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Byens Netværk mødtes i Orbicons nye domicil i Høje 
Taastrup for at stille skarpt på bæredygtighed i byggeriet. 
I Orbicons nye bæredygtige og DGNB-guldcertificerede 
omgivelser, diskuterede vi hvordan man konkretiserer de 
fine bæredygtige ambitioner, og gør dem til strategier 
som kan efterleves i virksomhedernes daglig dag. 

Bæredygtighed er en forretnings- og udviklingsbølge, 
som har stor bevågenhed i disse år - bæredygtighed er 
en vigtig del af vores økonomi. Udover bygherrerådgiver 
i Orbicon Henning Andresen var også Mette Qvist, 
direktør i Green Building Council DK og Charlotte 
Nørbak, byggechef i Domea.dk tilstede for at skabe nye 
perspektiver på bæredygtighed i fremtidens byggeri.

Efter oplæggene gik vi på opdagelse i Orbicons nye hus, 
hvor visionen bag byggeriet var, at demonstrere 
Orbicons bæredygtige værdier og samtidig skabe et 
lækkert produkt, som forhåbentlig kan tjene som 
pejlemærke og inspiration. Tag med på en rejse i billeder 
til en dag i bæredygtighedens tegn i Orbicons nye 
domicil.  



Arkitekturens udtryk og 
materialevalget skal afspejle 
forskellighederne i husets brug. 
Atriet er husets hjerte, et 
samlingspunkt for alle husets 
brugere samt besøgende. 



”Certificeringen fra DGNB systemet er ikke bare et skema, man klistrer på 
- det kan faktisk være et projektværktøj, som sikrer at man kommer hele 
vejen rundt, helt fra starten”, fortalte Henning Andresen, 
bygherrerådgiver i Orbicon. Orbicons nye domicil er blevet guldcertificeret 
efter DGNB-standarden med en bemærkelsesværdig indeklimascore.



”At bygge bæredygtigt er en del af vores 
samfundsansvar, ikke kun fordi vi bygger for 
offentligt støttede midler”, beskrev Charlotte 
Nørbak, byggechef i Domea.dk. Hun førte os 
gennem Domea.dks nye byggepolitik, som er 
rodfæstet i en vision om bæredygtighed. 





”Vi er i gang med en dannelsesproces. Vi skal 
til at holde op med at spørge ”hvorfor ”, når 
vi taler om bæredygtighed, og i stedet 
begynde at spørge ”hvordan”, sagde Mette 
Qvist, direktør i Green Building Council. 



Vi bevægede os rundt i det 
lækre indeklima. Det 
bygningsintegrerede, 
kunstneriske motiv i guld, der 
er skabt af kunstneren 
Malene Landgreen. Hun har i 
samspil med arkitekterne 
skabt guld-temaet, der går 
igen i materialerne i hele 
bygningen. 







Vi sluttede dagen af med 
lækre sandwiches, en 
forfriskende vand og hyg-
gelig snak i Orbicons atrium. 



Tak for i dag. 


