille hovedrollen i kontorknudepunktet.

NCC: NYBRUD PÅ VEJ
Bygningsstyrelsen går således helt nye 
veje, og opgaven på Lerchesgade i Oden-
se har allerede nu fået totalentreprenøren 
på projektet, NCC, til at tænke og arbejde 
meget målrettet.

–Byggeriet markerer et nybrud og sætter 
andre standarder, fordi der ikke er tale 
om en traditionel hybridløsning. Opgaven 
i Odense er nemlig en rendyrket træløs-
ning med bærende konstruktioner i træ, 
og byggeriet kan blive den udfordring, 
som får byggebranchen til at arbejde på 
en ny måde. Også derfor tænker vi 24/7 
på Lerchesgade, siger Martin Manthorpe, 
direktør for strategi og forretningsudvikling 
i NCC.

Han noterer sig, at der i markedet for 
nybyggeri er flere trækonstruktioner på 
vej, og at NCC står godt rustet til at løse 
opgaverne.

–Som nordisk koncern trækker vi selv-
følgelig på de erfaringer, NCC i Norge 
og Sverige har gjort sig, når det gælder 
træbyggeri. Overordnet set har vi en 
meget stor interesse i at få mere træ ind i 
branchen. Byggematerialer leverer tradi-
tionelt et dårligt CO2-regnskab, men ved 
at bruge mere træ i byggeriet, høster vi 
massive CO2-besparelser, vurderer Martin 
Manthorpe.

TIDLIG TASKFORCE
At kontorhuset i Odense befinder sig i en 
kategori helt for sig selv kan blandt andet 
ses på, at NCC tidligt i udbudsfasen ned-
satte en særlig taskforce, som udelukken-
de fokuserede på Lerchesgade.

–Internt gennemførte vi ti-tolv intervie-
ws med relevante fagpersoner i Norge 
og Sverige. Vi ville simpelthen undgå at 
opfinde noget, som andre allerede hav-
de erfaringer med, fortæller Lars Ørvad, 
sektionsdirektør i NCC Vest og udstyret 
med det overordnede ledelsesansvar for 
projektet i Odense.

Han er oprindeligt uddannet tømrer og 
bygningskonstruktør. Så forstår man må-
ske bedre, at han glæder sig til, at duften 
af træ breder sig, når Lerchesgade til sin 
tid skyder i vejret…

–Bygningsstyrelsen har med kontorhus-
projektet turdet gå linen ud, for så vidt 
angår træ. Det sender meget stærke 
signaler til byggebranchen, og for mig er 
det et privilegium at være en del af et så 
visionært projekt, siger Lars Ørvad.

NYT ORD: FUGTBEREDSKAB
Når man forbereder en byggeopgave som 
den i Odense, gælder business-as-usual 
i mange situationer, fx dialog med inge-
niører, rådgivere og planlæggere. Men i 
og med, vi taler om et byggeri i træ, stiller 
selve materialet store krav til håndtering og 
logistik.

–Vi opererer med en fugtstrategi, intet 
mindre. Vi taler også om et fugtberedskab, 
fordi vand og fugt håndteret forkert kan 
udvikle sig til dårlige makkere for træet. 
Fugtstrategi betyder også, at vi har stort 
fokus på overdækning af huset samt at 
lukke det kommende hus inde så hurtigt 
som muligt, så vi holder vandet ude, siger 
sektionsdirektøren.

Mere lavpraktisk rummer fugtstrategien 
også redskaber, som ligger i en container 
og kan tages frem, når det kræves.

–Vi råder over vandstøvsugere og speciel-
le svabere, som kan føre vandet derhen, 
hvor det ikke kan gøre skade på træet. 
Også her spiller fugtstrategien en afgø-
rende rolle. Lykkes den ikke, kommer vi 
ikke i mål med vores ønsker. Ikke mindst 
dét aspekt slog vores nordiske kolleger på 
igen og igen, understreger Lars Ørvad. 

CERTIFICERET TRÆ
Bygningsstyrelsens vision for kontorbyg-
geriet i Lerchesgade er forankret i udtalte 
ønsker om bæredygtighed. Et af målene 
er at skabe synergi mellem det miljø-
mæssige, det sociale og det økonomiske 
perspektiv. Når træ bliver brugt som det 
bærende og gennemgående materiale, 
handler byggeriet meget konkret på den 
aktuelle klimasituation - uanset forskellige 
topmøders mere eller mindre brugbare 
sluterklæringer. 

Lerchesgade handler! Det vil fx sige, at 
byggeriet udnytter, at træ gennem sin 
levetid har indlejret CO2 gennem luften. 
Træ kan ses som et CO2-lager, og det 
bæredygtige aspekt understreges ved, at 
et fældet træ bliver erstattet af et nyt. NCC 
bruger i Odense-byggeriet certificeret træ, 
som bærer det såkaldte FSC-mærke.

ET LILLE EVENTYR
Lars Ørvad fornemmer, at hans kolleger i 
byggebranchen følger særdeles grundigt 
med i Bygningsstyrelsens projekt i Odense.

–Ikke alle kommer til at bygge i træ, men 
interessen for træ som byggemateriale er 
enorm. Både rådgivere og leverandører 
har spærret øjnene op, og som totalentre-
prenør på en af Danmarks mest ambitiøse 
satsninger på træ i byggeriet, bliver NCC 
meget ofte inviteret til at holde oplæg om 
den særlige disciplin, det er at bygge i 
træ. Også i det lys er der lidt eventyr over 
Lerchesgade, siger Lars Ørvad, mens han 
peger på nogle af de papirer, som danner 
grundlaget for det hele. 
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NEDRIVNING MED 
GENBRUG OG 
GENANVENDELSE 
FOR ØJE

SKATs bygning på 
Lerchesgade 35 i 
Odense er revet ned 
bid for bid. Fagfolk
kalder det nænsom 
nedrivning.

RUMDRAGTER, SORTERING 
OG GENBRUG
Projektets aktører har fuldt fokus på i vi-
dest muligt omfang at genbruge de mate-
rialer, som SKATs bygning består af. Men 
opgaven er kompliceret, for bygningen 
blev opført i 1975. Dengang hørte asbest 
og PCB groft sagt til på enhver bygge-
plads. I dag er materialerne bandlyste.

–Vi fjerner materialerne med stor forsig-
tighed, og byggefolkene på pladsen går 
rundt i beskyttende arbejdstøj. Flere er 
iklædt det, der nærmest ligner rumdragter, 
forklarer Aage Simonsen, produktionsdi-
rektør i NCC. Rent praktisk er det nedriv-
ningsfirmaet P. Olesen, som løser opga-
ven. NCC tager hånd om, at alt foregår så 
sikkert som muligt.

–Vi koncentrerer os i første omgang om 
at få tømt bygningen for dele, som kan 
bruges igen. Det drejer sig fx om døre, 
vinduer, toiletter, lamper, håndvaske og 
brandskabe. Dørene er i høj kurs, for vi 
taler om de relativt sjældne branddøre i 
træ. Dertil kommer fem pengeskabe, som 
SKAT efterlod, og jeg kan berolige: Skabene 
var tomme, siger Aage Simonsen med et 
smil. De mange brugbare dele pakkes ind 
og sættes på paller - klar til at gøre gavn 
et andet sted.

 

VINGETEGL OG BETON  
TAGER NY FORM
Et særligt kapitel er bygningens tegl og 
beton. De røde vingetegl vil til sin tid 
blive udlagt i diverse bede ved byggeri-
et, betonbjælkerne bliver til siddeplinte 
i landskabet, og den resterende beton 
knuses og køres væk, så den kan bruges 
til vejbyggeri.

–Sortering er vigtig, når de få materialer, 
der kan, skal genanvendes. Vi har været 
mest spændte på tegltaget, hvor ud-
formning med det særprægede kinasvaj 
gør det svært at fjerne de mange tegl 
på klassisk vis. I stedet blev løsningen at 
vælte taget ned på jorden, hvor vi sorterer 
teglstenene fra. Om tre år vender de retur i 
knust form, fortæller Aage Simonsen.

Tegl er ikke det eneste, der kræver sin 
plads i det nye. En stor del af husets  
betonsøjler og -bjælker skal genanvendes. 

–Det særlige ved betonsøjlerne er, at de 
er malet, så de ligner træsøjler. Så du 
kan sige, at drømmen om synligt træ på 
adressen har været til stede allerede i 
70’erne, siger Aage Simonsen med et smil 
og tilføjer, at søjler, bjælker og dæk skal 
renses for maling og limrester, før betonen 
kan genanvendes som siddeplinte eller 
omdannes til vejmateriale. Det gælder 
også asfalten, der er en attraktiv vare på 
genbrugsbørsen for byggematerialer.
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DETALJERET  
MATERIALEPLAN
Forurenet materiale fra SKATs bygning på 
Lerchesgade bliver ikke genanvendt, og 
sammen med nedrivningsfirmaet P. Olesen 
har NCC udarbejdet en omfattende og 
meget detaljeret plan for, hvordan materi-
alerne skal håndteres. Gips, linoleum, jern 
og metal køres fx til Norrecco i Odense. 
Farligt affald som fx PCB afleveres hos 
Fortum Waste Solution i Odense, og 
asbest, vinyl og tungmetaller ender hos 
Odense Nord Miljøcenter. Materialer, som 
uden videre kan genbruges, bliver kørt 
til P. Olesens eget lager i Hovedgård ved 
Horsens.

MINDRE SPILD
Mette Reffstrup er miljøkoordinator hos P. 
Olesen og siger uden at blinke, at perio-
den fra 1950 til 1975 er relativt sorte år for 
byggeri i Danmark – og SKATs bygning på 
Lerchesgade er fra netop 1975.

–Alt i alt er bygningens genbrugsandel 
trods alt begrænset. Ikke mindst fordi 
PCB har en tendens til at forurene byg-
gematerialer tæt på. Det gælder fx nogle 
meget robuste limtræsbjælker. De kan ikke 
genbruges, fordi PCB er kommet for tæt 
på træet, konstaterer Mette Reffstrup.

Hun opererer med estimater, når hun  
fortæller om de genanvendelige og 
ikke-genanvendelige materialemængder, 
som bygningen på Lerchesgade rummer:
 
4.000 tons beton og 150 tons gips  
estimeres kan genanvendes efter miljø- 
sanering, hvorimod 10 tons gips anses 
for at være forurenet. Alt vinyl, linoleum og 
gulvtæpper er også forurenet og kan ikke 
genanvendes. 70 tons træ er forurenet, 
mens 50 tons kan genanvendes.  
Asbesten deponeres.

De konkrete tal følger ved endt nedrivning, 
når P. Olesen med vejesedler dokumente-
rer affaldsbehandlingen. 

–De nævnte tal minder os om, hvor mange 
materialer fra lidt ældre byggerier, der rent 
faktisk går til spilde. De nævnte materialer 
er så forurenede, at vi ikke kan holde dem 
i et cirkulært system. Men det, der kan 
genbruges, kører vi til vores lager ved Hor-
sens, og via onlineplatformen Greendozer 
bliver de gode materialer solgt videre, så 
spild i byggebranchen reduceres, siger 
Mette Reffstrup.

 

HVAD ER FORSKELLEN PÅ 
GENBRUG OG GENANVENDELSE?
Genbrug gør sig gældende, når den 
samme genstand (døre, vinduer, toiletter, 
lamper, håndvaske, brandskabe, penge-
skabe etc.) bruges til det samme formål 
mere end én gang.

Genanvendelse er i modsætningen til 
genbrug en proces, hvor det genanvendte 
produkt tager ny form. Eksempler er knust 
beton og asfalt, der bruges til vejbyggeri 
– eller betonbjælker som omdannes til fx 
siddeplinte.
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KRAV OM MERE TRÆ 
GAVNER BYGGEBRANCHEN

Det stimulerer den rådgivende ingeniørvirksomhed 
MOE, at der kommer en bygherre (Bygningssty-
relsen) og stiller krav: De bærende konstruktioner  
i det kommende kontorhus i Lerchesgade i 
Odense, WoodHub, skal være af træ.

–Når en bygherre stiller så specifikke krav, 
lægger arkitekter, entreprenører, ingeniører 
m.fl. kræfterne sammen, og det viser sig 
jo, at vi kan opfylde kravene, siger Jakob 
Mariager, forretningschef, byggeri, MOE.

Han fornemmer, at byggebranchen er ved 
at omstille sig, og at mere og mere bliver 
bygget i træ - eller med træ som en væ-
sentlig del af det valgte materiale.

DET MARKANTE UDSPIL
Set med rådgiverbriller adskiller opgaven i 
Odense sig ikke ret meget fra traditionelle 
byggeprojekter, der kan være domineret af 
fx stål og beton.

–Materialevalget påvirker stort set ikke 
rådgiverens rolle, og i øvrigt er træ et 
materiale, som har fundet vej til bygninger 
i flere hundrede år. I dag arbejder bygge-
branchen med træ på samme måde, som 
man gjorde for tyve år siden, så vi taler 
nærmest om en hel byggebranche, der 
ikke er vant til at arbejde med træ på en 
opdateret måde, men de forhold kommer 
Bygningsstyrelsens markante udspil til at 
ændre på, vurderer Jakob Mariager.

NOGET GANSKE SÆRLIGT
–Allerede nu fortæller det planlagte kontor-
hus i Lerchesgade en historie om bære-
dygtighed og træ. Som jeg ser det, har det 
tætte samarbejde de udførende kræfter 
imellem (arkitekter, ingeniører, entreprenør) 
sikret, at huset ender med at blive noget 
ganske særligt. Samarbejdet har påvirket 
hele tilbudsgivningen, og de skabte relatio-
ner fortsætter, indtil huset kan tages i brug 
i 2025, vurderer Jakob Mariager.

Som rådgivende ingeniørvirksomhed har 
MOE været koblet på træbyggeri, der i 
alt løber op i godt 100.000 kvadratmeter. 
Men Bygningsstyrelsens projekt i Odense 
udgør for MOE et kvantespring fremad, 
når vi taler om at bruge massivt træ.
 

DE AFGØRENDE  
MATERIALER
At vælge træ i et nybyggeri smitter øje-
blikkeligt af på CO2-regnskabet - især hvis 
man regner på, hvad alternativerne (beton, 
stål, murværk) belaster regnskabet med.

–Foretager du en livscyklusberegning, 
LCA, over 50 år og ser på, hvor meget 
materialevalget påvirker CO2-tallene, 
udmærker træ sig klart på stort set alle 
parametre. Omkring WoodHub i Odense 
arbejder vi med en såkaldt frivillig bære-
dygtighedsklasse, og det betyder bl.a., 
at vi følger med i CO2-regnestykkerne på 
hele projektet, når det gælder materialer-
ne, forklarer Jakob Mariager og henviser 
ikke mindst til det helt konkrete valg af 
trækvaliteten. 

WoodHub bygges nemlig med certifi-
ceret træ, som giver sikkerhed for, at 
træet kommer fra ansvarlig skovdrift. I en 
FSC-certificeret skov bliver der ikke fældet 
mere træ, end skoven kan nå at reprodu-
cere. Samtidig er certificeringen en sikker-
hed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, 
og at de mennesker, der arbejder i skoven, 
er uddannede og får ordentligt sikkerheds-
udstyr og løn.

SKOLEEKSEMPLET
De løsninger, som WoodHub opererer 
med, reducerer bygningens klimaaftryk 
med 30 procent sammenlignet med et 
traditionelt bygget hus. Over en periode 
på 50 år bliver den samlede CO2-bespa-
relse således 5.400 tons. Dertil kommer, at 
huset i Odense efter endt levetid vil kunne 
anvendes som biomasse eller genbruges 
for så vidt angår træet. Men den helt store 
her-og-nu-effekt er faktisk meget synlig: 
Træ som bærende element erstatter fx 
beton og stål, og på den måde kommer 
Bygningsstyrelsens hus til at fremstå som 
intet mindre end et skoleeksempel, når vi 
taler bæredygtigt byggeri.
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DET SKAL VÆRE LET AT FLYTTE EN VÆG I ET 
MODERNE KONTORKNUDEPUNKT

Lone Wiggers mener, at et kontorhus bør evne 
at udvikle medarbejdere og organisationer!
–Hvis ikke huset kan gøre det, taber man et 
vigtigt potentiale, siger hun. 
 

Som arkitekt og partner i C.F. Møller 
Architects spiller hun en central rolle i 
tilblivelsen af WoodHub på Lerchesgade i 
Odense, Bygningsstyrelsens kommende 
kontorknudepunkt.

FREMTIDENS 
ARBEJDSPLADS
Lone Wiggers forventninger til huset burde 
man faktisk beskrive med store bogstaver.
 
–Vi har tegnet noget, som er med til at 
definere, hvordan fremtidens arbejdsplads 
anvendes og indrettes. Man kommer ikke 
uden om fleksibilitet, og når man så oveni 
købet arbejder i et hus, hvor træ som 
materiale fylder meget, så taler vi også 
om fordele på indeklima, bæredygtighed, 
og arbejdsmiljø samt tilbud om en lang 
række alternative midlertidige arbejdsste-
der og -rum i bygningen, ud over de faste 
arbejdsborde/arbejdsstationer, siger hun. 
–På mange måder har vi stræbt efter at 
skabe det, man kunne kalde 
a home away from home, tilføjer Lone 
Wiggers.

Listen over det, huset kan bruges til, giver 
plads til det meste:
Projektarbejde / Forberedelse / Telefon-
samtaler / Uformelle møder / Fokusarbejde 
/ Touch Down / Fordybelse / Stormøder

C.F. Møller Architects fremhæver da også 
igen og igen den indbyggede fleksibilitet i 
huset på Lerchesgade.  

–Facaden kan rent teknisk tage imod 
væggene i faste moduler langs hele fa-
caden. Det giver i sig selv mulighed for at 
flytte rundt på vægge over tid, og derigen-
nem løbende udforme et moderne flerbru-
gerhus, der baserer sig på værdier som 
åbenhed, nytænkning og tilgængelighed. 
For os er det vigtigt at vise, hvordan en 
gennemtænkt og rationel løsning skaber 
robuste og tilpasningsdygtige rammer, så 
der kommer balance i forholdet mellem 
rum, adfærd og interaktion. Den valgte 
løsning gør det muligt at op- og nedska-
lere den enkelte styrelses behov for plads, 
fortæller Lone Wiggers.

Det kommende kontorhus kan bryste sig 
af et afstemt materialevalg, hvor hensyne-
ne til indeklima, æstetik, drift og ressour-
cebevidsthed går hånd i hånd. Nordisk 
minimalisme midt i Odense.

EN ALMINDELIG ONSDAG
Hun giver et eksempel på, hvordan fleksi-
bilitet kan komme til udtryk på en alminde-
lig onsdag på Lerchesgade.
–Man kan indlede sin arbejdsdag med at 
planlægge dagens opgaver efter hvilke 
rum, der egner sig til arbejdet. Måske 
starter man på en flyver- eller en fast 
arbejdsplads, siden går man i grupperum, 
eller kommer tilbage fra møde ude i byen 
og skriver referatet i kantinen eller ved en 
af de forskellige uformelle touch-down 
arbejdspladser i Meeting Hub. En arbejds-
frokost kan indtages på tagterrasserne, 
og i godt vejr kan gruppemøder flyttes ud i 
øst- eller vesthaven.

–Fleksibiliteten viser sig også, når vi taler 
møder i bred forstand. Vi har gjort plads 
til møder med borgere, kolleger, projekt-
møder og møder med fortroligt eller privat 
indhold, for blot at nævne et udpluk. 
Vigtigst er, at man kan vælge et rum, der 
passer til den opgave, der skal udføres, 
men også at medarbejderen i løbet af 
dagen kan mødes med nye ansigter og 
kollegaer, fx ved kaffemaskinerne. Det 
giver anledning til vidensdeling på tværs 
af organisationen. Samtidig er det vigtigt, 
at man kan opleve en diversitet i rumlige 
oplevelser og forandring igennem arbejds-
dagen, understreger Lone Wiggers. 

MEETING HUB 
- ET BINDEMIDDEL
Et på alle måder centralt greb i arkitekternes  
tilgang til det at tegne et banebrydende 
kontorknudepunkt består i at indføre et 
centralt placeret mødecenter: Meeting Hub. 
Meeting Hub´en binder WoodHub sam-
men på langs og tværs over alle etagerne 
i hele bygningen. Man kan kalde hubben 
for den lim, som får bygningen til at hænge 
sammen lige fra ankomstrummet, videre 
gennem mødecentret og helt op til den 
storslåede udsigt, som man har fra byg-
ningens øverste etage. Arkitekterne kalder 
hubben for en samlende social struktur. 
Undervejs dominerer de store gennemgå-
ende trækonstruktioner, som sikrer en sær-
lig dynamik etagerne imellem, og fortæller 
om husets klimarigtige ambition. 

–Her begunstiger huset os med, at du 
overalt i hubben kommer tæt på de 
markante trækonstruktioner. Du kigger 
direkte ind i et enormt CO2-lager. Æstetik i 
en bæredygtighedsklasse helt for sig, som 
Lone Wiggers kalder det.

HUSET - FORMELT SET
Mere formelt består byggeriet i sin 
grundstruktur af to forskudte øst- og vest-
vendte kontorfløje på tre til seks etager, 
som mødes i en fælles bygningsfløj kaldet 
Meeting Hub. Netop her er hovedparten af 
kontorknudepunktets forskellige mødefa-
ciliteter samlet. Det giver gode muligheder 
for kommunikation på tværs - og videns-
deling, ikke at forglemme. Møderumme-
ne apteres fortrinsvist med glasvægge 
fra gulv til loft, faste malede døre samt 
trælistelofter og -vægge i FSC-certificeret 
træ i Meeting Hub, som bidrager til en god 
akustik og ligeledes er tro mod det materi-
alevalg, der i øvrigt dominerer bygningen.

–Vi giver en række rumlige muligheder for, 
at du som medarbejder kan organisere dit 
arbejde ret individuelt. Storrumskontorer 
hører fortiden til og der skal større rumlig  
diversitet til at skabe en stimulerende 
arbejdsplads, hvor rum til opgaver kan 
variere. På Lerchesgade bliver der plads til 
individet, og man skal huske, at vi taler om 
den største investering, der bliver foretaget 
på en arbejdsplads: nemlig investeringen i 
den enkelte medarbejder. Deres erfarings-
mæssige bagage og viden er uvurderlig, 
så selvfølgelig fylder den dimension, at 
medarbejderne kan dele viden, udvikle 
sig individuelt og i fællesskabet, meget, 
konstaterer Lone Wiggers.
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Længdesnit igennem Meeting Hub´en, der viser, hvor-
dan mødecenteret binder etagerne sammen på tværs 
og tilbyder en del uformelle arbejdspladser foruden 
forskellige møderum.
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En oplagt løsning til at reducere bygge-
branchens klimaaftryk er at anvende træ 
som bærende og gennemgående kon-
struktionsmateriale. Ved at benytte træ 
som materiale vil byggeriet sikre, at der 
handles på den presserende klimasituation 
nu og her.

Træ beskrives som et CO2-lager, fordi træer 
optager CO2 fra luften og binder det i egen 
masse, mens de vokser. Samtidig er træ 

det eneste vedvarende materiale, der kan 
anvendes som bærende konstruktion og 
erstatte energitunge materialer såsom 
stål og beton. Derfor vil brug af træ som 
bærende og gennemgående materia-
le reducere det samlede klimaaftryk for 
WoodHub.

For at bibeholde samme mængde 
CO2-lagre i verden bygges WoodHub med 
certificeret træ, som giver sikkerhed for, 

at træet kommer fra ansvarlig skovdrift. 
I en FSC-certificeret skov bliver der ikke 
fældet mere træ, end skoven kan nå at 
reproducere. Samtidig er certificeringen en 
sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver  
beskyttet og at de mennesker, der arbejder 
i skoven, er uddannede og får ordentligt 
sikkerhedsudstyr og løn.

Den attraktive placering ved Odense Havn 
skal binde livet omkring havnen og byen 
tættere sammen. Og det har sat sit præg 
på arkitekturen: form, funktion og facader.

Huset tilpasser sig omgivelserne ved at 
være højest mod sit centrum. Herefter trap-
per det så ned mod nabobebyggelserne.

Stueetagen rummer borgervendte funk-
tioner, og byggeriets kantzoner vil under-

støtte bylivet fx ved at tilbyde adgang til 
kontorhusets indre haveanlæg.

Facaderne er tænkt udført i genbrugs-
aluminium, og deres rødbrune nuancer 
matcher nabobygningernes facader af 
klassiske mursten.

Udover at understøtte byudviklingen af 
det historiske brokvarter på Nørrebro er 
tanken bag de 31.000 kvadratmeters kon-

torlandskab at skabe et moderne arbejds-
miljø, hvor tværgående kommunikation 
forbedres ved, at fællesfaciliteterne øges.

Konstruktionsmæssigt placerer WoodHub 
sig allerede nu som et fyrtårn for træbyg-
geri i stor skala. Synlige massivtræs-søjler 
og delvist synlige CLT-dækkonstruktioner 
udgør det bærende og gennemgående 
konstruktionsmateriale.

Livscyklusanalyse (LCA) er et værktøj til 
at opgøre et materiale, komponent eller 
sågar en bygnings samlede miljømæssige 
klimaaftryk. I det totale klimaaftryk indgår 
alle faserne. Lige fra udvinding af råvarer, 
fremstilling af materiale, opførsel og trans-
port, drift og vedligeholdelse, genanven-
delse, afskaffelse og helt frem til eventuelt 
genbrug.

Gennem brug af en LCA kan bygningens 
potentielle klimaaftryk evalueres direkte 
og derfor bruges som værktøj til at træffe 

beslutninger om hvilke materialer, der 
skal anvendes i byggeriet set i forhold til 
klimapåvirkning. Evalueringsmetoden er 
en del af et paradigmeskifte fra en line-
ær til cirkulær tankegang, hvor byggeriet 
indtænkes fra vugge til vugge. Skiftet er 
essentielt for at kunne skabe mere bære-
dygtigt byggeri.

Der er foretaget en indledende LCA-ana-
lyse af WoodHub, der sammenlignes med 
en case, hvor bygningen alternativt opfø-
res efter traditionel og gængs byggeme-

todik med bærende elementer i beton og 
stål. De indledende LCA-analyser viser en 
samlet reduktion på 30 pct. og omregnet 
betyder dette helt konkret, at det er muligt 
at spare op til 5.400 tons CO2 over en 50-
årig periode ved det valgte byggeprincip i 
netop træ.

Der vil blive udført en mere detaljeret 
LCA-analyse for projektet senere.


