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Nyt Mødecenter til Transportministeriet 

Etablering af nyt mødecenter til Transportministeriet for Bygningsstyrelsen.  

SLOTSHOLMENS NYE LYSMASKINE 

Siden den Sorte Diamant stod færdig i 1999, har 

Slotsholmens bygningsmasse stået uforandret. 

Slotsholmen, der er Danmarks magtcentrum, signalerer 

kontinuitet og bliver kun ganske sjældent bebygget. 

PWJ har i samarbejde med BS Arkitekter, Rådgivende 
ingeniørfirma Jørgen Nielsen A/S og Rådgivende 
ingeniørfirma Strunge Jensen, opført en ny type bygning 
blandt de monumentale rigsbygninger.  
 
Bygningsstyrelsen havde engageret PWJ til at bygge et nyt 
mødecenter til Transport- og Bygningsministeriet med 
planlagt afslutning i sommeren 2016. 
 
Mødecenteret er et klassisk saddeltagshus, der både taler 
til det monumentale og maritime miljø og imødekommer 
alle krav til et topmoderne mødecenter. 

ARBEJDSLIV KRÆVER LYS 
Det 450 m2 store mødecenter har karakter af en pavillon eller et 
københavnsk baghus. Det er et ydmygt mindre hus, i sin kontekst, 
men ikke desto mindre åbnes rummene op med prangende lys. BS 
arkitekter med arkitekt Nikolaj F. Thomsen (nu WERK arkitekter), 
arbejdede særligt meget med lyset i foyeren og i de fire møderum 
for at skabe en let bevægelse gennem rummene. 

 
 
I DIPLOMATISK SAMTALE MED HISTORIEN 
Udfordringen med et nyt bygningsprogram som 
mødecenteret på Slotsholmen er blandt andet, den 
relation en ny struktur vil have til den 
omkringliggende bygningsarv. 
 
Mødecenteret erstattede et eksisterende byggeri, og 
PWJ arbejdede videre i fodaftrykket fra det tidligere. 
Et moderne bygningsprogram som mødecenteret står 
med andre ord i diplomatisk samtale med den 
kulturarv, der omgiver det. 

Arkitekt Bertelsen & Scheving arkitekter 

 Nikolaj F. Thomsen (nu WERK) 

Hvor: Slotsholmen – København 

Hvornår: aug. 2015 – aug. 2016 

Program: Nybyggeri af mødecenter 

Areal: 450 m2 

Entreprise: 16 mio. kr.  

sum 

Type: Nybyggeri 

Status: Afsluttet 

BNI karakter: 4,33 tilfredshed, 5,0 loyalitet 

Entreprise-: Hovedentreprise 

form  

WWW.: http://bsarkitekter.dk/moedecetner-

transportministeriet-lysmaskine-ved-kanalen/  

http://bsarkitekter.dk/moedecetner-transportministeriet-lysmaskine-ved-kanalen/
http://bsarkitekter.dk/moedecetner-transportministeriet-lysmaskine-ved-kanalen/
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Bygningen er rejst på pælefundering og bygget 
omkring en stålkonstruktion.  
 
Facaderne og taget er beklædt med trælameller i 
cedertræ, der tegner lange skrå linjer og gør bygningen 
interessant at betragte fra etagerne rundt om gården. 
Indvendigt går man gennem en foyer ind i et langt 
lokale, der kan inddeles i fire mindre møderum via 
ovenlys og skillevægge.  
Væggene i mødelokalerne er beklædt med 
egefinerede krydsfinerplader, og gulvet er 
egelamelparket. 

 
Det første spadestik blev taget i sommeren 2015. Under udgravningen af fundamentet stødte vi på et arkæologiske fund. I 
jorden kom resterne af en bygning til syne, og arbejdet gik på standby i en måned, mens arkæologer fra Københavns 
Bymuseum undersøgte fundene. Det viste sig, at murbrokkerne stammede fra Chr. IV’s 1. tøjhus. 


