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Priskomitéen består af
Jan Søndergaard, professor på Arkitektskolen i København
Lars Ole Hansen, formand for Bygherreforeningen i Danmark
Lars Storr-Hansen, direktør i Dansk Byggeri
Søren Larsen, viceoldermand i Københavns Tømrerlaug
Flemming Kjærgaard, oldermand i Københavns Tømrerlaug
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Priskomitéens motivering
Priskomitéen har besluttet, at Tømrerprisen 2014 skal tildeles de to hovedaktører bag opførelsen af hotelfløjen på
Forsikringsakademiets kursus- og konferencecenter
Rungstedgaard i Nordsjælland, arkitektfirmaet
Lundgaard & Tranberg og entreprenørfirmaet HP BYG.
Byggeriet lever op til alle de kriterier, som indgår i fundatsen
for Tømrerprisen. Træ og trækonstruktioner indgår både ude
og inde som væsentlige bygningsdele – og både håndværk
og materialer er af høj kvalitet.
Arkitektonisk er den buede bygningslænge placeret på
punktfundamenter en kreativ og vellykket løsning.
Hotelfløjen er på smukkeste vis indpasset i den omgivende
natur, som består af et gammelt parkanlæg med høje træer.
Samtidig har en omfattende præfabrikation af bygningselementerne medført en skånsom byggeproces i et følsomt
naturområde.
Gennem et snævert samarbejde mellem de to hovedaktører,
arkitekt og entreprenør, blev den traditionelle byggeproces
med mange aktører og grænseflader, erstattet af en strømlinet
produktion uden forsinkelser – og både arkitekt og entreprenør har oplevet det tætte samarbejde under byggeprocessen som konstruktivt og vellykket.
Bygherren har oplevet at få sine ønsker og forventninger
indfriet til fulde, og de hidtidige brugere af hotelfløjen har
udtrykt glæde og tilfredshed med bygningen og dens faciliteter.

Den udvendige side af “buen” der vender ind mod den øvrige del
af Rungstedgaard komplekset. En lang sti med egetræssveller med
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integreret belysning viser vej til og fra den nye værelsesfløj
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Bygherre:
Arkitekt:
Ingeniør:
Entreprenør:
Byggeår:
Beliggenhed:
		

Forsikringsakademiet
Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Alectia
HP BYG A/S
2011
Rungsted Strandvej 107
2960 Rungsted Kyst

Svævende på grøn bund inde i skoven og med indbydende træ-terrasser
til hvert værelse, der vender ud mod mose og skøn natur - ideelle rammer for afslapning og reflektion på dagens indlæring og koncentration i
Rungstedgaards kursus- og konferencecenter.
“Det er næsten som at gå en tur ud i skov og natur, når man går fra kursuslokalet og til sit værelse” (sagt af kursist på Rungstedgaard)

7

Rungstedgaards nye hotelfløj
Hotelfløjen, som er på 1800 etagem2, rummer 40 værelser og er placeret
syd for det øvrige bygningskompleks med udsyn til mosen og grønne
områder. Som sådan er den perfekt til ro og afslapning i forlængelse af
gæsternes deltagelse i kurser og konferencer.
Fløjen er næsten udelukkende udført i træmaterialer – både ude og inde.
Hotelfløjen, der har to etager, er formet som en buet længe, der næsten
danner en kvartcirkel.
De udvendige facader er sort fyrretræ, som gennem en forudgående varmebehandling er gjort modstandsdygtigt over for skimmel og svamp og som
sikrer træet en levetid på niveau med ædle træsorter. De udvendige terrasser
er af egetræ og har pulverlakerede rækværk. De store vinduespartier er
specialfremstillede.
Indvendig er der klodsgulve i værelserne og terrazzogulve i
badeværelserne. Fire af de 40 værelser, der hver er 24 m2, er indrettet
handicapvenligt.
Hotelfløjen er forbundet med hovedbebyggelsen med en gangbro i egesveller med integreret belysning
Byggeriet er projekteret som et modulbyggeri med en byggetid på syv
måneder. Boksmodulerne er fremstillet i Sindal i Nordjylland og
transporteret med lastbiler til byggepladsen, hvor der i forvejen var gjort
klar til montering på punktfundamenterne.
Bygningen er hævet over niveau, så græsset gror ind under bygningen, som
derved fremstår som svævende. Ved at gøre byggeriet til et modulbyggeri,
var det muligt at efterlade sig meget få spor og bevare områdets natur og
bevoksning. Desuden blev opførelsestiden forkortet markant – hvilket var
særlig vigtigt, fordi den oprindelige entreprenør faldt fra på et meget sent
tidspunkt.
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Bygherren

Rungstedgaard blev i 1965 overtaget af Forsikringshøjskolen, som i dag hedder Forsikringsakademiet og
som ejes af 120 forsikringsselskaber, pensionskasser,
pengeinstitutter m.fl.
Hovedbygningen blev opført i 1917 som enkesæde
for Laura Dinesen, hvis mand, Jens Kraft Dinesen, var
arving til Kragerup Gods i Vestsjælland. Frem til 1960
var den tilliggende jord sammenlagt med nabogården,
Rungstedlund, der i dag er ejet af Rungstedlundfonden,
der blev stiftet af Karen Blixen (født Dinesen) og
hendes søskende i 1958. I dag rummer Rungstedlund
museum og mindestuer for Karen Blixen.
Den omkringliggende park rummer bl.a. et aboret med
eksotiske træer og planter.
I årene 2010 og 2011 gennemgik Rungstedgaard en
større om- og tilbygning, som omfattede en forlængelse
af hovedbygningens to sidefløje, en reception i glas –
samt en ny hotelfløj, der er placeret som en selvstændig
bygning i kort afstand fra hovedkomplekset. Derved
er kursus- og konferencecentret Rungstedgaard på i alt
12.400 etagem2.
Det er hotelfløjen, som Københavns Tømrerlaugs
Priskomité har tildelt Tømrerprisen 2014.
Ifølge Rungstedgaards direktør, Stine Kold, var baggrunden for byggeriet, at der på kursusejendommen i
længere tid havde været større og større efterspørgsel på
kursusfaciliteterne – og at der også var tale om større
og større antal deltagere i de enkelte arrangementer.
Derfor manglede der både værelser og store konferencelokaler. Desuden var den daværende reception place10

ret i en glastilbygning, som var kold om vinteren og
meget varm om sommeren – og i øvrigt også utæt.
Bestyrelsen besluttede derfor, at invitere fire arkitektfirmaer til at udarbejde forslag til en samlet løsning,
der omfattede både reception, konferencelokaler og
værelser.
Forslaget fra Lundgaard & Tranbjerg blev valgt, fordi
det på en god måde samlede hele bygningskomplekset
igen – efter mange mindre ”knopskydninger” i tidens
løb. Især var bygherren tilfreds med hoteldelen og idéen
om at bygge værelsesfløjen lidt væk fra hovedbygningen, stående på punktfundamenter, og med udkig til
mosen og de grønne områder. Man var også begejstret
for det eksklusive materialevalg, med klodsgulv,
matsorte vægge, sorte træfacader og den lange gangbro
i egesveller med integreret belysning, der fører – og
viser – vej fra kursus- og konferencebygningerne over
til den nye værelsesfløj.
Ifølge Stine Kold passer både placering, udformning
og indretning perfekt til at trække sig tilbage til ro og
afslapning efter timers ophold i et kursus eller konferencelokale, hvor læring og koncentration skaber behov
for ro og smukke omgivelser – og hvor gæsterne tillige
nærmest får følelsen af at gå en tur ud i skov og natur.
Og det er netop hvad Rungstedgaard nu får af tilbagemeldinger fra deres gæster. Meget positive og rosende
ord om den nye værelsesfløj. Rungstedgaards erfaringer
nu gennem 2 års brug er også positive. Materialerne
holder til daglig brug og udgifter til rengøring og
vedligehold holder sig også indenfor det budgetterede.
Kort sagt – en meget tilfreds bygherre.

Indgangspartiet er åbent med glaspartier i hele facadens højde og med en træterrasse udenfor, der hænger sammen med gangstien til kursuscenteret.
Trappen er i stål, med klodsgulv som trinbelægning og en håndliste i hårdttræ
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Arkitekten

Gennem deltagelse i konkurrencer og realisering af
byggerier indenfor en bred vifte af opgavetyper har
Lundgaard & Tranberg i mere end 20 år placeret sig
som en af Danmarks mest anerkendte og prisvindende
arkitektvirksomheder.
Arkitektvirksomhedens grundlæggende designfilosofi
er, at arkitektur skal berøre alle vores sanser og vække
nysgerrighed og glæde hos brugeren. Den skal være
funktionel og have en klar rumlig og konstruktiv idé.
For Lundgaard & Tranberg Arkitekter var hotelfløjen
en del af den samlede udbygning af Forsikringsakademiets hotel- og konferencecenter. Mens en stor
del af projektet omfattede udvidelse af den identitetsskabende hovedbygning fra 1917, er hotelfløjen projekteret med udgangspunkt i de unikke naturomgivelser.
Lundgaard & Tranberg er kendt for at arbejde på alle
arkitekturens skalatrin – fra samspillet mellem en bygning og dens omgivelser – til de enkelte bygningsdeles
detaljer og materialitet.
Lundgaard & Tranberg var både bygherrens totalrådgiver og arkitekt i udbygningen af centret. Efter at
være blevet valgt blandt fire inviterede arkitektfirmaer,
har Lundgaard & Tranberg medvirket i alle projektets
faser – fra programmeringen, hvor program og arealbehovet blev præciseret og udbygget, idé- og konceptudviklingen, proces- og projekteringsledelse over
detailprojektering til tilsyn og byggeledelse.
Byggeteknologien og byggeprocessen en integreret del
af arkitekturen og samarbejdet med de øvrige parter i
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realiseringen af et projekt prioriteres højt. Denne brede
tilgang til den samlede byggeproces var helt afgørende
for, at det lykkedes at opføre hotelfløjen på Rungstedgaard inden for de forcerede tidsrammer, som opstod
som følge af, at den oprindelige hovedentreprenør
måtte trække sig.
Lundgaard & Tranberg Arkitekter har gennem de sidste
årtier tegnet en lang række markante nybyggerier i
såvel Danmark som udlandet.
Som den eneste arkitektvirksomhed har Lundgaard &
Tranberg tre år i træk modtaget European Award fra
Royal Institute of British Architects
Blandt de senere års projekter i Danmark kan nævnes:
Fakultetsbygningen ‘Kilen’ for CBS,
Frederiksberg (2006)
Tietgenkollegiet i Ørestaden i København.(2007)
Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus,
København (2008)
Havneholmen og SEB Bank & Pension,
København (2011)
Sorø Kunstmuseum (2013)
Desuden står Lundgaard & Tranberg bag det store projekt på Skalagrunden i København, som består af fem
sammenbyggede tårne.
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Entreprenøren

Projektleder Kris Houmann fra HP BYG fortæller om
projektet, at der til de udvendige facader er brugt fyrretræ, som gennem en særlig varmebehandling har gjort
træet modstandsdygtigt overfor skimmel og svamp – og
fået en levetid, der nærmer sig ædle træsorters levetid.
Der er egegulve i værelserne og på de udvendige terrasser er det også egetræ. Vinduerne er af driftshensyn
af typen træ/alu, der udvendig er behandlet i en matsort
farve for at matche bygningens øvrige farvenuancer
sammen med naturen omkring bygningen.
Leveringssikkerhed er en særdeles vigtig faktor for
de fleste kundegrupper og det skaber tryghed, at man
præcist ved, hvornår der kan åbnes for gæster, kunder
og beboere.
Produktionsmetoden stiller store krav til beslutningsevnen hos bygherren og rådgivernes evner til at få
knudepunkter løst, inden produktionen sættes i gang.
Den traditionelle byggebranche er ofte præget af lange
beslutningsgange og dermed alt for meget “brandslukning” i byggeperioden. Alene opretning af fejl undervejs kan udgøre en ikke uvæsentlig del af byggeomkostningerne, og der kan opnås betydelige besparelser
gennem præfabrikerede og rumstore moduler og et tæt
samarbejde mellem rådgiver og producent.
Ifølge Kris Houmann kan byggetiden afkortes væsentligt og virksomheden har erfaringer med at kunne holde
fejlretningsprocenten meget langt nede – i og med at
f.eks. flisearbejdet i badeværelserne og malebehandlingen er foregået i opvarmede produktionslokaler i
Jylland hos HP BYG.
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Transporten fra Linderum syd for Sindal i Nordjylland
til Rungstedgaard i Nordsjælland, er foregået på lastbil.
På byggepladsen var alt i forvejen gjort klar til monteringen af modulerne på punktfundamenterne.
Energimæssigt har bygherren ikke ønsket at gå videre
end det, der kræves af nugældende bygningsreglement.
Derfor er både vinduer og isoleringsevne efter gængse
standarder i henhold til lovgivningen.
Byggeprojektet har haft en omtumlet opstart i 2011, der
illustrerer byggebranchens svære vilkår.
Oprindeligt blev entreprisen vundet af JDL BYG, som
imidlertid gik konkurs. Derfor lå projektet stille, indtil
HP BYG overtog entreprisen, som blev afsluttet i
efteråret 2011.
Kris Houmann giver her sin egen version af årsagen til
det gode resultat:
”Fleksibilitet fra alle parter er nok hovedårsagen til at
byggeriet lykkedes. Fleksibilitet fra vores egne håndværkere og underentreprenører til at levere kvalitetsarbejde - også i weekenderne, hvilken de havde mange
af. Fleksibilitet fra bygherrens og rådgivernes side til
at forstå, hvor komplekst der er at bygge et så arkitektonisk unikt byggeri på så kort tid. Desuden var der en
rigtig god dialog mellem arkitekterne og os omkring
projektering af detaljeløsninger. Der var hurtig respons,
således at vi ikke skulle stå og vente på løsningerne”.

15

Københavns Tømrerlaug
Søndermarksvej 13
2500 Valby
www.kbh-tomrerlaug.dk

Tidligere modtagere af Tømrerprisen
2009: The Scandinavian Golf Club i Farum
2010: Pier i Svanemøllebugten i København
2012: Kræftpatienternes Hus Hejmdal i Århus

Københavns Tømrerlaug
Københavns Tømrerlaug er et af Danmarks ældste eksisterende laug.
Siden 1515 har lauget forenet respekten for det gode håndværk med forståelse
for nutidens og fremtidens krav.

