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Aalborg Portland værdsætter mangfoldigheden, 
mulighederne og kreativiteten i betons styrker 
– i form af smukke og bæredygtige byggerier, 
som de synlige resultater.

Når funktion og æstetik flyder sammen. 
Når byggerier skaber fornyelse. Og når fundamentet 
er beton med styrken fra dansk kvalitetscement. 

Cement og beton udfordrer til mere…

Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
Postboks 165
9100 Aalborg
Telefon +45 98 16 77 77
Telefax +45 98 10 11 86
cement@aalborgportland.com
www.aalborgportland.com

Aalborg Portland A/S

Telefon   9816 7777 
Telefax  9810 1186  
sales@aalborgportland.com  
www.aalborgportland.dk

Kreativiteten 
spirer
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DANSK
BETONFORENING  

SKØNHED  
GØR BYGNINGER  
BÆREDYGTIGE

N år betonbranchen gennem mere end 40 år har uddelt pri
ser til fremragende betonarkitektur, så handler det natur

ligvis om at markere fordelene og mulighederne med beton. 
Men det handler bestemt også om at fremhæve de bygninger, 
som forventeligt står så lang tid som muligt. På Kunstakade
miets Arkitektskole (KADK) kalder man de bygværker, som 
står lang tid robuste. 

Ifølge forskerne på KADK handler en bygnings robusthed 
om dens funktionalitet. Men også af bygningens tekniske 
beskaffenhed, altså hvordan bygningen kan vedligeholdes og 
transformeres. Endelig afhænger en bygnings robusthed helt 
grundlæggende af dens skønhed.

Funktion. Teknik. Skønhed. De tre ting giver robuste byg
ninger, som står længe. Det er lig med bæredygtighed. For 
smukke bygværker, som er bygget godt og funktionelt, passer 
man på. Dem vil man gerne se på. Så lang tid som muligt. Og 
det er bæredygtigt, for så bygger man sjældnere og bruger 
dermed færre ressourcer og mindre energi.

Det er de bygværker, som bliver hædret med Beton
elementPrisen, med Insitu Prisen og med Bæredygtig Beton 
Prisen.

THOMAS UHD |  BRANCHEDIREKTØR

Interview m. Kent Martinussen,  
adm. dir. , Dansk Arkitektur Center

Bæredygtig Beton Prisen

Grøn beton til konstruktion

Sonnesgade 11 – med revner

Sydhavns Genbrugscenter – opført 
med genbrugsbeton

Beton Element Prisen – for innova-
tiv brug af betonelementer

Filsø Besøgscenter – med land-
skabelig tyngde

Interview med arkitektfirmaet 
Schønherr

In-Situ prisen - til unikt arbejde i 
pladsstøbt beton

Hammershus – uden rette vinkler

Trekroner Kirke – med bølgende 
 betonvægge

Haucon – skulpturelt og 
 transparent

Cityringen – Danmarks største 
 anlægsprojekt i 400 år
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HER SÆTTER BETON-
BRANCHENS AKTØRER 
PRIS PÅ HINANDEN
Med tre betonpriser vil Dansk Beton hædre anvendelsen af beton som byggemateriale

Med en pris hædrer man jo et 
byggeri og de mennesker, der har 
skabt det og peger dermed på 
noget, der repræsenterer en ny og 
visionær retning for hele bygge
branchen. siger Kent Martinus
sen, administrerende direktør i 
Dansk Arkitektur Center

BÆREDYGTIG BETON PRISEN
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BÆREDYGTIG BETON PRISEN

Når betonbranchen har valgt at fore
tage en prisuddeling, hvor såvel Be
tonelementPrisen, InSitu Prisen og 
Bæredygtig Beton Prisen bruges til 
at hædre byggerier og deres aktører, 
så handler det om at samle byggeog 
anlægsbranchen og samtidig fokusere 
på de kvaliteter, der er forbundet med 
beton som byggemateriale.

Og det betyder noget med prisudde
linger. Mener Kent Martinussen, admi
nistrerende direktør i Dansk Arkitektur 

Center og selv medlem af dommerko
miteen for Betonelement Prisen.
Med en pris hædrer man jo et byggeri 
og de mennesker, der har skabt det, 
og peger dermed på noget, der repræ
senterer en ny og visionær retning for 
hele byggebranchen. Det er en måde, 
at fremhæve best practice på og sætte 
nye og høje standarder for, hvad vi kan 
opnå. På den måde er det vigtigt, at en 
branche selv bidrager til at skabe en 
bevidsthed om, hvad der er vejen frem, 
siger Kent Martinussen og fortsætter:

– Det er også vigtigt at påpege, at 
priser ikke kun er et internt anliggende 
for en branche. De er jo også et kom
munikationsredskab i forhold til de 
relevante interessenter i samfundet; 
beslutningstagere, borgere og brugere. 
Prisuddelingerne er en kommunikati
onsplatform, der kan bruges til at pleje 
en branches omdømme og skabe dialog 
med det omgivende samfund. Med en 
pris hædrer man jo et byggeri og de 
mennesker, der har skabt det, og peger 
dermed på noget, der repræsenterer en 
ny og visionær retning for hele bygge
branchen, fremhæver Kent Martinus
sen og uddyber:

Spændende nye betonbyggerier 
samt bred kommunikation har gennem 
de senere år bidraget til at øge materi
alets omdømme. Vi er på vej væk fra de 
kendte fordomme om beton som noget 
”gråt og kedeligt”, og på vej mod en for
ståelse af beton som et materiale med 
uendelige muligheder. Bæredygtighed 
er et af de parametre, som er med til at 

BETONENS HÆDERSPRISER
Dansk Beton er 28. marts vært for en prisuddeling hos Dansk Arkitektur 
Center. Her uddeles tre priser og Utzonstatuetten.

BETONELEMENT-PRISEN OG UTZON-STATUETTEN
for fremragende elementbyggeri

IN-SITU PRISEN
for enestående arbejde med pladsstøbt beton

BÆREDYGTIG BETON PRISEN
publikumspris, der hædrer bæredygtig brug af beton

til at udvikle beton i disse år, ligesom 
en langt mere arkitektonisk og kunstne
risk tilgang er det.  Det skal vi formidle 
videre, hvad enten det er beton til brug 
inden for erhverv, boligbyggeri eller 
anlæg, siger Kent Martinussen, der ikke 
tøver med at karakterisere beton som 
forudsætning for det moderne samfund 
som vi kender det i dag.

– Beton har jo en stor historie helt 
tilbage fra romertiden. Men inden 
for de sidste 100 år har beton haft en 
afgørende betydning for vores evne 
til at kunne udvikle og opbygge de 
nuværende by og velfærdssamfund, 
som vi tager for givet. Beton blev det 20. 
århundredes vigtigste byggemateriale, 
og vil givetvis også i nye innovative 
udgaver være det i det 21. århundrede, 
inklusive de udfordringer der er for
bundet hermed. Derfor fortjener udvik
lingen af beton og byggerier med beton 
fortsat stor opmærksomhed, siger Kent 
Martinussen.

FAKTA

KENT MARTINUSSEN

Administrerende direktør i 
Dansk Arkitektur Center. Som 
arkitekt har han undervist 
ved danske og udenlandske 
universiteter og arkitektskoler 
og drevet egen tegnestue med 
udstillinger i Asien, Arabien, 
Europa og USA. Formand for 
dommerkomiteen for Beton
element Prisen.
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www.peikko.dk

FREMTIDENS SAMLINGSDETALJER
med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi

SUMO® Vægsko

Byggebranchen er ansvarlig for 40% af det samlede energiforbrug og 30% af den samlede mængde affald, det 
forpligter. Derfor har vi hos Peikko fokus på at udvikle bæredygtige løsninger til byggebranchen. 
Vi arbejder ud fra den filosofi, at det skal være enkelt og sikkert både at montere, demontere samt gen-montere 
betonelementer.

Circle House projektet, som vi er en del af med vores SUMO Vægsko, baner vejen frem for et mere bæredygtigt 
byggeri, bygget efter cirkulære principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet kan skilles ad igen, og de brugte 
elementer kan genbruges næsten uden at tabe værdi. Ved brug af principperne, kan op mod 90% af alle brugte 
materialer genbruges.
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D ommerkomitéen har blandt de indstillede pro
jekter nomineret tre projekter, som publikum 

kan stemme på.
Dommerkomitéen består af arkitekt og formand i 

C.F. Møller Archtects, Julian Weyer, direktør i Danske 
Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, arkitekt og 
indehaver af AplusB, Rie Øhlenschlæger, adm. direk
tør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, og 
direktør for DK Beton og formand for Dansk Beton, 
Niels Søndergaard.

De indstillede projekter til Bæredygtig Beton Pri
sen vidner om mange forskellige bæredygtige måder 
at bruge beton på. Derudover udviser de indstillede 
projekter en stor interesse for at anvende beton som 
bæredygtigt materiale og dermed en tydelig interesse 
for prisen. 

Bæredygtig Beton Prisen uddeles  
for sjette gang siden 2009

Foto: Thomas Mølvig

Foto: Lemvig Kommune

 2011 2013 2015 2017

TIDLIGERE VINDERE AF BÆREDYGTIG BETON PRISEN

Rabalder Parken, Roskilde Le Mur, Lemvig sØnæs Klimapark, ViborgDANVA Vandhuset, Skanderborg

Foto: Møller og Grønborg

Prisen uddeles som en anerkendelse af arkitekter, 
ingeniører, entreprenører og bygherrer, som har lavet 
et bæredygtigt bygge eller anlægsprojekt med beton, 
der forener miljø, økonomi, samfund og æstetik. 

Det pågældende projekt skal være opført i Dan
mark og være indviet, før prisuddelingen finder sted. 
Projektet må ikke være mere end fem år gammelt.

Bæredygtig Beton Prisen bliver uddelt til Dansk 
Betons prisfest den 28. marts 2019.

BÆREDYGTIG 
BETON PRISEN  
er en publikumspris, som 
alle kan stemme på. Det er 
dermed publikum, der afgør, 
hvilket projekt der  vinder 
den eftertragtede pris.

BÆREDYGTIG BETON 
PRISEN 2019

BÆREDYGTIG BETON PRISEN
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T o broer i Holeby ved Rødby, en 
bro ved Holstebro og en laborato

riebygning på DTU i Lyngby er blandt 
de nominerede til at vinde Bæredygtig 
Beton Prisen 2019. I dele af brokon
struktionerne og laboratoriebygningen 
har man nemlig for første gang no
gensinde brugt en nyudviklet grøn 
cement og beton, som i fremtiden kan 
spare klimaet for op mod 30 procent af 
CO2udledningen. 

Igennem de sidste fire år har in
novationskonsortiet bag Grøn Beton 
II arbejdet sammen om at udvikle nye 
cementtyper, der belaster klimaet 
mindre, fordi cementen er produceret 
ved lavere varmegrader og derfor har 
en mindre CO2udledning. Det er lyk
kedes, og de nye cement og betonty
per er anvendt i dele af  brokonstrukti
onerne på to broer i Holeby ved Rødby 
og en bro ved Holstebro samt i et nyt 
betonlaboratorium på DTU. Det er de 

fire byggerier, der nu er nomineret til 
Bæredygtig Beton Prisen.

Potentialet for at bygge mere bære
dygtigt i beton i fremtiden – som de tre 
broer og laboratoriet – er stort. Erfa
ringerne fra projektet viser, at erstatter 
man den cement og beton, vi kender 
og bruger i dag, med de nye CO2redu
cerede cement og betontyper, kan vi 
spare klimaet for op til 30 procent af 
den nuværende og fremtidige CO2 ud
ledning i forbindelse med cement og 
betonproduktion. Og resultaterne ty
der på, at kvaliteten af den nyudvikle
de grønne beton er på højde med den 
beton, vi bruger i dag. Der er tale om et 
forskningsprojekt og fire demonstrati
onsprojekter af international format.

 Vi er meget glade og stolte over at 
være nomineret til Bæredygtig Beton 
Prisen. Vi har arbejdet på dette projekt 
igennem fire år, og vi opfatter nomine
ringen som en anerkendelse af, at vi er 

NOMINERET TIL BÆREDYGTIG BETON PRISEN

FAKTA

MOTORVEJSBRO  
over Herning

HerningHolstebromotorvejen  
 Lindholtvej

Bygherre: Vejdirektoratet 

Rådgiver: Rambøll A/S

Entreprenør: MT Højgaard A/S

Sideudvidelse af jernbanebro på strækningen mellem Ringsted og Femern – Kærstrupvej. Foto: Torben Eskerod 

GRØN BETON TIL
KONSTRUKTION

BÆREDYGTIG BETON PRISEN



F E B R UA R  2 0 1 9    |    9

lykkedes med at få udviklingsarbejdet 
fra laboratoriet og ud i virkeligheden. 
Det er her i de virkelige konstruktio
ner, at betonerne skal vise deres værd 
over tid. Og vi håber og tror på, at 
demonstrationsprojekterne – broerne 
i Rødby og Holstebro og laboratoriet i 
Lyngby  vil være med til at bane vejen 
for den grønne omstilling af cement 
og betonproduktionen, siger Lars Ny
holm Thrane fra Teknologisk Institut, 
der er projektleder på projektet.

GRØN BETON TIL
KONSTRUKTION

Sideudvidelse af jern
banebro på strækningen 

mellem Ringsted og  
Femern – Kærstrupvej 

F
ot

o:
 T

or
b

en
 E

sk
er

od

FAKTA

OVERFØRING over Sydmotor
vejen på Lolland – Lundegårdsvej

Bygherre: Vejdirektoratet/ 
 Sund & Bælt

Totalentreprenør: MT Højgaard A/S

Motorvejsbro over HerningHolstebromotorvejen – Lindholtvej

FAKTA

SIDEUDVIDELSE af jernbanebro 
på strækningen mellem Ringsted og 
Femern  Kærstrupvej

Bygherre: Banedanmark

Totalentreprenør: MT Højgaard A/S

FAKTA

DTU – laboratorium og betoncenter

Bygherre: DTU Campus

Rådgivere/arkitekter:  
Christensen & CO. Arkitekter A/S  
og Norconsult Danmark A/S

Entreprenør: LM Byg A/S og MT Højgaard A/S  
(for støbning af væg og gulv med den grønne beton)

BÆREDYGTIG BETON PRISEN
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SONNESGADE 11  
– MED REVNEMØNSTER

NOMINERET TIL BÆREDYGTIG BETON PRISEN

BÆREDYGTIG BETON PRISEN
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Sonnesgade 11 i Aarhus fremstår med en revnet 
insitu støbt betonfacade, som i sit mønster 

minder om en kæmpe marmorplade. Betonen 
fremstår rå, mens perforeringerne lader det varme 
lys fra huset trænge igennem.

Bygningens øvrige facader er alle forskellige, 
men har det til fælles, at de følger pragmatiske 
systemer og opnår skønhed i det enkelte.

Et af de bæredygtige elementer er den insitu 
støbte betonkerne, som bærer hele bygningen, og 
som fungerer som et termisk klimaanlæg. Beton
kernen sikrer et lavt energiforbrug og holder en 
stabil indendørstemperatur på 21 grader og en 
stabil luftfugtighed. Betonkernen rummer alle hu
sets servicefunktioner som depoter, printerrum, 
køkkener, toiletter og teknik.

En anden energibesparende funktion er op
nået ved at indbygge mange riste til indblæsning 
af frisk luft ind i tværgående stålbjælker i beton
dækket, der udgør etageadskillelserne. Den kon

FAKTA

Bygherre: Sonnesgade 11 ApS

Arkitekt: SLETH

Rådgivende ingeniør: Søren 
Jensen Rådgivende Ingeniør
firma. 

Entreprenør: Poul Pedersen  

Areal: 2.500 m2 

Anlægssum: 57 mio. kroner

Udført: 2016 

struktion har gjort det muligt at optimere brugen 
af beton, da betondækket kun er 15 cm tykt. Var 
etageadskillelsen opført på konventionel vis, ville 
bygningen have været to meter højere, og der ville 
have været brugt væsentligt mere beton og glas. 

Et tredje energibesparende element er pla
ceringen af huset på grunden. Her er dagslyset 
udnyttet optimalt, så lyset i bygningen sjældent 
er tændt. Hovedtrappen er ligeledes et eksempel 
på bæredygtighed, da den er placeret, så det er 
naturligt, at alle vælger den frem for at bruge ele
vatoren, der sjældent kører og kun bruges til vare
levering og af gangbesværede.

Erhvervshuset er også bæredygtigt, fordi den 
store kælder i det tidligere ostelager, som lå på 
grunden, er blevet genanvendt og udgør erhvervs
husets fundament. Det er en kæmpe miljømæssig 
gevinst, både fordi alternativet ville være, at kæl
deren skulle bortskaffes, og der er sparet en masse 
beton ved ikke at skulle lave et nyt fundament. 
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BÆREDYGTIG BETON PRISEN
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SYDHAVN  
GENBRUGS-
CENTER  
– OPFØRT MED  
GENBRUGSBETON

NOMINERET TIL BÆREDYGTIG BETON PRISEN

BÆREDYGTIG BETON PRISEN
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Under udførelsen af det nye genbrugscenter i 
Københavns Sydhavn har parterne bag pro

jektet sat helt ny standard for anvendelsen af 
genbrugsbeton. I stedet for at tilføre nye sten til 
betonen er der brugt 100 procent genanvendt 
beton som tilslagsmateriale. Dermed består 
genbrugsbetonen af hele 40 procent genanvendt 
materiale, hvilket er fem gange mere end den 
hidtidige standard for genbrugsbeton. Desuden 
er der for første gang brugt genbrugsbeton til 
udvendige overflader og støbt i aggressiv mil
jøklasse. Tidligere er genbrugsbeton kun brugt 
indendørs, hvor den ikke er udsat for frost og 
andre miljømæssige påvirkninger.

Bæredygtighedskonceptet omfatter udover 
genbrugsbeton også solceller og jordvarme, der 
skal dække genbrugscentrets energiforbrug. Des
uden er der benyttet genbrugstræ og genbrugt 
armaturer til lavenergi LEDbelysning, og mul
tihuset er opført med grønt tag, der kan forsinke 
regnvandet.

Genbrugscentret er opført med en kombina
tion af betonelementer og en stor del synlig gen
brugsbeton, der er insitu støbt på stedet. Der er 
brugt genbrugsbeton i fundamenter, terrændæk 
og i væggene omkring genbrugscenteret.

Det ottetalsformede byggeri ventes at åbne 
sidst i april i år  visionen er, at så meget affald 
som muligt skal sorteres direkte til genbrug, og så 
få genstande som muligt skal ende i containerne.

FAKTA

Sydhavn Genbrugscenter i 
København 

Bygherre: Amager 
 Ressourcecenter 

Arkitekt: Krilov A/S

Rådgivende ingeniør: COWI A/S

Entreprenør: ZÜBLIN A/S 

Areal: Genbrugsstation på 4.865 
kvadratmeter og et multi hus på 
1.228 kvadrat meter

Anlægssum: 51 mio. kroner

Udført: 2018 

BÆREDYGTIG BETON PRISEN
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B etonelementPrisen uddeles 
af Betonelement Foreningen til en god 

og innovativ anvendelse af betonelemen
ter i byggeri og arkitektur. Den blev stiftet 
i 1978.

Med BetonelementPrisen følger 75.000 
kroner, sponsoreret af Aalborg Portland, 
en plakette til bygherren til indmuring 
samt en indrammet kopi af plaketten til 
arkitekten. Desuden tildeles  vinderen 
Utzonstatuetten, designet af Jørn Utzon.

I 2017 vandt det fynske arkitektpar 
Mette Tony og Mads Bjørn Hansen fra 
Praksis Arkitekter Beton elementPrisen 
2017 for deres særlige arkitektoniske greb 
 at bygge betonelementer uden på en grå, 
gammel kornsilo i Nordhavn i København, 
så siloen er forvandlet til Frihavns Tårnets 
lyse, moderne boliger.

IN -SITU PRISEN 2004-2017

2017: Frihavns Tårnet i Nordhavn. Arkitekt: Mette 
Tony og Mads Bjørn Hansen, Praksis Arkitekter

2015: Henius House i Aalborg. Arkitekt: Klaus 
Toustrup, C.F. Møller

2013: Enghuset i Gistrup ved Aalborg. Arkitekt: 
Arkitektfirmaet Nord A/S

2011: VM Bjerget. Arkitekt: Bjarke Ingels, BIG 

2009: Emaljehaven. Arkitekt: Entasis, Creo Arki-
tekter A/S 

2007: Tietgenkollegiet. Arkitekt: Lundgaard & 
Tranberg 

2004: Rosendahl, HTS og Dunkers Kulturhus, 
Helsingborg. Arkitekt: Kim Utzon Arkitekter 

2002:  CCI Europe A/S. Arkitekt: Arkitektgruppen 
Aarhus

2000: Odense Universitet, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet. Arkitekt: CUBO.

1998: Auditorie- og udstillingsbygning til arkitekt-
skolen i Aarhus. Arkitekt: Kjær & Richter 

1997: Orangeri i Fredensborg Slotspark. Arkitekt: 
Søren D. Schmidt

1996: Arken, Museum for moderne kunst. 
 Arkitekt: Søren Robert Lund

1995: Horsens Kraft-Varmeværk. Arkitekt: Boje 
Lundgaard og Lene Tranberg

1994: Sophienberg slot i Rungsted. Arkitekt:  
Ib og Jørgen Rasmussen

1992: Retsbygning i Holstebro. Arkitekt: 3 x Nielsen

1990: Boligbebyggelsen Engen i Rødovre. 
 Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus

1989: Finger B, Københavns Lufthavn og Unicon 
Betonelementfabrik, Roskilde. Arkitekt: KHR

1987:  Paustian. Arkitekt: Kim, Jan og Jørn Utzon

1986:  Melsen Tryk, Ålborg. Arkitekt: Hans Dall og 
Torben Lindhardtsen

1985:  Amtsgymnasium i Sønderborg. Arkitekt:  
A5 Tegnestuen

1983:  Dako A/S, Glostrup. Arkitekt: Jørn Langvad 
og Søren D. Schmidt

1982:  Københavns Amtssygehus, Herlev. Arkitekt: 
Bornebusch, Brüel og Selchau.

1981:  Forenede Bryggerier, Fredericia. Arkitekt: 
Steen Højby Rasmussen. 

1980:  Roskilde Amtsgård. Arkitekt: Knud Munk.

1979:  Eremitageparken, Lyngby. Arkitekt: Erik 
Korshagen og Jørgen Juul Møller.

1978:  Bebyggelsen Gadekæret, Ishøj. Arkitekt: 
Knud Ejvind Rasmussen

BETON-
ELEMENT-
PRISEN
– FOR INNOVATIV BRUG  
AF BETONELEMENTER

BETONELEMENT-PRISEN
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Schønherr’s Filsøprojekt til besøgssted i Vest
jylland er landskabsarkitektur, der viser hvor

dan industrielt præfabrikerede betonelementer 
kan udgøre et såvel konstruktivt som æstetisk bæ
rende element i en samlet landskabsarkitektonisk 
komposition. Kompositionen henter inspiration i 
den regionale naturs egne former og bevægelser, 
og er udformet som en kontinuerende elipse, der 
slynger sig ud over Filsø og herved sætter den 
besøgende i stand til at gribe himlen, horisonten 
og et enestående naturlandskab i ét blik og en 
sammenhængende bevægelse.

VINDER AF BETONELEMENT-PRISEN

BESØGSSTEDET 
VED FILSØ

 Såvel de horisontale broelementer som den ver
tikale mur er udført i industrielle betonelementer, 
der med arkitekternes egne ord er valgt for at ”give 
projektet den fornødne tyngde til at markere sig i 
dette enorme landskab”.

Besøgsstedet består af en adgangsvej, en 
formidlingsbygning, en landskabsbro og en par
keringsplads til de besøgende. Vejen går gennem 
fredet og spektakulær natur frem til ppladsen og 
den store ellipse, der i en enkelt form både griber 
formidlingsbygningen og udfolder den store hori
sont, som vandspejlet skaber.

BETONELEMENT-PRISEN
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FAKTA

Bygherre/ordregiver: 
Naturstyrelsen, Realdania, 
Aage V. Jensens Naturfond. 
Skolestuen: Aage V. Jensens 
Naturfond

Bygherrerådgivere: Niras 

Bygningsarkitekt: 
 Schønherr A/S

Ingeniør: Fuldendt A/S

Entreprenør: Otto 
 Christensen A/S

Øvrige samarbejdsparter: 
Naturrådgivningen, v. Niels 
Riis, Cubo arkitekter

Ydelser: Programmering, 
skitsering, projektering, ud
bud, byggeledelse og tilsyn

Status: Filsø realiseret 
20122017. Filsø skolestue 
realiseret 20162018

Areal: 4300 m². Skole stuen 
480 m², Bygnings areal 
180 m²

Samlet anlægssum: 3.6 mio. 
kroner. Skolestuen: 12 mio. 
kroner

Fra broen kan man opleve Filsø og det vidtstrakte 
landskab, hvor man i én og samme panorerende 
bevægelse kan komme helt tæt på vandspejlet og 
områdets unikke natur.

Filsø tæt ved Henne Strand på den jyske vestkyst 
var engang en af Danmarks største søer, men blev i 
forskellige projekter mellem 1852 og 1951 drænet for 
at skabe landbrugsjord på den fattige kyststrækning. 

I 2011 købte Aage V. Jensens NaturFond områ
det for at føre det tilbage til dets naturlige tilstand, 
og genskabe den store sø som et rekreativt områ
de til glæde og gavn for turister og beboere.

BETONELEMENT-PRISEN
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BETON ER SOM 
VESTERHAVETS 
TEMPERAMENT
Betonelementers robusthed og en tyngde 
er det helt rigtige materiale til Vesterhav-
slandets rå natur, fortæller partner og kre-
ativ direktør Rikke Juul Gram i Schønherr

D et betyder enormt meget for os, når vores arbejde 
bliver anerkendt. Filsøprojektet har virkelig været 

en holdindsats, og vi deler glæden med både vores 
bygherrer og entreprenører. Vi er meget stolte over, at 
prisen i år hylder, hvad landskabsarkitekturen kan og 
er. Landskabsarkitekturen handler netop om iscene
sættelse af det offentlige fællesskab – det vi alle deler 
med hinanden.

– Prisen for Filsø er i virkeligheden er en pris til 
fællesskabet og naturen. Det er vi stolte af, fortæller 
Rikke Juul Gram sammen med associeret partner 
Rasmus Stougaard og landskabsarkitekt MAA Anders 
Heeland Madsen, som alle tre er en del af landskabs
arkitektfirmaet Schønherr.

De er årets vindere af BetonelementPrisen for 
Filsø i Varde. Broen omkring søen er udviklet i et sam
arbejde mellem Realdania, Aage V. Jensen Naturfond 
og Naturstyrelsen. Schønherr har rådgivet og tegnet 
broprojektet, som skaber ny adgang for alle til Filsøs 
storslåede natur, ligesom de har stået bag designet 
af et nyt ankomstområde og en formidlingsbygning, 
som understøtter og supplerer betonelementbroens 
store ellipse på kanten mellem land og vand.

NATUREN ER INSPIRATION
Rikke Juul Gram fortæller, hvordan søens enorme 
vandspejl bliver gjort tilgængeligt for alle gennem 
broens ovale form, som understøtter blikkets bevæ
gelse over landskab og horisont.

– Efter at landbrugets lige og maskinelle linjer 
havde besat området frem til 2011, blev det muligt 
at genintroducere de panorerende bevægelser fra 
lettende fugleflokke i en organisk struktur. Men den 
vesterhavske indlandsnatur kan vise tænder. Derfor 
skulle broen have en robusthed, som oplagt var mulig 
i beton, fortæller Rikke Juul Gram.

På bunden af Filsø står en mængde betonpæle 
rammet 12 meter ned i dybet, som holder betonele
mentbroen oven vande.

– Havde vi anvendt andre materialer, ville vinte
rens isskruninger i søen have ødelagt konstruktionen, 

så betonelementernes styrke og fleksibilitet var et 
konstruktivt rigtigt valg. Der kommer over 100.000 
besøgende om året, så det er også en bro der skal kun
ne holde til brug.

Naturens cyklus er uendelig, fortæller Rasmus 
Stougaard, og broens ovale form, som blev designet 
tilbage i 2012, er udformet som en bevægelse uden et 
stop.

Man kan som besøgende gå hele vejen rundt i én 
kontinuerlig bevægelse – i modsætning til en traditio
nel udsigtsbro, som i højere grad er et punkt. 

Prisen for Filsø er en pris til fællesskabet og naturen, for
tæller Rikke Juul Gram sammen med associeret partner 
Rasmus Stougaard og landskabsarkitekt MAA Anders 
Heeland Madsen, som alle tre er en del af landskabsarki
tektfirmaet Schønherr. 
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I nsitu Prisen uddeles til personer eller 
firmaer, som har stået for unikt arbejde 

i pladsstøbt beton, og som har udfordret 
materialets formbarhed og potentiale. Om 
årets nomineringer siger Jan Søndergaard 
Hansen, Formand for Fabriksbetonfor
eningen: 

 I år var der et stort felt af byggerier 
indstillet til Insitu Prisen 2019, bygge
rier der viste spændende anvendelse af 
betonens enestående formbarhed og 
anvendelsesmuligheder. De nominerede 
byggerier er eksempler på, hvordan Insi
tu beton naturligt anvendes i forbindelse 
med megatrends som individualisme, 
urbanisering og bæredygtighed.

InSitu Prisen støttes af Aalborg Port
land samt forskallingsleverandørerne 
PASCHALDanmark A/S, PERI Danmark 
A/S og Brunsgaard A/S. Udover den store 
anerkendelse for sit arbejde modtager 
vinderen 50.000 kroner. Beløbet deles 
mellem vinderprojektets arkitekt og en
treprenørvirksomheder. I år dyster fire 
talentfulde nominerede om prisen, der 
hylder det pladsstøbte byggeri.

IN-SITU PRISEN  
– TIL UNIKT ARBEJDE I PLADSSTØBT BETON

Sidste års vinder af Insitu Prisen:  
Kvæsthusprojektet. Her ses parkerings
kælderen. 

IN -SITU PRISEN 2004-2017

2017: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S og 
entreprenørerne NCC A/S og Per Aarsleff 
A/S for Kvæsthus-projektet, København.

2015: PLH Arkitekter og entreprenørvirksomhe-
den DS Flexhal for DSV's nye hovedsæde i 
Hedehusene

2014: Henning Larsen Architects og entreprenør-
virksomheden MT Højgaard A/S for Det nye 
Moesgaard Museum.

2013: Arkitektvirksomheden 3XN A/S og entre-
prenøren MT Højgaard A/S for Den Blå 
Planet. 

2012: Arkitektvirksomheden Nordarch samt en-
treprenørerne Hoffmann og Grindlines for 
Skateparken i Fælledparken i København. 

2011: A2 Arkitekterne og entreprenør MT Høj gaard 
for Nibsbjerg Vandcenter i Holstebro. 

2010: Arkitekt Steven Holl fra Steven Holl 
 Architects i New York og C. C. Contractor 
prisen for kunstmuseet HEART i Herning. 

2009:  Foster + Partners og E. Pihl & Søn for Ele-
fanthuset i Københavns Zoo. 

2008: Sophus Søbye Arkitekter M.A.A. og 
 entreprenørfirmaet Frede Hansen & Co, 
Ringe A/S for Hindemosehus – et moderne 
spejderhus ved Odense.

2006: Zaha Hadid Architects og E. Pihl & Søn for 
Ordrupgaards tilbygning. 

2004: Arkitekterne Schmidt, Hammer og  Lassen 
samt murerog entreprenørfirmaet Hans Ulrik 
Jensen A/S for kunstmuseet ARoS i Århus.

IN-SITU PRISEN
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NOMINERET TIL IN-SITU PRISEN 2019

BESØGSCENTER 
HAMMERSHUS 
– UDEN RETTE VINKLER

A rkitema Architects og Christoffer Harlang Archi
tects har begge været arkitekt og landskabsarki

tekt på byggeriet af Besøgscenter Hammershus. En 
af de ting, som de har valgt at tegne ind i projektet, 
er et tag, der lægger sig i forlængelse af det bakkede 
landskab. 

Om nomineringen fortæller senior partner i Arki
tema Architects, Poul Schülein, at netop helhedsop
levelsen mellem byggeri og landskab har været helt 
essentielt. 

 Vi er rigtig glade og stolte over at være nomi
neret til Insitu Prisen 2019. Vi har med et brugbart 
tag valgt at vægte den landskabelige oplevelse for de 
besøgende meget højt ved at underspille bygningens 
fremtoning, når man ankommer som besøgende. 

 Med andre ord giver vi gæsterne mulighed for 
en ekstra oplevelse, som man ikke ville have fået, hvis 
man bare skulle gå direkte ind i et besøgscenter. Det 
har været vigtigt for os at skabe et dynamisk land

skabsforløb, hvor de besøgende har mulighed for 
både at opleve den smukke natur og den historiske 
ruin, siger Poul Schülein. 

Om betondelen kan Morten Iversen fra Jens Møller 
Gudhjem A/S fortælle om et helt unikt  
 støbearbejde: 
 Det var en meget speciel støbeopgave. Dele af væg
gene var beskrevet som elementer, men da der var 
krav om synlig lodret bræddeforskalling på begge 
sider, foreslog vi på et tidligt tidspunkt at støbe alle 
væggene insitu. 

 Der er stort set ingen rette vinkler, og de fleste 
hjørner er runde, så der var tale et meget krævende 
og omfattende forskallingsarbejde. Det har givet byg
geriet et helt unikt resultat, som alle parter er stolte 
af i dag. 

Besøgscentrets gulve, vægge og nicher er støbt på 
stedet i beton med tilslag af granit og lokale sten.

IN-SITU PRISEN
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FAKTA

BESØGSCENTER  
HAMMERSHUS 

Adresse: Hammershus, Bornholm 

Omfang: 1.000 m2

Bygherre: Naturstyrelsen 

Arkitekt: Arkitema Architects og 
Christoffer Harlang Architects 

Hovedentrepenør: Nordborn
holms byggeforretning 

Underentrepenør:  
Jens Møller Gudhjem 

Landskab: Arkitema Urban 
Design 

Ingeniør: Wissenberg 

Indvielse: 2018

IN-SITU PRISEN
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NOMINERET TIL IN-SITU PRISEN 2019

TREKRONER KIRKE 
– MED BØLGENDE 

BETONVÆGGE

22    |   B E T O N

IN-SITU PRISEN
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T rekroner er en moderne bydel ved Roskilde. 
Fine, sirlige rækkehuse med store vinduer 

og nyplantede bøgehække fylder en stor del af 
bybilledet. Men Trekroner Kirke skiller sig ud 
med sin bølgede, betongrå facade.  Derfor er 
Trekroner Kirke nomineret til Insitu Prisen 
2019 for den udfordrende og nytænkende brug 
af beton. 

Rørbæk og Møller Arkitekter har udformet 
Trekroner Kirke med et moderne udtryk af 
organiske former og et balanceret samspil 
mellem inde og ude. Kirkens snoede ydre
vægge består af ni insitu støbninger. De er 
lavet i tre forskellige niveauer, hvor nederste 
og øverste lag krummer forskelligt. Det ska

FAKTA

TREKRONER KIRKE , 
ROSKILDE 

Adresse: Lysalléen 29,  Roskilde 

Bygherre: Himmelev Sogns 
Menighedsråd 

Arkitekt/Totalrådgivere: 
Rørbæk og Møller Arkitekter

Ingeniør: EKJ

Entreprenør: CG Jensen

Landskabsarkitekt: Schul 
Landskab i samarbejde med 
Rørbæk og Møller

Indvielse: 2018 

ber plads til en række ovenlysvinduer, der giver et 
blødt og nærmest guddommeligt lys inde i kirken. 

Ud over væggene har CG Jensen A/S lavet om
kring 25 ekstra støbninger, blandt andet til bjælker, 
der bugter sig ud af muren og nærmest svæver på 
ydersiden af kirken. 

Men at støbe en betonvæg uden en eneste lige 
linje har ikke været nemt, fortæller projektleder hos 
CG Jensen A/S, Niels Thorsund. 

 Et år, 200 unikke støbefonde og et utroligt 
dygtigt hold på byggepladsen skulle der til for at få 
Trekroner Kirke til at lykkedes. Det har givet sved på 
panden, men jeg er sikker på, at alle, der har været 
med i projektet, er pavestolte over resultatet. Nomi
neringen er en drøm, der går i opfyldelse, siger han. 
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HAUCON-DOMICIL 
– SKULPTURELT OG TRANSPARENT

NOMINERET TIL IN-SITU PRISEN 2019

H auCon´s nye domicil i Lystrup 
ved Aarhus er et fint eksempel på, 

hvordan man inde og ude mødes af 
insitu støbte betonoverflader. Kontor
bygningen fremstår såvel funktionel 

som elegant tilpasset det omkringlig
gende landskab.

Sammenhængen mellem hal og 
administration er skabt med en in 
situ støbt kerne, som er tilgængelig 

fra begge sider. Når man træder ind 
i administrationen, åbner kernen 
sig både vertikalt med en skulpturel 
trappe og et stort ovenlys, samt med 
en bred spalte, som giver frit udsyn 

IN-SITU PRISEN
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FAKTA

HAUCON NYT DOMICIL 
OG HAL , LYSTRUP

Adresse: Lægårdsvej 30, Lystrup

Bygherre: HauCon A/S

Arkitekt: Gandrup | Krabbe | 
Vang | Arkitektur & Design

Ingeniør: Svend Poulsen A/S

Entreprenør på betondelen:  
HUJ A/S

Areal: 1.100 m² kontor +  
4.000 m² hal

Indvielse: 2018

ned gennem hallen og videre ud over 
engene gennem en stor port for enden 
af hallen. Omkring kernen etableres 
horisontale skiver, som skyder sig ind 
i hallen som transportzoner og ud i 
landskabet, som plateauer til ophold. 

 Der er brugt 620 m3 grå beton, 80 m3 
hvid beton samt 105 tons armering til at 
skabe både de indvendige og udvendige 
rammer. 

Direktør og partner i Gandrup | 

Krabbe | Vang | Arkitektur & Design, 
Rasmus Krabbe, der også har været 
projektansvarlig, betegner projektet 
som et unikt samarbejde om betonen. 

 Byggeriet skulle udfordre betonens 
muligheder, så det også præsenterede 
HauCon A/S’ egne specialprodukter til 
entreprenørbranchen og elementfabrik
kerne. Det er blevet til et fuldskala show
room støbt i beton. 

Et andet vigtigt parameter var, at 

kontorhuset skulle bevise at et insitu 
støbt kontorhus, kunne opfylde energi
krav i henhold til BR2020. 

 Det er en sejr, at det er lykkedes 
at opfylde energikravene i henhold til 
BR2020. Det har været inspirerende at 
samarbejde med mennesker, som ken
der og værdsætter betonens muligheder, 
som de udfolder sig, når insitustøbnin
gen bliver valgt som udgangspunkt for 
både konstruktion og æstetik.

IN-SITU PRISEN
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NOMINERET TIL IN-SITU PRISEN 2019

CITYRINGEN 
– DANMARKS STØRSTE 
 ANLÆGSPROJEKT I 400 ÅR

IN-SITU PRISEN
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C ityringen er det største anlægsprojekt 
i Hovedstaden siden Christian VI 

anlagde Christianshavn i 1600tallet. Alle 
de kommende metrostationer er nemlig 
støbt i beton. 

Den nye metrolinje får 17 underjordiske 
stationer, der er placeret i ned til 40 meters 
dybde. Alle er de insitu støbte. De forskel
lige typer vægbeklædninger har stillet store 
krav til tolerancer for det udførte beton
arbejde, da mulighederne for at optage 
større tolerancer i vægbeklædningerne var 
begrænsede. Hele 603.000 m3 beton er ble
vet brugt i løbet af projektet.

Derfor var der igennem hele processen 
en øget opmærksomhed på dette for at 
imødegå de arkitektoniske visioner, sikre 
et stationsrum med en lang levetid, og 
hvor drift og vedligeholdelsesprocesser er 
gennem tænkt. 

Cityringen anlægges udelukkende under 
jorden, og et vigtigt element i metroens de
sign er at sikre, at der kommer dagslys ned 
til perronerne. Derudover skal løsningerne 
understøtte hovedstadens visioner om at 
opretholde og videreudvikle Københavns 
status som miljømetropol med grønne og 
levende offentlige rum. 

FAKTA

Cityringen, København 

Bygherre: Metro selskabet 
I/S, Metrovej 5,  
2300  København S 

Arkitekt: COWI ARUP 
 SYSTRA JV 

Total entreprenør: CMT I/S, 
Copenhagen Metro Team, 
Salini Ipregilo  

Areal: 2 x 15 km tunnel,  
17 stationer og 5 skakter

Indvielse: Sommeren 2019

IN-SITU PRISEN
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