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CENTER FOR DIABETES
OPFØRSEL AF NYSKABENDE DIABETESCENTER I 
KØBENHAVN MED TRÆ SOM HOVEDMATERIALE

AB Clausen skal stå for alle ingeniørfag til et 
nyskabende Center For Diabetes, der hvis alt 
går vel bliver en realitet i løbet af 2023.

Et team bestående af AB Clausen Rådgivende 
Ingeniører, Dorte Mandrup Architects, 
Bisgaard Landskab og Spangenberg 
& Madsen som underrådgivere vandt 
Københavns Kommunes udbud om at 
designe og projektere det kommende center.

Centret skal koncentrere sig om Diabetes 
2 patienter og det vil blive placeret i De 
Gamles By på Nørrebro tæt på Rigshospitalet 
og Center for Kræft & Sundhed, der 
ligger i samme område. Diabetes 2 er en 
livsstilsbetinget sygdom og derfor vil det 
nye center have fokus på kost, motion og 
livsstilforandringer. Det vil lægge op til 
bevægelse og samvær, og ideen er at centret 
skal være åbent for alle københavnere. Op 
mod 1.800 borgere i København får hvert år 
konstatered type 2 diabetes. 

Et særligt ønske er at centret skal have fokus 
på bæredygtighed. Derfor arbejder vi med 
bærende konstruktioner i massivtræ og vil i 
vidt omfang benytte os af af genanvendte og 
opformerede materialer.

PROJEKTETS KARAKTER

AB CLAUSENS ROLLE

Rådgivende Ingeniører A/S

AB Clausen, der var en af initiativtagerne 
til dannelsen af det vindende hold vil være 
ansvarlig for alle bærende konstruktioner, 
for projektledelsen og for byggeledelse 
i en kombination af en koordinerende 

DETALJER
Beliggenheden i den parklignende De 
Gamles By indbyder til en åben arkitektur 
der går i dialog med omgivelserne og 
væver sig sammen med dem. En sådan 
“flydende” arkitektur stiller store krav til både 
formgivning og bærende konstruktoner. 

Det såkaldte CLT (Cross Laminated Timber) 
massivtræ gør det muligt at bygge i flere 
etager med træ som hovedmateriale og 
som bærende konstruktion. Dette skaber 
lette og behagelige bygninger og reducerer 
samtidig hele byggeriets klimaaftryk ganske 
betragteligt.

og udførende rolle. AB Clausen er 
blandt Danmarks førende ingeniører 
med et dedikeret speciale i bærende 
konstruktioner. I Danmark er der ikke 
megen erfaring med fleretagers byggeri 
i træ, så projektet kalder på klassiske AB 
Clausen dyder som kreativitet, faglighed 
og præcision. Virksomheden stod i 2019 
for konstruktionerne til Danmarks første 
bæredygtige opladestation til Elbiler. Denne 
konstruktion blev også udført i træ og der er 
ingen tvivl om at AB Clausen vil kunne drage 
fordel af deres erfaringer herfra i arbejdet 
med det nye Diabetescenter.


