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PROJEKTETS KARAKTER
I det meget blandede og rigt varierede
kvarter omkring Prags Boulevard og
Vermlandsgade har H+ Arkitekter tegnet
en udvidelse af og tilbygning til Ledernes
Hovedorganisations domicil.
AB Clausen har fungeret som rådgiver
for samtlige ingeniørdiscipliner og
har også leveret anerkendt statiker til
projektet, som certificeres i DGNBs
guldklasse.
Tilbygningen består af en kontorbygning
i beton med søjler, bjælker og
dæk. Denne bygning kobles til den
eksisterende bygning med en let
glasbygning, der danner et panoptikon
- et stort åbent med spektakulære
kig til både den gamle og den nye
del af ledernes domicil. Det centrale
panoptikon er båret af en åben
stålkonstruktion, med store bjælker,
der spænder på tværs i tagplanet og
som derved kan bære en let, hængende
trappe, der er hele det spektakulære
panoptikons centrale element.

med til at give kvalitet og struktur til
hele bygningen, der vil fremstå som en
moderne slægtning til de eksisterende
bygninger.
Det centrale panoptikon fungerer
også som formidlingsrum mellem de
forskellige etageplaner i den nye og
den gamle bygning. Dette rytmeskift
har været en af udfordringerne i
konstruktionen, der desuden med de
støbte trappekerner kan laves med et
minimum af stabiliserende skillevægge.
Alt i alt er projektet et glimrende
eksempel på hvordan det tætte
samarbejde mellem arkitekterne og
en ingeniør med speciale i bærende
konstruktioner kan skabe optimale
løsninger, der både tilgodeser
bygherrens ønsker, de arkitektoniske
ambitioner og den nødvendige
konstruktive styrke.
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I den nye kontorbygning er der in-situ
støbte trappekerner, der indgår so
stabile elementer i konstruktionen og
med deres behagelige overflade er
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