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Ved design af byggeri til arbejdspladser i tæt bebyggede områder 
kan det være svært at få tilstrækkeligt dagslys ind i bygningen 
– især på de nederste etager. Samtidig må dagslyset ikke blænde 
ved vinduesnære arbejdspladser, og for at holde energiforbruget 
nede skal mængden af glas begrænses. I det nye domicil til virk-
somheden Total løser PLH Arkitekter udfordringerne med en 
karakteristisk facade.

På hjørnet af Amerika Plads lige syd for Københavns Nord-
havn har PLH tegnet et domicil til Mærsk Oil (nu overtaget af 
virksomheden Total). Byggeriet er passet ind mellem nabobyg-
ninger mod øst og syd og byggelinjer langs vejene mod vest og 
nord. Med smalle gader og kun 12–14 m afstand til nabobygnin-
gerne måtte dagslysindfaldet gennem facaderne optimeres, for 
at der kunne opnås to rækker arbejdspladser med en dagslys-
faktor på mindst 2 %. 

Vandrette vinduesbånd øger dagslysindfaldet 
Behovet for at optimere dagslysindfaldet har haft afgørende ind-
flydelse på facadens udformning. Energirammen for bygningen 
muliggjorde ikke glas i hele facaden, og da glas tæt ved gulvet 
ikke ville bidrage ret meget til dagslysindfaldet dybt i rummet, 
blev facaden lukket og isoleret fra godt en halv meter over gulv 

og til underkant af nedhængt loft på den underliggende etage. 
Facaden er dermed holdt åben hele vejen rundt, hvilket giver 
bygningen et karakteristisk horisontalt ”look” med gennemgå-
ende, vandrette vinduesbånd. Ved dækkenes forkanter bæres 
facaderne på et system af slanke, lodrette aluminiumsprofiler. 
Ruderne spænder ud mellem aluminiumsprofilerne, og hermed 
er vinduesbåndet næsten ubrudt, og mest muligt lys kan passere. 
De bærende søjler i bygningen er runde og friholdt fra facaden, 
hvorfor der opnås bløde skyggedannelser på søjlernes indersider. 
De horisontale linjer og den åbne horisont hele vejen rundt giver 
samtidig medarbejderne ligeligt udsyn til de åbne vidder. 

Udvendig afskærmning sikrer dagslys langt ind i 
bygningen
Ved arbejdspladser tæt ved vinduet kan dagslyset blive gene-
rende stærkt – især ved computerarbejde kan det være svært at 
se skærmen. Ved traditionel solafskærmning, som for eksempel 
rullegardiner, vil den generede medarbejder typisk rulle gardi-
net ned – og dermed også skærme for, at dagslyset når dybere 
ind i bygningen. For at undgå at brugerne skærmer for dagslyset, 
har PLH designet facaden med en fast, udvendig afskærmning 
i form af en 70 cm bred, vandret ”baldakin”, der står vinkelret 
på vinduet ca. en fjerdel nede af vinduet. Med denne placering 
afskærmer baldakinen passende for arbejdspladserne tæt ved 
facaden – samtidig kan dagslyset passere gennem vinduesbån-
dets øverste fjerdedel og trænge langt ind i rummene. Der opnås 
også lidt lysrefleksion fra baldakinens overside og op på det 
nedsænkede loft og videre ind i rummet. 

Der er samtidig placeret udvendige persienner inden for bal-
dakinen, og med vandrette, drejelige lameller kan de afskærme 
mod lav sol. Persiennerne er CTS-styret, men de kan overstyres 
af brugerne. Den faste afskærmning reducerer imidlertid beho-
vet for at anvende persiennerne, og dermed vil det størst mu-

Maksimalt dagslys på kontoret giver livskvali-
tet, velvære og arbejdsglæde
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Domicil på Amerika Plads – designet af PLH Arkitekter til Maersk Oil. Nu overtaget af selskabet Total. Foto: Rozbeh Zavari.
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lige dagslysindfald dybt i rummene kunne opretholdes en stør-
re del af arbejdstiden. 

Der er 3-lag glas i ruderne med et lydreducerende lag inderst. 
Der er anvendt klart glas med RA>95. Lystransmitansen LT>70 %. 

Blødt lys og varm stemning i atrium 
Dagslyset fra facaderne suppleres i bygningens midte med dags-
lys fra ca. 350 m2 ovenlysvinduer placeret i taget over et stort 
atrium. Ovenlyset giver dagslys til de faste arbejdspladser, der 
orienterer sig mod atrium, langs balkonerne fra 1. til 5. sal og til 
de uformelle møde- og touch-down faciliteter i midten af atrium 
i stueplan. Fronten af alle etagernes balkoner samt vægge, trap-
pe- og toiletkerner er dækket med akustikbeklædning i lærke-
træ, hvilket skaber en varm og imødekommende atmosfære og 
reflekterer dagslyset fra ovenlyset i bløde toner. Ovenlyset består 
af ni rækker Velux Modular Skylights med hvide, translucente 
solgardiner. Solgardinerne er CTS- styret og kan overstyres fra 
receptionen. Der er 2-lags sikkerhedsglas i ruderne og anvendt 
klart glas med RA>95. Lystransmitansen LT>70 %.

Kunst- og effektbelysning
I alle områder med faste arbejdspladser er den almene belysning 
samlet med ventilationen for at opnå et enklere udtryk med en 
større visuel ro og færre tekniske komponenter i lofterne. Tre 
belysningsarmaturer er placeret i centerlinjen af de rektangu-
lære aircondition units på 3.0x0.6 m, som er placeret i en fast 
takt på tre meter. PLH har designet belysningsarmaturerne, der 
er specialarmaturer med LED fra Philips kaldet LumiLine. Da 
armaturerne er rimelig bredstrålende og er placeret med kun tre 
meters mellemrum, kan arbejdsbordene placeres uafhængigt af 
takten i loftet. Gangzonerne belyses med cirkulære LED-down-

lights per 1.5 m. Der er endvidere installeret neon linjelys langs 
alle kernerne, som sender lys ned på træbeklædningen. Kunst-
lyset i arbejdsområder og gangzoner er styret af dagslys- og PIR 
sensorer, som er indstillet til 200 lux, da huset er projekteret 
efter DS700. Farvetemperaturen er 3.000 K. 
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Det ubrudte, vandrette vinduesbånd skaber et horisontalt look og giver ligeligt 

udsyn til horisonten hele vejen rundt. Foto: Tomas Bertelsen.

Den vandrette, ydre baldakin afskærmer for det stærke sollys tæt på facaden samtidig med, at dagslyset når dybt ind i bygningen. 

Ovenlys og beklædning i lærketræ skaber et lyst, varmt og imødekommende 

atrium. Foto: Tomas Bertelsen.
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