
 

 

Nyt domicil for GN Store Nord omfattende 12.000 m² nybyggeri og 18.000 m² ombygning af 
eksisterende konorarealer og produktionsarealer. 
 
Den overordnede idé har været at skabe 
et sammenhængende og fleksibelt byg-
ningsanlæg, der åbner mulighed for 
samarbejde og vidensdeling på tværs af 
virksomhedens divisioner og afdelinger. 
 
GN Store Nord var ved projektets igang-
sætning et firma i udvikling og ønskede 
derfor ikke at låse indretningen fast på 
en masse kvadratmeter. Derfor blev en 
høj grad af fleksibilitet nøgleord for hele 
projektet. Bygherren ønskede for ek-
sempel at bruge flere penge på udlæg-
ning af installationer, så fremtidige æn-
dringer var mulige, ligesom også væg-
gene og indretningen kan rykkes rundt 
uden store bygningsmæssige ændrin-
ger.  
 
Midtpunkt for den store ombygning - et 
1.800 m² stort glasoverdækket atrium 
etableret i en eksisterende gårdhave – 
er klimastyret primært ved naturlig ven-
tilation, og indeholder blandt andet et 
cirkulært auditorium og transparente 
mødebokse.

Den nyetablerede bygning for admini-
stration og udvikling har ligeledes et 
stort atrium åbent mod storrumskonto-
rerne. Også her er indeklimaet reguleret 
ved hybridventilation – en kombination 
mellem naturlig og mekanisk ventilation. 
 
Under projekteringen er der arbejdet in-
tensivt med indeklimavurderinger gene-
relt, herunder sikring af tilstrækkelige og 
acceptable lyd og lysforhold for alle ar-
bejdspladser. 
 
Geometrisk komplicerede stålkonstruk-
tioner i atrierne er projekteret ved hjælp 
af 3D optegning som efterfølgende er 
brugt som grundlag for detaljerede be-
regninger. 
 
I områder med begrænsede pladsfor-
hold, og deraf komplicerede føringsveje, 
er alle installationer ligeledes projekteret 
i 3D. 
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Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 Fleksible løsninger for både 

bygningskonstruktioner og –
installationer med mulighed for 
fremtidige indretningsændrin-
ger uden større bygningsmæs-
sige indgreb 

 Indeklimaprojektering af to 
store atrier, reguleret med na-
turlig ventilation og hybrid 
ventilation 
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