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Beskrivelse af LESSOR A/S' økologiske kontorhus 
 

Denne beskrivelse er udarbejdet for at kunne orientere ikke-fagfolk om LESSOR A/S' bygning. Derfor 
er rent tekniske forhold ikke beskrevet her, ligesom der for overskuelighedens skyld er foretaget visse 
forenklinger. 

 

Overordnet begrundelse 

Det var i mange år et ønske at bygge eget kontorhus til LESSOR A/S. 

Årsagerne til dette ønske var: 

 Bedre indeklima 

 Uafhængighed af andre lejere (støjgener etc.) 

 Større frihed i indretning 

 At sikre en del af firmaets egenkapital 

 Bedre at kunne tilgodese ekspansion 

 At tilfredsstille æstetiske behov 
 

Råhuset 

Grunden er på 2500 m
2
. Bebygget areal udgør ca. 600 m

2, 
bruttoarealet ca. 1200 m

2
, heraf ca. 200 m

2 

kælder. Der er 22 parkeringspladser. 

Bygningen er cirkelrund i 2 etager. Den består af to murede cylindre. Kontorerne er placeret imellem 
de to cylindre, og kernen danner et atrium. Den udvendige radius er 13,4 meter. Den indvendige radius 
er 6 meter. 

Begge cylindre består af 35 cm muret væg, den ydre med 100 mm isolering. Den ydre cylinder føres til 
vindueshøjde på 1. sal. Den indre cylinder føres til top af glastag. Murstene er fra Midland Brick i Perth, 
Australien. Størrelsen på disse sten er 230x110x76 mm. Disse mursten er valgt, fordi de har et 
"kraftigt" udtryk og dermed giver murværket et skulpturelt udseende. 

På 1. sal føres et glasparti hele vejen rundt med ét oplukkeligt vindue per kontor. 

Taget beskrives som det ydre ståltag og det indre glastag over atrium. 

Det ydre tag er en keglestub af KAL-ZIP aluplade med en tykkelse på 0,9 mm, hvilende på 27 
limtræsdragere. Isolering udgør 250 mm. Der er snefang hele vejen 
rundt. Tagudhænget er 100 cm. 

Det indre tag er et tragtformet glastag opbygget af aluminiumsprofiler 
af systemet Schüco sk med 180 mm bæreprofil. I top er taget 
befæstet med en stålring. Glas er 2-lags gasfyldte termoruder, 
u=1,28. Selvom taget er hængende, kan det bære en belastning på 
12 tons (sne). Motordrevne røglemme er placeret over glastag. 

Indretning 

 
Stueplan 

Indgangspartiet er overdækket, således at det er muligt at køre en personbil helt hen til indgangen og 
dermed foretage ind- og udstigning i tørvejr. Glasskydedøre til vindfang åbnes automatisk ved 
sensorstyring. Glasskydedør til atrium kan kun åbnes indefra i receptionen. 

Der er følgende rum: 7 cellekontorer, 2 undervisningslokaler, 3 møderum, 2 gæstetoiletter, 
gæstegarderobe, reception, kopirum, kantine, rengøringsrum, handicaptoilet og personalegarderobe. 

Alle vægge er gipsvægge. 
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Gulvbelægningen i atrium samt indgangspartier og toiletter består af italienske klinker lagt i mønster. 
Ca. 70 % af denne belægning er "ru" fliser, de resterende 30 % er polerede fliser. 

Gulvbelægningen i kontorerne er trægulve af 21 mm oliebehandlet jatobàtræ parket (en brasiliansk 
træart, som udmærker sig ved en meget stor hårdhedsgrad). Gulvet er lagt i radialer. Der er udstedt 
genplantningsgaranti. 

Nedhængte lofter er udformet af Ecophon akustikplader. 

I kantine består loftsbelysningen af 71 halogenlamper, i stort møderum af 
36 halogenlamper. I øvrige rum sker belysningen ved 2 lavenergi 
downlights. 

Til kantine og stort mødelokale sker adgang gennem glasdøre, til øvrige 
rum ved trædøre. 

 
 

 
Atrium 

 

Atriums primære funktion er 
at tjene som husets "lunge". 
Den store loftshøjde og hele 
konstruktionen bevirker, at 
der kan opnås 
ventilationsmæssige fordele. 

Dertil kommer, at atrium er 
"kontorgang" for alle kontorer 
placeret i stueetagen. 

For kursister tjener atrium 
som et afslapningsområde. 

Midt under glastaget er muret 
en 4 meter høj lavasøjle. 
Inde i denne lavasøjle er 
placeret et 160 mm tykt rør, 
hvorigennem det regnvand, 
som glastaget opsamler, 
ledes til en opsamlingstank i 
terræn. 

 

 

 
 
 

 

Lavasøjlen overrisles med 
vand. Den daglige 
fordampning kan udgøre op til 
25 liter. Dette er ønsket, idet 
man dermed kan hæve den 
relative fugtighed. I varme 
somre medvirker den store 
fordampning tillige med at 
sænke temperaturen. Den 
våde overflade binder det støv, 
der rammer søjlen. Lavasøjlen 
er beplantet med orkideer. 

En ståltrappe fører op til 1. sal. 
Trinene er belagt med 40 mm 
jatobàtræ. 

 

1. sal 

På denne etage er størstedelen af firmaets kontorer placeret. Ikke-ansatte hos LESSOR A/S vil 
normalt ikke have adgang til denne etage. Da LESSOR A/S ofte har fortroligt materiale fra kunder, er 
dette en enkel og effektiv sikring mod, at uvedkommende kan se sådant fortroligt materiale. 

Der er 21 kontorer, 2 toiletter, rengøringsrum, computerrum samt tekøkken. 

Alle vægge er af gips. Kun i toiletter og tekøkken er der nedhængte lofter. I alle øvrige rum danner 
tagkonstruktionen loftet. 

I væg mod atrium er der glas over dørparti. 

Belysning udgøres af 2 vægmonterede lavenergiarmaturer. 

Gulvene er trægulve af jatobàtræ, nedlagt i radialer med rustfrie stålskinner. 
 

Kælder 

Kælderen indeholder arkivrum samt teknikrum. I teknikrum findes varmepumpe, elstyring og 
vandrensningsanlæg. 
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Indeklima 

Opnåelse af et bedre indeklima var som tidligere nævnt hovedårsagen til dette byggeri. 

Indeklima kan behandles i følgende punkter: 

 
Tobaksrygning 

Skal man værne om indeklimaet, er tobaksrygning den største fjende. Da vi opførte bygningen var 
tobaksrygning stadig generelt accepteret på arbejdspladser. Vi indførte dog fra starten rygeforbud i 
hele bygningen. 

 

Temperatur 

En passende temperatur er nok den næstvigtigste indeklimafaktor. Samtidig er det meget individuelt, 
hvad den enkelte anser for passende. Ved at anvende enkeltmandskontorer kan den enkelte 
medarbejder bedre selv regulere den ønskede rumtemperatur. 

Opvarmningen sker ved termostatstyrede radiatorer. Varmeforsyningen sker ved jordvarme. De store 
murpartier i atrium vil kunne akkumulere store varmemængder og dermed virke udjævnende på 
temperaturforskelle på nat og dag. 

I de fleste kontorer er der dog sjældent problemer med at få varme nok, men snarere at holde 
temperaturen nede om sommeren. De for høje temperaturer skyldes altid stort solindfald. Derfor er 
taget udført med et meget stort udhæng, 100 cm. Om sommeren bevirker dette, at der næsten ikke er 
solindfald i kontorerne på første sal. Derimod er der solindfald om vinteren, hvor behovet er større. 

Det store atrium samt den store loftshøjde i kontorerne på 1. sal giver stor volumen 
pr. medarbejder. 

Den opstigende varme luft ledes efter behov ud gennem motordrevet spjæld 
placeret oppe under taget. Vandfordampningen fra lavasøjlen medvirker også til at 
sænke temperaturen. 

 

Luftfugtighed 

Dette er en langt vanskeligere faktor at styre. Problemet er især for lav luftfugtighed 
om vinteren. Vi har forsøgt at afhjælpe dette problem ved at opstille en lavasøjle, 
der overrisles med vand. Lava er en porøs stenart, der virker som en stor svamp, 
dvs. har en stor overflade. 

 

Luftfornyelse 

Luftfornyelsen sker ved, at den opstigende luft i atrium giver undertryk i kontorerne. 
Her igen er fordelen ved enkeltmandskontoret, at man kan åbne et vindue uden at 
genere andre. Som yderligere sikring af luftskiftet er der udført et separat 
friskluftindtag direkte til atrium med motorstyret spjæld. 

 

Belysning 

Her gælder nogle myndighedsfastsatte regler. Da disse regler er fastsat, før computerskærme blev 
almindelige på næsten alle skriveborde, anser vi ikke reglerne for velegnede i et moderne kontor. 
Rumbelysningen bør være moderat af hensyn til computerskærmen, hvorimod det er påkrævet med 
en punktbelysning som arbejdsbelysning. Ved at have glas over dørpartierne sikrer vi et diffust og 
tilstrækkeligt dagslys i kontorerne, bortset fra de mørkeste vintermåneder. 

 

Lyd 

Hermed menes uønskede lyde, dvs. støj. I et kontor kommer den meste støj fra andre personer. Et 
kontorlandskab har en konstant baggrundssummen, som mange ikke kan udholde. 
Enkelmandskontoret løser dette problem. Alle skillevægge er ført under gulv, så lyde ikke kan 
forplante sig gennem gulv. Pc'er er desværre støjende, omend støjniveauet er faldende med de nyere 
maskiner. 
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Atrium kan på grund af sine mange hårde materialer komme til at virke lydhård. Dog vil murstenenes 
ru overflade virke akustisk dæmpende. Så må det trods alt huskes, at atriet er et overdækket uderum, 
og ikke et arbejdslokale. 

 

Støv og fibre 

Der findes ikke faste tæpper noget sted i bygningen. Tæpper er den største kilde til støvplager. Alle 
gulve bliver renholdt med fugtige/olierede "éngangsklude". Endvidere indfanger det rindende vand på 
lavasøjlen svævestøv. Støv er en af de største plager på de fleste kontorer, ikke alene på grund af 
støvmider, men også fordi støv "binder" andre former for urenheder til sig. 

 

Statisk elektricitet 

Dette er især et problem i forbindelse med tæpper og lav luftfugtighed. Det er undgået ved ikke at have 
tæpper samt at forøge luftfugtigheden ved fordampning fra lavasøjlen. 

 

Sollys 

Det store tagudhæng (100 cm) på første sal reducerer dette problem. I stueetagen er 
enkelmandskontorerne placeret mod nord. Undervisningslokaler og møderum har mørk- 
lægningsgardiner samt udvendige solscreens. 

 

Gasser 

Her er tale om en mangfoldighed af gasser fra forskellige materialer. Vi har forsøgt med den viden, vi 
har i dag, at undgå "uheldige" materialer. 

Her, som i mange andre forhold, er der tale om en afvejning mellem flere onder. For eksempel er 
trægulvene oliebehandlede. Anvendes mineralolie, bliver dette fortyndet med terpentin, der som 
bekendt er et giftigt opløsningsmiddel. I stedet kunne anvendes vegetabilsk olie. Denne har desværre 
den egenskab, at også mikroorganismer synes bedre herom. De største gener ved terpentin kan 
fjernes ved udluftning, hvorimod det næsten er umuligt at bekæmpe skadelige mikroorganismer. 

 

Økologi 

Økologi samt ønsket om et optimalt indeklima hænger naturligt sammen. Det har ikke været uden 
problemer at træde udenfor anerkendte normer. 

 

Varme 

Bygningens runde form er i sig selv energibesparende, idet overfladen er ca. 10 % mindre end 
tilsvarende traditionelt byggeri. 

Bygningen forsynes med varme ved jordvarme. Der er nedlagt 1200 meter slange i jorden rundt om 
bygningen. Opvarmningen sker ved gulvvarme i atrium og ved radiatorer i kontorlokalerne. For at 
kunne klare ekstreme kuldegrader - vi har med års mellemrum korte perioder ned til minus 20 grader - 
er der koblet et elektrisk varmelegeme til systemet. Endvidere vil de tunge materialer i bygningen virke 
varmeregulerende, idet disse vil kunne absorbere solvarmen. 

 

Vand 

Det regnvand, der falder på bygningens tag, opsamles i en udendørs brønd 

med en kapacitet på ca. 20 m
3
. Der er installeret toiletter med meget ringe 

vandforbrug ved "lille skyl", nemlig 3 liter. 

Regnvandet ledes til en indendørs 2,5 m
3 

tank placeret i kælderen. Vandet 
renses ved filtrering. Indtil 2016 blev dette vand renset og anvendt i huset (måtte 
dog ikke drikkes). Grundet det stigende antal medarbejdere, var vi fra 2016 ikke 
længere i stand til at være selvforsynende med vand hvorfor vi blev tilsluttet det 
lokale vandværk. 

Bygningen har særskilt rørføring til klosetter. 
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Afløb 

Bygningen er ikke tilsluttet det offentlige kloaknet. Spildevand ledes via trixtank til et rodzoneanlæg. 
Dette er et 3x12 meters bassin, tilplantet med rør. Spildevandet bliver renset ved en biologisk proces, 
hvorefter det rensede vand ledes ud i jorden for nedsivning til grundvandet. Der er naturligvis løbende 
myndighedskontrol. 

 

EL 

Vi undersøgte, om det var muligt at gøre bygningen selvforsynende med elektricitet. Det var muligt, 

men økonomisk var det ikke forsvarligt. Solceller kostede i 1995 ca. 12.000,00 kroner per m
2
, 

svarende til en kapacitet på 100 KW per år/m
2
. Med vort behov skulle vi have 200 m

2
, hvilket ville 

koste 2,5 millioner kroner. 

Vi tror dog ikke, der går mange år, før solceller kommer så langt ned i pris, at disse vil være 
konkurrencedygtige. Vi kan så til den tid etablere vor egen el-forsyning. 

I et IHC-anlæg (Intelligent House Control) samles styringen af alle afbrydere, stikkontakter, 
lampeudtag, varmeanlæg, sensorer med mere. Al styring sker ved lavspænding. Ved et 
computerprogram er det muligt at sammenholde alle disse informationer – også under hensyntagen til 
tiden på døgnet. For eksempel kan sensorer måle mængden af sollys på dele af bygningen, og 
dermed afgøre, om rumbelysning kan anvendes i den pågældende del af bygningen. 

Fordelene ved et IHC-anlæg er dels en mere smidig styring af el-installationerne, dels en 
energibesparelse. 

 

Økonomi 

 
Almen vedligeholdelse 

Ved at anvende gode naturmaterialer (mursten contra beton, trægulve contra syntetiske tæpper etc) 
og dyrere materialer (stål-/aluminiumstag contra tegltag, aluminiumsvinduer contra trævinduer) 
forventer vi at kunne nedsætte de årlige vedligeholdelsesomkostninger med 15-25 % i forhold til 
traditionelt kontorbyggeri. 

 

Spildevand 

Dette anlæg har i runde tal kostet ca. 100.000,00 kroner. 

Tilslutning til offentligt kloaknet koster 186.000,00 kroner. 

Her er straks en gevinst, der er til at få øje på. Kommunen har dog allerede opkrævet, og vi har betalt 
disse 186.000,00 kroner. 

De årlige driftsomkostninger anslås til ca. 2.000,00 kroner. Vandafledningsafgiften er ca. kr. 14,00x150 

m
3 
= kr. 2.625,00 excl. moms. Også her er det usikkert, hvor meget disse miljøafgifter vil stige i de 

kommende 5-10 år, men at de vil stige, kan der ikke herske tvivl om. 
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Jordvarme 

Princippet i et jordvarmeanlæg er som et "omvendt køleskab". 

Ved at undgå opvarmning med naturgas, har vi for det første undgået en uæstetisk stålskorsten. 
Dernæst producerer vi intet CO2. Desværre må vi købe elektriciteten, som for størstedelens 
vedkommende endnu produceres under miljøbelastende forhold. 

Det er dog vores opfattelse, at der vil være bedre muligheder for centralt at kunne styre denne 
belastning. 

Samlet vil der ske en reduktion af CO2 med 10-60 % i forhold til et forbrændingsanlæg. 

Vi ser imidlertid frem til, at vi en dag kan installere solceller, som vil kunne dække størstedelen af 
vores elektricitetsforbrug. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


