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Byens Netværk besøger Standardernes Hus i Portland Towers Company House i Nordhavn.
Vi hører bl.a. om de arkitektoniske aspekter ved Portland Towers og ser Dansk Standards
Experimentarium for standarder.

Standardernes Hus, Portland Towers Company House i Nordhavn.
Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, som varetager national og international
standardisering og tilbyder rådgivning og uddannelse med udgangspunkt i standarder.

Panoramaudsigten fra 12. etage nydes i det dejlige vejr.

Anne Hasløv Stæhr, Dansk Standard, byder velkommen og fortæller om Dansk Standard, og om Dansk
Standards Experimentarium for standarder, som er lavet i samarbejde med Experimentarium City.
Anne Hasløv Stæhr fortæller også levende om rejsen fra at komme fra et gammelt hus med mange små rum
og lukkede døre til et helt nyt domicil med lys, luft og storrumskontorer. Anne fortæller bl.a. om, at hun - som
ny direktør - inden flytningen måtte tage alternative metoder i brug for at få rusket lidt op i dialogen mellem
ledelse og medarbejdere. Bl.a. fik hun malet væggene i kontorerne i hidsige farver og lagt matchende væg-tilvæg tæpper for bevidst at få en reaktion fra medarbejderne og dermed et udgangspunkt for en konstruktiv
dialog – også i forhold til den forestående flytning. Virksomhedskulturen i Dansk Standard er blevet mere
åben og positiv – man skal ikke undervurdere den indvirken en bygnings og dens indretning har på den
daglige kultur i en virksomhed.
Dansk Standard v/ Anne Hasløv Stæhr har allerede fra Portland Towers var på tegnebrættet haft et tæt og
personligt samarbejde med NCC Property Development om, hvordan den endelige udformning og indretning af
kontorerne skulle være.

Niels Fribo, NCC Property Development, fortæller om Portland Towers Company House, som huser Dansk
Standard.

Siloerne blev oprindeligt etableret i 1979 og blev brugt til at opbevare cement. Siloerne er nu omdannet til et
7 etagers kontorbyggeri, som svæver 24-59 meter over terræn.

Vi får en rundvisning i huset, hvor vi ser fire af de ti audiovisuelle og interaktive installationer der er i
Experimentarium for standarder.

På 12. etage hører vi om svanemærket og kriterierne for at en kantine kan blive svanemærket, som kantinen
i Portland Towers er.

På 9. etage hører vi om standarder for ledelsessystemer, som er opbygget omkring ’Plan-Do-Check-Act’
modellen.

Installationen består af fire repræsentanter fra hver deres firma, som man via en touchskærm kan stille et
spørgsmål.

På 10. etage hører vi om standarder for vindmøller bl.a. for design og tests af vindmøllers ydeevne.

Installationen bestod bl.a. af en vindmølle i målestoksforholdet 1:10.

På 11. etage hører vi om standarder for containere og ser en video om skibscontainerens historie.

En spændende eftermiddag afslutter vi med en forfriskning og hyggelig
networking i kantinen med den fantastiske panoramaudsigt.

