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I august 2007 blev VKR Holdings nye firmas domicil på Breeltevej i Hørs-

holm indviet. Forinden var seks arkitektfirmaer i efteråret 2004 blevet invite-

ret til at udarbejde et skitseforslag til det nye firmadomicil baseret på et ar-

kitektbrief hvori VKR Holding havde beskrevet, hvilke ønsker der var til

byggeriet. Firmaets værdier og målsætning blev omhyggeligt beskrevet. End-

videre var der ønsker om indpasning af VKR Gruppens produkter på en na-

turlig måde i byggeriet.

De seks konkurrenceforslag blev indleveret i november 2004, men blev alle

kasseret af dommerkomitéen, fordi ingen af projekterne havde indarbejdet

Veluxvinduer på en overbevisende måde i projektet. I stedet for at starte pro-

cessen på ny, forsatte man i tæt dialog samarbejdet med de to bedste kon-

kurrenceforslag.

Afslutningen på denne dialogproces endte med en beslutning om at Hvidt

og Mølgaard med Peter Holsøe som ansvarlig partner fik opgaven at pro-

jektere VKR Holdings ny domicil.

Domicilet blev placeret på den nordøstlige del af grundarealet diametralt

modsat det eksisterende domicilbyggeri til Velux, nænsomt indplaceret i det

kuperede terræn og med indkørsel fra Breeltevej.

Ankomsten er udformet som en indkørsel til klassisk engelsk landsted med

en stor græsplæne, hvor årstidens løgvækster boltrer sig i varierende farver.

Parkeringen er trukket tilbage i en løvbeplantning, som ad åre vil dække de

parkerede biler.

Bygningen er udformet som tynde huskroppe indbyrdes parallelt placeret

omkring ganglinier, udlagt i 2 etager, og hvor terrænet har tilladt det, er der

udlagt en parterreetage. De tynde huskroppe er udlagt i en vinkelform. I vink-

len, hvor huskroppene mødes er indgangen til bygningen placeret.

Idet man træder ind i bygningen, kan hele bygningens udstrækning opfattes

både i højde og længde. Fra foyerens dobbelt høje rum er der udsigt over

en stort del af grundarealet. Fra de høje vinduer falder dagslyset smukt ind

i bygningen og gør foyeren til et meget anvendeligt rum til sammenkomster

og udstillinger.

VKR Holding ønskede, at hovedparten af arbejdspladserne var placeret i cel-

lekontorer. Enkelte af organisationens funktioner blev udlagt i storrumskon-

torer. Hvordan skaber man en bygning med lys og luft og udsyn, når den

skal opdeles i små kontorer? Udfordringen skabte grobund for et kreativt og

godt samarbejde med VKR Holding, som har ført til et transparent hus, hvor

man fra kontorerne kan se tværs gennem nabokontorerne og har fuldt >





udsyn til gangene og omvendt. Adskillelsen mellem de enkelte kon-

torer etableres ved hjælp af 2x2m skærme indbygget i glaspartiet.

Herved skabes der en hvis privathed, når man sidder ved sin ar-

bejdsplads.

Væggene er placeret i et modulnet, således at rumstørrelser til en-

hver tid kan tilpasses et aktuelt behov.

I lavningen mellem domicilerne til Velux og VKR Holding er et natur-

ligt vådområde bearbejdet og gjort større. Et element fra den ro-

mantiske have er blevet anvendt på en moderne måde, idet en svagt

buet bro fører over vådområdet. Klippede græsstier slynger sig rundt

i landskabet og giver medarbejderne mulighed for dyrkelse af varie-

rende former for motion.

En tårnfalk havde slået sig ned på arealet, længe før VKR Holding

overhovedet havde tænkt på at bygge sit nye domicil på området.

Omsorgsfuld planlægning af byggeriet har gjort at både tårnfalk og

områdets biotop stadigvæk er karakteristiske elementer i landskabet.

Visionen har været at skabe en energirigtig bygning, med transpa-

rens, smukt dagslys og frisk luft. Det åbne hus understøtter ønsket

om en mere åben kultur. Det miljørigtige byggeri med et lavt ener-

giforbrug og naturlige byggematerialer signalerer ansvarlighed

og troværdighed, og de åbne kontorer appellerer til samarbejde og

videndeling.

Hvidt og Mølgaard A/S har under kgl. bygningsinspektør Peter

Holsøes ledelse stået for udformningen af VKR Holdings nye domi-

cil. I maj måned er Hvidt og Mølgaard A/S blevet spaltet i to ny fir-

maer, hvor Peter Holsøe er partner i HOLSØE ARKITEKTER A/S.

Det er lykkedes at skabe et samspil mellem arkitekturen og teknik-

ken, der både give et lavt energiforbrug og et godt indeklima, - et

meget personligt hus uden dramatiske virkemidler, som ikke kun har

arkitektens, men også bygherrens fingeraftryk, - det gode samar-

bejdes fingeraftryk.
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tune the light

Der er primært anvendt CL Downlight med
ERCOs velkendte Darklight teknikker.
Herved opnås høj lyskomfort med helt optimal
blændingbegrænsning. Dette er helt nødven-
dig idet der er meget glas i bygningen.

Hele belysningsanlægget er udført med Dali
systemer med individuelt adressering af arma-
turer og rum av mødelokaler etc.

Effektiv og spændende belysningsdesign i rum-
mene med ERCO Cylinder Facade direkte og
indirekte lysende.

www.erco.com

VKR Holdings nye domicil
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