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FAKTA / Dansk Halbyggeri A/S
❍  Dansk Halbyggeri A/S blev forrige år nomineret til prisen 

som Entrepreneur of the Year 2017, som hvert år tildeles 
den mest vækstskabende virksomhed i Danmark.

❍  Den landsdækkende virksomhed har mange års erfaring 
med total- og hovedentrepriser på komplekse byggepro-
jekter som skicentret på Amager Bakke. 

❍ Læs mere på www.danskhalbyggeri.dk

Dansk Halbyggeri A/S har ho-
vedentreprisen på Amager Bak-
kes skicenter, der forventes at stå 
færdigt i sommeren 2018. Med 
særlige kompetencer inden for er-
hverv, industri samt sport og fritid 
er Dansk Halbyggeri eksperter i at 
skabe gennemtænkte og kostef-
fektive byggerier. 

Skicenteret bliver den naturli-
ge indgang til Amager Bakke, og 
Dansk Halbyggeri indretter byg-
ningen med rum til både omklæd-
ning, skileje, café og loungeområ-
de. De primære byggematerialer 
er beton og ubehandlet træ, mens 
store glaspartier muliggør et frit 
udsyn til skibakken. 

Skicenteret integreres som for-
højning i forbrændingsanlæggets 

parkeringsplads, hvis overflade af 
hård asfalt vil fungere som bygnin-
gens tag. Der er derfor tale om et 
sammensurium af materialer og 
funktioner, som flyder sammen i 
det nyskabende byggeri. 

– Centeret skaber sin egen bak-
ke i enden af parkeringspladsen, 
hvor de forskellige materialer og 
udtryk møder hinanden. Det er 
en meget interessant opgave, ud-
trykker Bent Storgaard, bygnings-
ingeniør og projektchef i Dansk 
Halbyggeri.

En fælles faglighed
Skicentret på Amager Bakke er et 
godt eksempel på et projekt, der 
rækker ud over, hvad man normalt 
ville associere med halbyggeri. 

Opgaver som disse er imidlertid 
blevet hverdagskost for Dansk 
Halbyggeri, der er vant til at imø-
dekomme særlige ønsker fra byg-
herre og samarbejde tæt med 
rådgivere og arkitekter – i dette 
tilfælde Bjarke Ingels Group.  

– Vi har været glade for at få lov 
at optimere projektet og kom-
me med løsningsforslag, som gør 
det nemmere at bygge. Det har 
været et vellykket samarbejde, 
hvor vi i høj grad har gjort brug 
af hinandens faglighed: Bjarke 
Ingels Groups viden om design og 
vores om konstruktion og priser. 
Sammen har vi fået skabt et ene-
stående byggeri, som bygherren 
kan være stolt af, fortæller Bent 
Storgaard.

FAKTA / Byggebjerg Beton A/S
❍  Byggebjerg Beton A/S blev stiftet i 1972 og  

beskæftiger omkring 60 medarbejdere. 

❍  Virksomheden er en del af Industri Beton Holding A/S, 
der også omfatter betonelementproducenterne  
Perstrup Beton Industri, ØSB og Abeo.

❍  Læs mere på www.byggebjerg.dk

Byggebjerg Beton A/S er specialister i 
betonelementer til industri, miljø, gen-
vinding og landbrug. Ligesom det er til-
fældet med Dansk Halbyggeri har Bygge-
bjerg Beton tilpasset sig en efterspørgsel, 
der både udvider og udfordrer branchens 
standardløsninger. 

– Vi beskæftiger os meget med projekt-
elementer. Det vil sige modificerede ele-
menter, som tilpasses de respektive byg-
gerier. Det kan være skrå eller u-vinklede 
elementer, som vi har lavet huller i, så de 
passer til ingeniørernes eller arkitekternes 
særlige ønsker, forklarer afdelingsleder og 
salgschef i Byggebjerg Beton, Jörgen Berg 
og tilføjer:

– Vi sælger mange standard elementer, 
hvor opgaven tilpasses elementernes ud-
formning. Det er dog også vigtigt for os 
at forklare kunden, at der findes en anden 
mu      lighed, hvor vi kan tilpasse elemen-
terne til opgaven. 

Beton er det nye sort
Udfordringen i arbejdet på skicenteret 
har været knyttet til de forskellige højder 
på elementerne samt de skæve forløb og 
hjørner, som var ønsket i byggeriet. Far-
ven på elementerne var givet på forhånd, 
da betonen skulle være grå og rå i udtryk-
ket, så de passede naturligt ind i overgan-
gen imellem skibakke og natur. Førhen 
blev beton pakket af vejen og havde ude-
lukkende en bærende funktion, men i dag 
må beton gerne ses og være en del af ud-
tryksformen for byggeriet. 

– Det er tydeligt, at brugen af beton er 
blevet langt mere udbredt de sidste 3-4 
år. Man kan næsten kalde det for det nye 
sort. Beton havde ellers et dårligt ima-
ge op gennem 80’erne og 90’erne, men 
nu kender man dets muligheder og be-
grænsninger, og man kan lave nogle utro-
ligt gode ting. Arkitekterne er derfor ble-
vet glade for beton, fortæller Jörgen Berg.

Når halbyggeri går op i en højere enhed

Et storstilet projekt tegnet af Bjarke Ingels Group vil forvandle Amager Ressource Center til en skibakke, som for alvor vil 

vække opsigt i bybilledet. For bunden af bakken opføres et topmoderne skicenter, som bliver den naturlige indgang til 

Københavns nye varemærke, som har vundet den prestigefyldte European Steel Design Award. 

Af Andreas Excalibur Bygbjerg

Amager Bakkes skicenter:  
En portal til Københavns nye varemærke
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