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dårlig start. Da man begyndte
at grave ud til fundamenter,
var man forberedt på at støde
på en smule forurening. Men
den 'smule' endte med ca.
1250 m3 beton, der skulle
flyttes fra pladsen, og det for-
sinkede projektet syv uger.

- Da vi stødte på den første
klump, regnede vi med at
klare det på en dag. Men det
glorde vi langt fra. I forvejen
var projekteringen kommet
i gang tre måneder senere
end forventet, og TK (TK
Development, der opfører
huset for PensionDanmark)
havde aftalt indflytning med
AIfa Laval, som derfor havde
opsagt deres tidligere leje-
må1. Så nu var vi endnu mere
pressede, fortæller Claus
Olesen.

Så for at vinde tid ændrede
entrePrenøren arbej ds-

flowet. Hurtigst muligt efter
betonelementmontagen
blev gipsvæggene opsat, og
straks herefter påbegyndtes
alt installationsarbejde. Idet

gipsvæggene blev opført,
inden huset var tæt, blev de
inddækket i plastic af kva-
litetsmæssige årsager. Det
veludførte og hurtige arbejde

skyldtes bl.a. også et godt
samarbejde med lejeren.

- Vi har været i rigtig tæt
dialog, og Alfa Laval har
været meget forstående for

Husets murmønster comouflerer
hele parkeringskælderen under
huset.

de udfordringer, vi har stået
med. Det store tidspres be-
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Focaden består af lønge, hvide horisontale bånd, der står í god kontrost

til den lidt tungere, mørke base. I fortolkningen of 'den maritime virk'
somhed'er der lagt fokus på de vondrette linier og udsigt fra etogerne

ó Ia et skibssoldæk.

AIfa Laaøk godt 300 medarbejdere mØder nu da,gligt ind i lyse og

fleksible omgiaelser; indþahhet i, fi,rmaets rnaritirne aerden
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Lige bag den første række
på havnen i Aalborg samler
Alfa Lavals nye, lejede hoved-
s¿ede sine medarbejdere i et
lyst, venligt og ligefremt hus,
hvor alle sidder lige godt.
Tidligere var virksomheden,
der har selskaber i 14 lande
og beskæftiger sig med ud-
vikling, salg, produktion og
servicering af værktøjer og
anlæg til skibe og industrier,
bosiddende på den modsatte
side i en gammel, tidligere
værftsbygning. Et klassisk,.
nedslidt højhus opdelt i flere

etager, der for det første be-
tød, at eî masse kvadratme-
ter gik til spilde, og dernæst
at medarbejderne dårligt
kendte andre end de få, de
sad i team med.

Flow og fleksibilitet har
derfor været nøgleordene i
disponeringen af huset med
en åbenhed i planerne, der
indbyder medarbejderne til
at færdes overalt. Fleksibilite-
ten gør det også let at tilpasse
arbejdspladserne, når nye
behov opstår.

- Vi så det som vores op-
gave at bringe virksomheden
sammen, fortæller arkitekt og
partner Søren Mølbak, PLH
Arkitekter.

- Lokalplanen for området

lagde op til karre-bygning
med gårdrum, men det
udfordrede vi med atriurrr-
rummet, der giver Alfa Laval
et dynamisk samlingsrum
til forskellige events. Og så

har atriet en positiv, impo-
nerende effekt, når kunder
kommer ind i det store flotte
rum, hvor virksomheden har
planer om at udstille nogle af
deres produkter, tilføjer han.

Dårlig start
endte godt
Det flotte hus og dets høje
kvalitet fik dog - ifølge
projektleder Claus Olesen,
Gråkjæa der har haft totalen-
treprisen - en ualmindelig
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Flow og fleksibilitet er nøgleord i disponeringen of huset med en åben-
hed i planerne, der indbyder medorbejderne til ot færdes overolt.

rtrmmet med højt niveau af
dagslys, tilføjer arkitekten.

Blik over ude og inde
Ifølge lokalplanen skulle
parkering være under hu-
set. Derfor kommer man

ind i gadeniveau til et
dobbelthøjt rum med vin-
deltrappe. ÉIuset er muret
op som en base, og stuens
murmønster camouflerer
hele parkeringskælderen
under huset. Derfra træder
man op på en plint, hvorfra

man kan bevæge sig ud på
terrasserne.

Huset består af fire eta
ger. Den modsatte side af
indgangen vender ud mod
vandet med udsigt fra med-
arbejder-broerne, der fun-
gerer som caféområde for
medarbejderne, og herfra
kan man også overskue hele
bygningens indre.

Kontorerne er placeret på
de resterende tre sider. Ca.
B0 7o består afåbent kontor-
mi]jø, mens resten er enkelte
cellekontorer, der samtidig
har dobbeltfunktion som mø-
delokaler, da medarbejderne
rejser meget.

Huset er opført som
lavenergihus 2015 med
anvendelse af solceller og
solafskærmning for reduk-
tion afenergiforbrug, og der
søges miljøcertifìcering efter
DGNB Sølv.

Alfa Laval
Gasværksvej 24
9000 Aalborg

Areal:
6000 m2

Bygherre:
TK Development opfører
huset for PensionDanmark

Leler:
Alfa Laval Aalborg

Arkltekt:
PLH Ark¡tekter

lngeniør:
OBH Rådg. lngeniører

Totalentreprenør:
Gråkjær

Energiklasse:
Lavenergihus 2015

Perlode:
2014-20"15

Prls:
126 mio. kr, ekskl. moms
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tØd, atvi ofte skulle trzeffe
nogle hurtige beslutninger,
og her har de været til rådig-
hed og med det samme kom-
met med klare tilbagemel-
dinger, siger Claus Olesen,
der efter aflevering tilfældigt
mødte nogle meget tilfredse
medarbejdere hos Alfa Laval.

- Alle tre roste byggeriet til
skyerne og beskrev det lidt
som at komme hjem. Denne
virksomheds ansatte er vant
til kvalitet, så flotte ord der-
fra er meget motiverende for
os, tilføjer han.

Det vandrette valg
Det er ikkc kun bag mu-
rene, at huset udmærker sig
Bygningens facade består
af lange, hvide horisontale

bånd, der står i god kontrast
til den lidt tungere, mørke
base. Utraditionelt for arki-
tekten har man i stedet for
aluminium arbejdet med
vinduespartier i massivt
lærketræ. Det er valgt for
at ramme et skandinavisk
udseende og opnå en særlig,
uformel atmosfære, der pas-
ser til Alfa Laval som nordisk
koncern.

- Vi blev bedt om at for-
tolke 'den maritime virk-
somhed'. Det skulle ikke
være er gammelt skib, så vi
lagde fokus på de vandrette
linjer - det horisontale - og
udsigterne mod vandet fra
etagerne á la et skibssoldæk,
forklarer Søren Mølbak.

- Og med de vandrette vin-
duesbånd får man den ægte
vare. De er helt uigennem-
brudte hele vejen rundt om
bygningen, hvilket giver ud-
sigt 180 grader. Dette tilfører
også lethed og transparens i
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ffiË I 35 år som Danmarks totalleverandør af betonelementer
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Vindeltrappen og det dobbelthøje rum morkerer indgongen til Alfo Loval.
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