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Samarbejdet 
har skabt resul-
tatet

I tæt samarbejde med 
arkitekt og entreprenør har 
Saint-Gobain sat sine spor 
mange steder i det ikoniske 
byggeri.

Hans Christian Andersens føde-
by Odense har fået et nyt, ikonisk 
pejlingspunkt tæt på den verdens-
berømte digters barndomshjem. 
Efter tre års byggeri blev byens nye 
center for musik, teater og konfer-
encer, ODEON, indviet i foråret 2017. 

Det 32.000 m2 store byggeri var 
en ambitiøs satsning med dris-
tig arkitektur. Og det har betydet 
akustiske, formmæssige og logis-
tiske udfordringer, som har krævet 
det ypperste af arkitekter og entre-
prenører.

Saint-Gobain har været med hele 
vejen, både før og under byggeriet. 
Udover at have leveret material-
er af høj kvalitet, har en række af 
selskaberne spillet en afgørende og 
rådgivende rolle, når udfordrende 
konstruktioner og detaljer skulle for-
vandles fra planer til virkelighed.

Sammen har Saint-Gobain lev-
eret materialer fra Gyproc, Weber, 
ISOVER og GLASSOLUTIONS, som 
har sat sine spor rundt omkring i det 
opsigtsvækkende byggeri.



Arkitektens
vurdering

”Der blev en smidt en flyttekasse 
på bordet med alle stålprofiler 
osv., som kunne håndtere det her. 
På den måde kom den del af op-
gaven ned på jorden. Vi fik råd-
givning i, hvordan vi håndterede 
den praktiske løsning.”

Selv siger arkitektens 
repræsentant, Lars 
Skovby Christensen, 
om den indledende 
dialog:



En ny og 
anderledes 
tankegang

I alle byggeriets faser har Saint-Gobain 
bidraget med ekspertise og praktiske 
råd. Både hovedentreprenøren KPC, 
arkitekthuset C.F. Møller og underen-
treprenører har løbende konsulteret 
Saint-Gobains eksperter, som har været 
på hyppige besøg på den store og kom-
plekse byggeplads. 

For ODEON er et anderledes byggeri 
med skæve vinkler og forskellige typer 
rum fra koncertsale, møderum, foyer og 
boliger.

Når et anderledes byggeri skal blive 
til virkelighed, er det nødvendigt 
med dygtige fagfolk og de bedste 
materialer.



Strikse 
akustiske 
krav

En af de største udfordringer i byg-
geriet var de strikse, akustiske krav, 
der blev stillet af bygherren. Der skulle 
lydisoleres effektivt mellem de forskel-
lige musiksale og byggeriets øvrige 
rum. Samtidig skulle rumakustikken 
fungere optimalt med lav efterklang-
stid og høj taleforståelse. De formelle 
krav skulle opnås i rum, hvor der er 
mange høje vægge og skrå vinkler.

1,500 m2 Rigitone 12/20-35 er placeret rundt omkring i 
byggeriet for akustisk regulering

I et koncerthus skal arkustikken 
selvfølgelig være i top, men det var 
ikke uden udfordringer. 



Fokus på 
optimering af 
byggeriet

Nu kan odenseanerne og byens 
gæster nyde det smukke ODEON 
med den fine akustik og det behage-
lige indeklima. De tænker næppe 
over det. Men det vellykkede byggeri 
skyldes erfarne og opfindsomme 
mennesker i alle led af en kompli-
ceret proces – lige fra arkitekten til 
entreprenøren og bygherren. 

Saint-Gobain var med på sidelin-
jen, når de hårdeste nødder skulle 
knækkes, og der skulle findes smarte 
løsninger på de udfordringer, der 
opstod undervejs.

For Saint-Gobains konsulenter var 
der igennem hele processen stort 
fokus på optimering af byggeriet.

Mange steder blev der opnået 
betydelige besparelser i byggeriet 
som følge af den rådgivning, Saint-
Gobain kunne levere undervejs. Der 
blev ikke mindst sparet penge på at 
reducere tidsforbruget. 

Nogle gange handler det om 
at tænke nyt og anderledes, 
og jo tidligere i processen jo 
bedre.



Glas, klima 
og komfort

I de fleste dele af ODEONs klimaskærm 
indgår der produkter fra Saint-Gobain. 
Alt udvendigt glas er leveret af GLAS-
SOLUTIONS. I alt har GLASSOLUTIONS 
leveret 2200 m2 glas.

Valget faldt på en løsning, hvor enegiglas 
kombineres med solafskærmende glas. 
På den måde undgår man, at der bliver 
for varmt inde i bygningen, men alligev-
el slipper der masser af dagslys ind i de 
smukke rum.

Det store glasareal har gjort det 
særlig vigtigt at finde løsninger, 
der skaber optimal komfort med 
hensyn til lyd, lys og varme.



Akustikkravene 
påvirkede også 
valget af glas

Akustikkravene påvirkede også valget af glastype og 
glaskvalitet. Byggeriet ligger tæt på nogle af byens mest 
trafikerede gader. Derfor forlangte entreprenøren, at 
trafikstøjen skulle dæmpes med 30 til 46 dB.

Man ville sikre, at publikum kunne nyde ODEONs musik- 
og teaterforestillinger uden at blive generet af støj ude-
fra. Også denne udfordring blev løst optimal.



Udfordring
i højden

Saint-Gobain er altid med hele vejen, for 
når der er store udfordringer, er det vig-
tigt som leverandør at støtte og komme 
med forslag. 

Væggene var ikke bare høje, de skulle 
samtidig sikre, at der ikke kan slippe lyd 
fra den ene sal til den anden. Man skulle 
kunne spille rock i den ene og høre 
kammermusik i den anden. Derfor blev 
væggene beklædt med flere lag plader, 
og der blev monteret akustikplader for 
at overholde de strikse akustiske krav i 
salene.

De største udfordringer i bygger-
iet blev løst i et samarbejde mel-
lem Gyproc, arkitekten og entre-
prenøerne. Her drejede det sig 
særligt om ekstra høje vægge.



Lidt tættere, lidt mere 
samarbejde

I den mindre af koncertsalene skulle der monteres 70 
akustikkasser á cirka 40 kilo på en 9,5 meter høj væg. 
Oprindeligt var tanken at montere krydsfiner, men i ste-
det foreslog Gyproc, at man benytted Habito®. En skrue-
fast gipsplade, der er udviklet til at kunne håndtere en 
høj vægbelastning. Kasserne skulle tilmed kunne flyttes 
rundt - altså skrues ned og skrues op igen. Der endte 
med at hænge cirka 2,5 ton vægt på gipsvæggen. 

I ODEONs store koncertsal skulle der tænkes nyt og an-
derledes. Væggen skulle være ikke mindre end 24 meter 
høj og brydes af lette etager. Her bidrog Saint-Gobain 
med rådgivning på stedet, for at sikre at den kritiske væg 
blev løst optimalt. Gyproc to udfordringen med hjem til 

sine ingeniører, som forslog at dele væggen op i flere 
felter. Bag væggen blev der monteret en stor stålbjæl-
ke, som var fastgjort til beton ude i siderne, og for hver 
fjerde meter blev der monteret C 300 stålprofiler, som 
normalt anvendes i løsninger til etagedæk.

”I hele den efterfølgende proces har Gyproc været aktive, 
også på pladsen. Det har været et godt samarbejde. 
Gyproc har en meget positiv, løsningsorienteret indgang 
til det her. Det har været et fint samspil, hvor alle bidrag-
er. Entreprenør, Gyproc og os. Et ligeværdigt samarbe-
jde,” fortæller projektleder hos C.F. Møller Architects, 
Lars Skovby Christensen.

 

”Når man står på stedet, så skal det hele 
køre efter planerne. Det koster penge, hvis 
ikke man er klar. Men ikke mindst takket 
være det tætte samarbejde med Gyproc, 
har det kørt optimalt” 
- Lars Skoby Christensen, projektleder hos 
C.F. Møller Architects



Et tag 
udover det 
sædvanlige

Saint-Gobain leverede ISOVER isoler-
ingsmaterialer til tagkonstruktionen. En 
mere udfordrende én af slagsen med sine 
6500 m2 i syv forskellige niveauer. 

Faldlinjer og isoleringens højde i forhold 
til byggeriets murkroner skulle passe 
nøjagtigt. Med sin ekspertise var ISOVER 
med til at løse udfordringer med arkitek-
tens tegninger og sikre, at konstruktionen 
kunne realiseres, og arkitektens vision 
blive til virkelighed.

Hele 6500 kvadratmeter tag i 
syv forskellige niveauer skulle 
isoleres.



Tæt samarbejde 
om logistikken

På grund af forsinkelser ved byggeri-
et af en tilstødende parkerings- 
kælder blev det nødvendigt at op-
stille en kran, der kunne løfte isoler-
ingsmaterialet op i ottende etages 
højde. En byggekran af den størrelse 
er særdeles dyr i leje, så den skal 
udnyttes optimalt. Alle disse faktor-
er stillede krav til en gnidningsløs 
leverance af isoleringsmaterialer – til 
de rigtige steder i byggeriet på de 
rigtige tidspunkter.

Ifølge enterpriseleder Kurt Kris-
tensen fra Phønix Tag Fyn sparede 
tagdækkerfirmaet mange penge 

ved at samarbejde med ISOVER, der 
både bistod med en udlægningsplan 
og logistikplanlægning i det kom-
plicerede byggeri.

ISOVER har stor indsigt i alle led af 
isoleringsarbejdet og kunne sørge 
for en optimal plan for hvert enkelt 
læs af isoleringsmaterialer. Hver dag 
stod der nøjagtig det pallelæs på 
byggepladsen, som skulle bruges. 
Det var groft sagt bare at tage mate-
rialerne fra en ende af og så arbejde 
sig fra det ene hjørne af taget hen til 
det andet. Derved blev isoleringsar-
bejdet både billigere og hurtigere.

Logistikken var klart det 
mest kritiske. ODEON ligger 
midt i Odense by, og plad-
sen omkring byggeriet var 
derfor begrænset.



Flydende 
gulve

Weber har leveret produkter til spartling 
og afretning af gulve samt funktionsmør-
tel til den nederste del af facaden, som er 
opbygget af mursten.

4 tons weber.floor 4010 fine og 15 tons 
weber.floor 4350 BaseFlow støber funda-
mentet, hvorpå ODEONs mange gæster 
går i dag. Men de har også haft en finger 
med i facaden. Her har de leveret ikke 
mindre end 50 tons funktionsmørtel til 
opmuring af det udvendige murværk. 

En Weber pumbebil og 69 tons 
mørtel lægger grunden for gulv 
og facade.



Weber er Saint-Gobains leverandør til opmuring, 
pudsning og overfladebehandling af mur/facade. Og 
Weber har selvfølgelig også haft en finger med i facaden 
her. De har leveret ikke mindre end 50 tons funktions-
mørtel til opmuring af det udvendige murværk.

Weber er en af byggebranchens største og mest erfarne 
leverandører af mineralsk baserede byggematerialer og 
leverer kun produkter fremstillet af naturlige råstoffer 
som ler, sand, kalk og cement.
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