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ET NYT STORT TRÆ I ODENSE 

Danmarks hidtil største kontorhus bygget med 
bærende konstruktioner af træ er på vej til  
området ved Lerchesgade og Storms Pakhus.

Kontorknudepunktet får plads til 1.600 mennesker, 
som skal arbejde i de otte forskellige statslige 
institutioner, der flytter ind i 2025.

Huset bliver på seks etager og kommer til at 
sætte nye standarder for byggeri i Danmark.

Institutionerne får helt præcist base på
Lerchesgade 35, hvor den gamle skatte- 
bygning tidligere lå. Bygningsstyrelsen 
lægger vægt på, at det kommende kontor- 
knudepunkt understøtter værdier som 
tilgængelighed og åbenhed. Fællesfacilite-
terne 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 første halv-
del af 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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BYGGESTART FOR 
WOODHUB BLEV 
MARKERET  
19. SEPTEMBER OG 
ROSERNE STOD
I KØ: GEVINST,
FORBILLEDE OG
ET LØFT TIL
BYGGEBRANCHEN

–I dag markerer vi, at vi 
for alvor går i gang med 
det største massivtræs-
byggeri i Danmark,  
sagde vicedirektør i 
Bygningsstyrelsen,  
Signe Primdal Lyndrup.

Fra talerstolen bestående af et par euro-
papaller henvendte hun sig direkte til en 
lang række inviterede nøglepersoner, der 
sammen og hver for sig spiller en rolle på 
byggepladsen på Lerchesgade. 
Dagen satte byggeriet i perspektiv.

STRATEGISK INDSATS
–Det, vi her fysisk igangsætter, er et led i 
Bygningsstyrelsens længerevarende stra-
tegiske indsats, hvor vi bygger kontorknu-
depunkter med gode statslige arbejds-
pladser. Det øger fleksibiliteten og giver 
en høj arealeffektivitet. Samtidig reduceres 
energiforbruget betragteligt i forhold til den 
gamle skattebygning og de øvrige byg-
ninger, brugerne kommer fra. Lerchesgade 
placerer sig helt centralt i denne indsats, 
fordi det her projekt indeholder alt det, vi 
skal have mere af i fremtiden, sagde Signe 
Primdal Lyndrup.

I sit udbudsmateriale stillede Bygningssty-
relsen blandt andet krav om, at de bæren-
de konstruktioner skulle være i træ. Wood-
Hub, som det kommende kontorhus på 
Lerchesgade er døbt, skal rumme 1.600 
statslige arbejdspladser på 31.000 kva-
dratmeter, fordelt på seks etager. Huset 
skal bruges af otte statslige institutioner og 
åbner dørene i første halvdel af 2025.

WOODHUB BLIVER  
ET FORBILLEDE
Bygningsstyrelsen hører under Transport-
ministeriet, og ministeren, Trine Bramsen 
(S), lagde vejen forbi.

–Odense udvikler sig, og efter at den 
firesporede vej tværs gennem byen, Tho-
mas B. Thriges Gade, lukkede, er byen 
forandret. Nu har byen tilmed en letbane, 
som binder Odense godt sammen. Det 
kommende kontorhus her på Lerchesgade 
udgør i den forbindelse et vigtigt bidrag 
med sine 1.600 statslige arbejdspladser. 
Bygningsstyrelsen lægger vægt på kli-
mavenlige løsninger. Dem får vi mange af 
her, hvor energiforbruget bliver lavt, og de 
store mængder træ i bygningen påvirker i 
den grad det samlede CO2-regnskab i den 
rigtige retning. 

–Jeg ser Lerchesgade som et eksempel 
på, hvordan vi skal bygge i fremtiden. Byg-
geriet bliver et forbillede for dem, som vil 
bygge mere bæredygtigt, og jeg forudser 
besøgende fra nær og fjern, som vil lære 
af Lerchesgade, sagde transportminister 
Trine Bramsen.
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EN GEVINST FOR ODENSE
Hendes partifælle, Odenses borgmester 
Peter Rahbæk Juel, kalder slet og ret 
byggeriet i Lerchesgade for en gevinst for 
Odense.

–Huset passer perfekt til vores by. Vi har 
hele tiden bestræbt os på, at Odense 
skulle være parat til at huse statslige ar-
bejdspladser, hvis de skulle flyttes væk fra 
hovedstaden. Vi har allerede gode erfarin-
ger at trække på, og med WoodHub tager 
staten og dermed Bygningsstyrelsen det 
hele til next level. Mere klimavenligt nybyg-
geri flugter perfekt med, at vi her i byen 
har en ambition om, at vi skal være klima-
neutrale i 2030. Netop byggebranchen har 
brug for at blive bedre til at bygge med 
omtanke, og jeg vil gerne takke Bygnings-
styrelsen for at sætte barren højt, lød det 
fra borgmesteren.

WOODHUB  
– ET MEGAFEDT NAVN…
Han satte også ord på den byudvikling, 
der er på vej til området tæt på havnen, 
tæt på byen, tæt på jernbanen. 

–Området her er i rivende udvikling. Ler-
chesgade ligger lige midt imellem to om-
råder, der nyder stor bevågenhed. Det ene 
er styret af Nørrebroplanen, det andet er 
styret af Havneomdannelsesplanen. Vi står 
jo i en gammel industrizone, som bliver 
forvandlet til et nyt byområde, og træhuset 
i Lerchesgade medvirker til at binde byen 
bedre sammen. Og tillad mig lidt uforbe-
holden ros her til sidst: WoodHub er et 
megafedt navn. Tak for det, sagde Peter 
Rahbæk Juel.

STORE PERSPEKTIVER
Totalentreprenøren på projektet, NCC, 
har fra projektets allertidligste faser lagt 
vægt på det banebrydende aspekt i det at 
bygge mere i træ, og Lars Ørvad Nielsen, 
sektionsdirektør i NCC Vest, ser meget 
store perspektiver i byggeriet af det kom-
mende kontorhus.

–For mig har det været interessant at være 
vidne til, hvordan vores samarbejdspart-
nere i projektet, C.F. Møller Architects og 
MOE, har lagt mange kræfter i ikke blot 
projektet her i Odense. Der spirer også en 
vision om, at vi kan gøre noget tilsvarende 
andre steder i Danmark. På den baggrund 
betyder det meget, at Bygningsstyrelsen 
tør gå så langt, som tilfældet er her. Det 
offentlige går forrest og sætter nye stan-
darder. Tak for det.

–Styrelsen sender på den måde stærke 
signaler til branchen, og det er et privile-
gium at være med. Byggeriet giver alle i 
NCC et kompetenceløft, som vi vil kunne 
bruge på andre, store opgaver. Mere træ i 
byggeriet betyder CO2-besparelser, og det 
er der brug for, konkluderede Lars Ørvad 
Nielsen.

TRÆ ERSTATTER BETON  
OG STÅL
Lone Wiggers, partner i C.F. Møller  
Architects, siger uden tøven, at byggeriet 
på Lerchesgade er danmarkshistorie. 

–Man skal huske, at vi i dag markerer, at 
det største massivtræsbyggeri i Danmark 
nu for alvor går i gang. En historisk dag. 
Træ erstatter beton og stål, og det er sta-
ten i skikkelse af Bygningsstyrelsen, som 
står bag, understregede Lone Wiggers.

 –Selve arkitekturen bliver altid meget på-
virket af materialevalget. WoodHub byder 
på masser af synligt træ - et sanseligt 
materiale, som minder os om vores egen 
natur. Men uanset valget af materialer skal 
et stort hus som WoodHub også kunne 
passe ind i omgivelserne, og vi opererer 
med et begreb, som vi kalder oden-
seskalaen. I praksis betyder skalaen, at 
WoodHub bliver brudt ned i mindre huse, 
mindre størrelser, husene går op og ned 
og ud og ind. Tilsammen får vi på den 
måde et facadeforløb, der ikke bliver alt 
for monumentalt. Vi har organiseret det 
hele omkring to gårdrum, og frodighed 
er noget, vi har arbejdet med overalt i det 
kommende byggeri, også i kantzonerne. 
Håbet er, at WoodHub naturligt kobler sig 
til det flow, der er på vej til området, sagde 
Lone Wiggers.

ET LØFT TIL BRANCHEN
Jakob Mariager, byggerichef i den rådgi-
vende ingeniørvirksomhed MOE, vurderer, 
at Bygningsstyrelsen med huset i Odense 
meget vel kan komme til at påvirke bygge-
branchen i en retning, der vægter træ og 
andre mere bæredygtige materialer højere 
end hidtil.

–Som ingeniører er vi stolte over at være 
med til at foretage det kvantespring, som 
WoodHub er udtryk for. Det at arbejde 
med træ i byggebranchen får et løft, tak-
ket være den kommende kontorbygning. 
Ganske vist har vi prøvet kræfter med træ i 
mange år, men at være med på et byg-
geri så stort som Lerchesgade betyder, 
at vi fortsætter og styrker vores udvikling 
i forhold til det at arbejde med træ. Vi kan 
forhåbentlig i kraft af WoodHub være med 
til at bane vejen for endnu flere bygbare 
løsninger, når vi taler træbyggeri, lød det 
afrundende fra Jakob Mariager. 



6



7

LIVSCYKLUSVURDERING - ET VÆRKTØJ TIL 
AT VÆLGE BYGGEMATERIALER MED LAVERE 
CO2-AFTRYK 

Når der foretages en vurdering af en bygnings 
klimapåvirkning over hele dens levetid (livscyk-
lusvurdering), bliver byggeriets livscyklusfaser 
og bygningselementer endevendt ud fra den af-
grænsning, projektholdet har valgt. Det gælder 
for eksempel udvinding af råstoffer, produktions-
fase, transport, genbrug, byggeproces, affald og 
selve driftsfasen. 

Livscyklusvurdering giver et godt billede af, 
hvordan en bygning påvirker klimaet, også 
hvad ressourceforbrug angår. Vurderingen 
baserer sig på en betragtningsperiode, 
der strækker sig over 50 år, og metoden 
kaldes LCA (Life Cycle Assessment).

DE STORE BESPARELSER
I WoodHubs indledende livscyklusvurde-
ring, som er udført i de tidlige designfaser, 
sammenlignes der med en bygning, som 
er opført med bærende elementer i beton 
og stål. Analysen viser, at det at vælge træ 
gør det muligt at spare cirka 5.400 tons 
CO2 over en periode på 50 år – en redukti-
on på godt 30 pct.

–Som værktøj i en tid med stort fokus på 
CO2-udledning er livscyklusvurdering sær-
deles vigtig. Resultatet er dog ikke bedre 
end de data, du fodrer LCA’en med. Det 
er derfor vigtigt at have alle nødvendige 
informationer med. Materialernes CO2-om-
kostning fremgår af den såkaldte EPD-do-
kumentation (Environmental Product De-
claration), der er en verificeret godtgørelse 
for byggevarers miljømæssige belastning. 
Dermed giver EPD’erne et godt grundlag 
for LCA-analysen. Er disse data ikke til-
gængelige, må man bruge generiske data, 
siger Mads Hulemose Wagner fra MOE 
Denmark, der på WoodHub er fagleder 
vedrørende energi, indeklima og bære-
dygtighed. MOE Danmark er rådgivende 
ingeniør på opgaven i Odense.

FLERE EPD’ER
På WoodHub anvendes livscyklus som 
evalueringsmetode hvilket betyder, at 
bygningens potentielle klimaaftryk kan 
evalueres direkte og danne grundlag for 
beslutning om hvilke materialer, der skal 
anvendes i byggeriet set i forhold til kli-
mapåvirkning. 

–Uden at det skal blive alt for langhåret, vil 
jeg blot påpege, at EPD-dokumentation er 
helt afgørende for en retvisende livscyklus-
vurdering. Af samme årsag oplever vi, at 
der er et positivt kapløb i branchen, hvor 
producenterne gør sig umage med at få 
dokumenteret produkterne og optimeret 
processerne, når det gælder CO2-bespa-
relser.

KLAR AFGRÆNSNING
Det skal være tydeligt, hvad afgrænsnin-
gen er for en given livscyklusvurdering, da 
det har afgørende betydning for resultatet. 

–Det er et spørgsmål om, hvad det er 
for nogle faser, der er med i det tal, du 
kommunikerer. Denne afgræsning er tit et 
problem, når vi ser livscyklusvurderinger. 
Det er derfor væsentligt for brugen af LCA, 
at alle sørger for at kommunikere, hvilke 
faser og eventuelle afgrænsninger der er 
for et givent tal. Det tal, vi som projekthold 
kommunikerer på WoodHub, er uden den 
såkaldte fase A4, A5 og D - men inklusiv 
parkeringskælderen. Vi udelader disse 
faser, fordi det er den måde, man kommer 
til at opgøre det på i henhold til det nye 
bygningsreglement, der gælder fra 2023, 
forklarer Mads Hulemose Wagner.

Fase D er potentialet for genbrug, gen-
anvendelse og nyttiggørelse. Fase A4 og 
A5 vedrører byggeprocessen med fokus 
på transport til og fra byggepladsen såvel 
som ressourceforbrug og spild af materia-
ler i forbindelse med byggeriet. 

–Det er her, hvor den Frivillige Bæredygtig-
hedsklasse (FBK) kommer i spil. I FBK skal 
fase A4 og A5 dokumenteres, fordi det 
er vigtige parametre, hvis vi vil have mere 
viden om, hvor stor en andel disse faser 
reelt udgør, når vi ser på den samlede 
CO2-udledning. For eksempel vil transport 
have betydning for, hvad der er det mest 
bæredygtige valg. Netop den viden er væ-
sentlig for branchen og en af grundene til, 
at vi, NCC og C.F. Møller allerede i tilbuds-
fasen valgte at indarbejde den Frivillige 
Bæredygtighedsklasse i projektet.

DEN INDLEDENDE  
LIVSCYKLUSVURDERING
Resultater af en livscyklusvurdering 
angives som klimapåvirkning. Klimapå-
virkningen er en indikator for det globale 
opvarmningspotentiale af drivhusgasser 
ved ophobning i atmosfæren. Enheden 
for klimapåvirkningen er de såkaldte 
CO2-ækvivalenter og opgøres i kg per 
arealenhed per år (CO2e/m2/år).

–De indledende beregninger viser, at 
WoodHub på nuværende tidspunkt ligger 
på 8,8 kg CO2e/m2/år set over 50 års 
levetid - uden at medregne fase A4, A5 
og D.

–Vi er på nuværende tidspunkt i projekte-
ringsfasen, som betyder, at vi i takt med 
projektets detaljering kan opdatere vores 
LCA-beregninger med EPD’er for de spe-
cifikke materialer frem for udelukkende at 
anvende generiske data. Det giver et mere 
retvisende tal, fortæller Mads Hulemo-
se Wagner og tilføjer, at beregningerne 
bekræfter, at materialevalget på WoodHub 
har reduceret projektets CO2-aftryk, når 
MOE sammenligner med generiske data.

KONTANT AFREGNING
–En af udfordringerne med LCA er, at vi 
ikke må regne træets genanvendelsespo-
tentiale med. Det forudsættes simpelthen, 
at træet brændes af ved endt levetid. 
Og når man brænder træ af, udleder 
man alt det CO2, som træet har optaget 
i sin levetid. Og lige nøjagtigt det forhold 
kendetegner vores måde at bruge træ på. 
Vi udskyder nemlig CO2-udledningen – i 
modsætning til beton, hvor der så at sige 
er kontant afregning, hvad CO2 angår, 
forklarer faglederen.

CO2-UDLEDNING  
– TIDLIGT ELLER SENT
–Den primære udledning for så vidt angår 
beton sker i forbindelse med selve opfø-
relsen af byggeriet. Med træ derimod ser 
man den største udledning, når byggeriets 
levetid er forbi. Så man kan sige, at vi har 
50 år til at håndtere en række CO2-proble-
matikker. Fx kan man jo overveje et sce-
narie, hvor træ ikke bliver brændt af, når 
en bygnings levetid lakker mod enden. Og 
taler vi om en stor bygning som Woodhub, 
drejer det sig jo om meget store mængder 
træ i de bærende konstruktioner, fx etage-
dæk og søjler. Potentialet for genanven-
delse er stort netop her – sammenlignet 
med fx træbeklædning, fordi etagedæk 
og søjler er store ubehandlede elementer, 
som er tørholdt i modsætning til træbe-
klædning, der er udsat for vind, vejr og 
typisk er behandlet. Så jeg ser potentialer 
for genanvendelse af de bærende kon-
struktioner, siger Mads Hulemose Wagner.
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LØSNINGERNE PÅ LERCHESGADE 
BLIVER TESTET IGEN OG IGEN

Kært barn har mange navne: kopi,  
referenceområde eller mockup for eksempel.

På Lerchesgade kalder totalentreprenøren 
NCC den lille model af det kommende 
kontorhus i træ for en mockup. Den skal 
fungere som forsøgsområde, laborato-
rium, lydstudie og meget andet. Og den 
spiller en vigtig rolle for de mange proces-
ser, som et træbyggeri består af.

SØJLER, DÆK, VÆGGE  
OG LOFTER
Men hvordan bliver en mockup til?

–Det første, vi opfører, er alt det, der har 
med træ at gøre. Det vil især sige træsøj-
ler og trædæk, siger Martin Wittendorff, 
senior produktionschef i NCC, og tager så 
småt hul på fortællingen om det planlagte 
31.000 kvadratmeter store kontorhus på 
Lerchesgade.

–Så sætter vi facade på, og stille og roligt 
kan du se, hvad mockuppen kommer til 
at forestille. Det næste, vi gør, er at lægge 
tag på, så følger blikkenslageren. Han 
måler op til den finish, vi udstyrer faca-
derne med. Herefter monterer vi vinduer 
i mockuppen, og til sidst placerer vi en 
række installationer og de indvendige 
vægge og lofter. Hver etage udstyres med 
et lille kontor, som vi fortrinsvis vil bruge til 
at gennemføre forskellige lydmålinger. Det 
endelige valg af gulvtype afhænger bl.a. 
af, hvordan lydmålingerne falder ud, siger 
Martin Wittendorff. 

DETALJER KAN JUSTERES
–Det helt afgørende formål med en 
mockup er, at vi på forhånd kan afprøve 
detaljer på det kommende, store byggeri. 

Og når vi gør det i så god tid, som tilfældet 
er her, kan vi rette op og ændre småting 
i konstruktionen. En anden fordel består 
i, at vi kan vise fx nogle færdige overfla-
der frem. Vi kan sige til bygherre, at det 
forventelige og endelige resultat er det, 
mockuppen viser.

–For os som entreprenør betyder det også 
meget, at vi på et tidligt tidspunkt i byg-
geperioden kan vise mange detaljer frem. 
Måske når vi sammen med vores rådgive-
re frem til, at der i udvalgte samlinger kan 
være behov for lidt mere tolerance. Heref-
ter har byggeriets forskellige interessenter 
mulighed for at tilpasse enkelte detaljer.
–Internt kan vi også bruge den til at vise 
vores medarbejdere, hvordan det endelige 
byggeri og ikke mindst finishgraden skal 
se ud, forklarer Martin Wittendorff.

TO ETAGER,  
65 KVADRATMETER
–I bund og grund skal man betragte 
mockuppen som et referenceområde, 
hvor vi afprøver de løsninger, som skal 
bruges i det store byggeri. 

–Det hele foregår i skalaen 1:1, og vi har 
valgt at placere mockuppen mellem skur-
vognene, så den bliver en integreret del af 
dagligdagen på byggepladsen. Allerøverst 
bygger vi en tagterrasse. 

Mockuppen på Lerchesgade rummer 
65 kvadratmeter fordelt på to etager, og 
sammen med skurbyen tages den ned i 
december 2024.
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DEN GODE OPLEVELSE BETYDER ALT

Byggeriet på Lerchesgade 35 skiller sig ud.
Det bliver bygget med bærende konstruktioner i 
træ, får sit eget indre haveanlæg og byggeplad-
sen har et erklæret mål om at få ledige fynboer i 
job. Midlet hedder snusepraktik!

Først lidt historie: Bygningsstyrelsen  
står bag det kommende kontorhus på 
Lerchesgade, og NCC er totalentreprenør 
på opgaven. Styrelsen har lige fra begyn-
delsen krævet, at entreprenøren i løbet 
af byggeperioden tager mindst sytten 
praktikanter ind og via såkaldt snuseprak-
tik forsøger at kvalificere dem til et job, 
allerhelst i byggebranchen. I praksis bety-
der snusepraktik, at den enkelte praktikant 
føler sig lidt frem, stikker fingeren i jorden. 
Snuser.

Initiativet er forankret i netværket Byg til 
Vækst, som er et samarbejde mellem 
ti fynske kommuner. Samarbejdet har 
eksisteret siden 2014 og skal sikre, at Fyn 
har en arbejdsstyrke, når store bygge- og 
anlægsopgaver skal løses. Byg til Vækst 
indgår forpligtende aftaler med forskellige 
bygherrer på Fyn. Hensigten er at rekrut-
tere og opkvalificere arbejdskraft til fynske 
byggepladser.

TRYGGE RAMMER
Sekretariatschef i Byg til Vækst, Susanne 
Toftager betegner byggeriet på Lerchesgade 
35 som noget særligt.
–Alene det, at vi har at gøre med et byg-
geri i træ, betyder, at vi kan gøre endnu 
flere interesserede i at møde byggebran-
chen. Snusepraktik har vist sig at være 
meget velegnet, når det drejer sig om at 
finde ud af, om ens næste job skal være 
i byggebranchen eller et helt andet sted. 
Under alle omstændigheder giver et fire 
uger langt praktikophold på fx WoodHub 
den enkelte gode muligheder for at kom-
me videre. Indsatsen på byggepladsen 
er nærmest håndholdt og rettet mod den 
enkelte praktikant, så rammerne er trygge. 
Praktikanten får gode oplevelser via Byg 
til Vækst-modellen, forklarer Susanne 
Toftager.

 

PRAKTIKKEN  
– DEN GODE GENVEJ
Praktikanterne rekrutteres via jobcentrene 
på Fyn, og ifølge Poul Erik Philipsen, pro-
jektleder i Byg til Vækst, er praktikanternes 
alder fra 18 år og stort set op til pensions-
alderen.
–Vores tal viser, at godt 60 procent af 
praktikanterne rent faktisk får arbejde i 
bygge- og anlægsbranchen. Resten væl-
ger andre grene af erhvervslivet, men det 
er mit indtryk, at snusepraktikken egner 
sig godt til at få folk mere permanent ind 
på arbejdsmarkedet. Snusepraktikken 
gør den enkelte klogere på, hvad ved-
kommende magter. Flere praktikanter er 
desuden gået fra ledighed til job, uden at 
det nødvendigvis er blevet til et arbejde på 
fuld tid, siger Poul Erik Philipsen.

 

VELKOMMEN HER
Signe Riisom Pedersen, produktionschef i 
NCC, siger, at virksomheden værdsætter 
arbejdet med praktikanterne.
–En snusepraktikant møder både os i 
NCC og nogle af vores underleverandører. 
Vi har noteret os, at en god anbefaling 
fra os hjælper praktikanten videre. Via 
anbefalingen fortæller vi, at praktikanten 
vil noget med sit arbejde, møder til tiden 
og er en god kollega. En forudsætning 
for, at forløbet lykkes, er, at praktikanten 
føler sig velkommen på byggepladsen, 
og som byggeledelse har vi selvfølgelig 
en pligt til både at finde et passende sjak 
til praktikanten og sørge for, at der bliver 
taget hånd om den enkelte. For os som 
virksomhed har det også værdi, at vi i det 
daglige viser hinanden, at vi hjælper, hvor 
vi kan. Sådan noget smitter, konstaterer 
produktionschefen.
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DEN GAMLE 
SKATTEBYGNINGS 
NYE LIV

Regnestykket er gjort 
op! Vejesedlerne fra 
endt nedrivning  
danner grundlag for det 
endelige tal, og SKATs 
tidligere bygning på 
Lerchesgade i Odense 
rummede 6.529 tons 
materialer til  
genanvendelse…

Beton: 5.440 tons
Gips: 104,6 tons 
Metaller: 167,5 tons 
Isolering: 57 tons
Asfalt: 907,4 tons 
Træ: 800 kilo

Nedrivningen baserer sig på en gennem-
arbejdet strategi, hvor NCC og resten af 
projektholdet har lagt vægt på ressource- 
bevidsthed og cirkulær håndtering af  
byggematerialer.

92,31 PROCENT 
Nedrivningsfirmaet P. Olesen har udført 
arbejdet, og på deres materialelager i  
Hovedgård ved Horsens forklarer miljø- 
koordinator Mette Reffstrup, at tallene 
sammenlagt betyder, at genanvendelses-
procenten lander på 92,31.

–Det resultat kan alle være tilfredse med, 
og procenten kunne under lidt andre 
omstændigheder måske være blevet en 
anelse højere. Men en del steder i den 
gamle skattebygning stødte vi på noget 
forurening, som gjorde, at visse materialer 
helt skulle bortskaffes. Fx var der PCB- 
forurening i mange af bygningens limtræs-
bjælker, og selv om koncentrationen af 
PCB var lav, kasserede vi det forurenede 
træ, siger Mette Reffstrup.

Hun nævner, at vinyl, linoleum og gulvtæp-
per røg samme vej. Ti tons gips var også 
forurenet og blev derfor kategoriseret som 
farligt affald og efterfølgende destrueret.

SKJULT FORURENING
–Generelt bestemmer forureningen i hver 
enkelt bygning, hvor høj genanvendelses- 
procenten bliver. Ofte støder vi fx på 
tungmetaller, som gerne findes i gammel 
maling. I det hele taget rummer nedrivning 
overraskelser. Selv om der på forhånd af 
både os og byggeprojektets totalentrepre-
nør, NCC, er gennemført miljøscreeninger, 
så kan der gemme sig materialer, som 
vi først opdager, når vi river ned. Vores 
erfaring på området betyder også, at vi af 
og til selv går ind og tager prøver, fordi vi 
har en mistanke om det, vi kalder skjulte 
forureninger. Man kan sige, vi nærmest 
har et katalog over måden, der gennem 
de seneste mange år er blevet bygget på i 
Danmark. Materialevalget og brugen af  
kemikalier har ændret sig meget i tidens 
løb, og de forhold påvirker selvfølgelig 
vores arbejde. Det hænder derfor, at vi 
justerer på vores indsats, mens vi graver 
og river ned, som Mette Reffstrup udtryk-
ker det. 
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Sammen med P. Olesen har NCC udar-
bejdet en omfattende og meget detaljeret 
plan for, hvordan materialer fra den gamle 
skattebygning skal håndteres. Processen 
for forurenet materiale er, at P. Olesen  
anmelder estimerede mængder affald 
af alle slags til kommunen, der herefter 
indenfor 14 dage vender tilbage med en 
affaldshåndteringsplan. Det er den  
pågældende kommune, bygningen befinder 
sig i, der bestemmer hvor forurenet og 
brændbart affald skal afleveres. 

Til gengæld blev materialer, som uden vi-
dere kunne genbruges eller genanvendes, 
enten anvendt direkte på byggepladsen 
eller kørt til P. Olesens modtagestationer i 
henholdsvis Fredericia og Hovedgård ved 
Horsens. 

GENBRUGSBØRS FOR  
BYGGEMATERIALER
Mellem åbne arealer og store haller fyldt 
med velsorterede genbrugsmaterialer fra 
nedrivninger og materialebunker til genan-
vendelse åbner Mette Reffstrup snakken 
om materialehierarkiet, der via onlineplat-
formen Greendozer bliver solgt videre, så 
spild i byggebranchen reduceres. 

–Materialehierarkiet angiver, hvordan vi 
opnår det bedste miljømæssige resultat, 
når vi håndterer og behandler materialer 
fra nedrivning. Byggematerialer er i mange 
tilfælde en værdifuld ressource, og når vi 
står overfor en nedrivning af en bygning, 
vil vi altid overveje, om materialerne kan 
klargøres til genbrug, eller om de kan 
genanvendes. Det er kun, hvis ingen af 
delene kan lade sig gøre, at vi går videre til 
bortskaffelse. 

BEGREBSAFKLARING
Spørger man Mette Reffstrup, hvad for-
skellen er på genbrug og genanvendelse,  
tilføjer hun begreber som upcycling, down- 
cyling og nyttiggørelse. 

–Genbrug er, når du har et produkt, der 
kan bruges til samme formål igen uden at 
forarbejde produktet. Det næstbedste er 
genanvendelse, som tæller tre kategorier: 
Upcycling, hvor materialerne bliver be- 
arbejdet og genanvendt til et nyt og bedre 
materiale. Downcycling er, når produktet 
bliver bearbejdet og genanvendt med en 
lavere brugsmæssig værdi. Og nyttiggø-
relse er, når du tager et produkt ud af det 
kredsløb, det kommer fra, og fx bruger 
knust beton til vejfyld.

 

GENBRUG ER  
DEN HELLIGE GRAL
Hos P. Olesen er genbrug et nøgleord, 
fordi direkte genbrug altid er en vinder i 
CO2-regnskabet. Mette Reffstrup har som 
miljøkoordinator ansvaret for at øge ande-
len af direkte genbrug fra virksomheden.

–Genanvendelse af byggematerialer har 
været på alles læber længe, men det nye 
er den stigende interesse for byggemate-
rialer til direkte genbrug. Der er selvfølgelig 
rift om konstruktionstræ, men vi oplever 
også efterspørgsel på genbrugsbetonele-
menter. Vi sidder fx med en sag, hvor en 
bygherre vil bygge de øverste etager med 
genbrugsmaterialer for at få byggeriets 
CO2-aftryk ned grundet de nye CO2-krav, 
der indfases næste år, fortæller Mette 
Reffstrup og går ind på sit kontor for at 
dykke ned i de tal, der viser forskellen på 
en klimagevinst og en klimbelastning. 

RESSOURCEREGNSKABET
–Ser vi på tal fra Videncenter for Cirkulær 
Økonomi i Byggeriet, er der store forskelle 
på CO2-besparelserne, hvis du sammen-
ligner genbrug og genanvendelse af fx 
beton. Bruger du genbrugsbetonelementer, 
kan du opnå en besparelse på over 90 
pct., hvis du sammenligner med CO2- 
aftrykket for nye betonelementer. Tager du 
genanvendelse, hvor du knuser betonen, 
kan der nemt komme et negativt CO2- 
aftryk, fordi det skal nedrives, knuses og 
transporteres samtidig med, at det som 
regel kun kan erstatte cirka 20 pct. af det 
grus, der skal anvendes i produktionen af 
ny beton. Det kan dermed have en negativ 
klimapåvirkning, siger Mette Reffstrup.

–Men et er CO2-regnskabet, noget andet 
er ressourcerne. Det vil altid give mening 
at genanvende de materialer, der ikke kan 
genbruges, fordi du sparer det at udvinde 
fx sand, grus og sten, og det er naturlige 
ressourcer, vi ikke har i overflod af. Så selv 
om genanvendelse ikke nødvendigvis udgør 
en klimagevinst, hvis vi ser på CO2-regn-
skabet, så er det meget positivt, hvis vi ser 
på ressourceregnskabet og de planetære 
grænser.
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ET LEVENDE BYGULV ÅBNER SIG MOD BYEN

Karin Rasmussen, landskabsarkitekt hos C.F. 
Møller Architects, fylder sit skrivebord godt op 
med tegninger, der viser de uderum, som vil 
præge Bygningsstyrelsens kommende kontor-
bygning på Lerchesgade centralt i Odense.

Stikord fra hendes papirer sætter en vis 
retning:
Grøn lunge
Levende bygulv
Inviterende kantzoner

–Vi har valgt et formsprog, hvor det er 
graden af beplantning, der binder det 
hele sammen, forklarer Karin Rasmussen, 
mens hun gennemgår planerne og visio-
nerne for det, hun også kalder et grønt og 
skalatilpasset møde med byen.

–Vi opererer med genanvendelse i det om-
fang, det giver mening. Fx bliver bjælkerne 
fra den gamle skattebygning på Lerches-
gade ikke smidt ud. Vi bruger dem på 
forskellig vis. Til bænke, til cykelparkering, 
og besøger du til sin tid bygningen i Oden-
se vil du opdage, at bjælkerne også er lagt 
ud i det fri som tangenter, der angiver en 
retning, siger hun.

Flere stikord:
Aktivt byrum
Ny fortælling
Urban bevægelse

ODENSES AMBITIONER
–Vi bruger beplantningen som et element, 
der skaber rum. På den måde etablerer vi 
attraktive opholdsnicher og skyggefulde 
steder for brugere og besøgende. Odense 
har jo ambitioner om at være den grøn-
neste by i Danmark, og vores løsninger 
understøtter den ambition. Plantevalget er 
meget varieret, hvad angår udseende, duft 
og smag. Du møder frugtbuske, blom-
strende træer, krydderurter, stauder og 
høje græsser, fortæller Karin Rasmussen.

Projektets to gårdhaver, Østhaven og 
Vesthaven, adskiller sig fra hinanden i 
deres funktion og karakter. Vesthaven 
har offentlig adgang og åbner sig som en 
skærmet oase, der inviterer byen indenfor. 
Østhaven er husets hemmelighed med en 
beskyttet grøn mødezone, der fremstår 
frodig og inviterende. På tagene etableres 
to taghaver.

DET LEVENDE BYGULV
Hun lægger stor vægt på det, hun kalder 
det levende bygulv. Visionen er en varieret 
og levende stueetage, der styrker oplevel-
sen af byen i øjenhøjde.

–Sådan et gulv omfatter i den grad 
mennesker. Folk, der arbejder i kontor-
bygningen, og folk, der blot kommer forbi. 
I den sammenhæng spiller de fysiske 
overgangs- og kantzoner en meget vigtig 
rolle. Undersøgelser viser, at vi ofte møder 
hinanden i kantzonerne. Vi opererer derfor 
med, at disse zoner udgør en nøgle til det 
gode fællesskab. Kantzoner, der inviterer 
til ophold, er med til at gøre det trygt og 
tillokkende at opholde sig i byen, og vi 
udstyrer samtidig zonerne med en række 
praktiske funktioner som fx cykelparkering, 
håndtering af regnvand og de helt nødven-
dige gangarealer. Naboer og lokalmiljø får 
på den måde noget ekstra, man lægger 
noget til Lerchesgade. En kantzone langs 
en bygningsfacade kan i sig selv være invi-
terende, som Karin Rasmussen udtrykker 
det.

DEN VÅDE RESSOURCE
Regnvandshåndteringen udgør et særligt 
kapitel på Lerchesgade 35. Den perme-
able belægning modtager vandet, og to-
pografien på stedet bliver brugt til at lede 
vandet hen til stedets laveste punkt, hvor 
det opsamles under belægningen.

–Under alle belægninger er der lag, som 
kan holde på vandet, og der er brede fu-
ger i alle belægninger, så vand kan trænge 
ned i det vandreservoir, som vi etablerer 
nederst, forklarer Karin Rasmussen.

Ved spidsbelastninger kan vandløbet bliver 
overbelastet, og det er derfor nødvendigt 
at regulere udledningen til det offentlige 
system. Samtidig har Odense Kommune 
en målsætning om, at mindst 60 pct. af 
hverdagsregnen og 100 pct. af en 100 
års regnhændelse skal håndteres på egen 
grund ved hjælp af såkaldte grønne over-
fladeløsninger, nedsivning og forsinkelse.

–Vi skaber regnbede, hvor vi genanvender 
knust tegl fra den gamle skattebygning, og 
regnbedene sørger for at forsinke vandet. 
Vi indtænker vand som en ressource, og 
egentlige regnvandsmagasiner forsinker 
vandet yderligere, inden det til sidst løber 
ud i en regnvandsledning, siger hun og 
går til skærmen, hvor den landskabelige 
projektering er i gang.

I første halvdel af 2025 ser den grønne 
lunge dagens lys.
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