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ÅRETS KONTORBYGGERI 2020 
– KONTORERNES PARADIS SKAL KÅRES! 

 
 

Årets kontorbyggeri skal kåres – i en tid hvor hjemmekontoret ellers er blevet højaktuelt. For på 
et tidspunkt vender kontorfolket tilbage – nogle af dem til et prisbelønnet kontorparadis. De 
fire nominerede projekter tæller alt fra statens prestigefulde milliardbyggeri, til fremsynede 
domiciler i mindre skala og et bæredygtigt kontorhotel: Ambientes domicil i Skanderborg, 
kontorhotellet Framehouse på Amager, Fredsted Floors og Global Timbers fælles kontor i 
Aarhus, og fem styrelsers hovedkvarter i København; Nexus CPH. Der kan stemmes til d. 16/4! 
 
 

KONTORBYGGERI OG -INDRETNING I KRISETIDER 
Nohrcon har i flere år kåret Årets skolebyggeri, Årets sundhedsbyggeri og senest Årets idrætsbyggeri. Nu er tiden 
så kommet til Årets kontorbyggeri, selvom coronakrisen kaster lange skygger over forestående byggeprojekter og 
har kastet mange ud i ufrivillig indretning af hjemmekontorer – for vinden skal nok vende.  
 

Kontorprisen skal sætte ekstra fokus på de vellykkede kontorprojekter til inspiration for andre. Et godt kontormiljø, 
eller -paradis ligefrem, er nemlig altafgørende for både trivsel og bundlinje – også når virussen engang er væk. Og 
kontorfolk er en vigtig del af drivkraften, der får hjulene til at køre rundt i samfundet, og videndeling viser vejen. 
 

Videndeling har også altid været udgangspunktet for Nohrcons årlige temauge om indretning af fremtidens 
kontor, hvor deltagerne har mulighed for at besøge nye, spændende kontorer og høre førende eksperter fra ind- 
og udland dele ud af deres erfaringer på kontorkonferencen. Kåringen er den naturlige fortsættelse af dette. 
 
 

DE 4 KANDIDATER TIL TITLEN – AFSTEMNINGEN KØRER TIL D. 16. APRIL 
En jury bestående af nøje udvalgte fageksperter har nomineret fire flotte projekter for Nohrcon, efter det første 
heat hvor en række forslag blev indsendt. Projekterne dyster i en offentlig afstemning, og vinderen afsløres d. 22/4: 

• Ambientes nye domicil i Skanderborg 
• Framehouse – nyt kontorhotel på Amager 
• Fredsted Floors og Global Timbers nye lagerbygning og kontor i Aarhus 
• Nexus CPH – nyt fælles kontordomicil til 5 statslige styrelser i København 

 
 

 
 
 

AFSTEMNINGSLINK – MED PROJEKTBESKRIVELSER, -BILLEDER OG JURYENS BEGRUNDELSE FOR NOMINERING: 
https://da.surveymonkey.com/r/aarets-kontorbyggeri2020 
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