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Widex’ nye hovedsæde i 
Lynge er et banebryden-
de grønt domicil. Bygge-
riet får opmærksomhed 
fra hele verden.

Af Henrik Helmer Petersen

To et halvt års arbejde har Richard 
Tøpholm, ingeniør og medejer af 
høreapparatvirksomheden Widex, 
som en af virksomhedens øverste 
tovholdere brugt på Widex’ nye 
36.600 kvadratmeter store domicil 
i Lynge ved Allerød i Nordsjæl-
land. Heraf alene et årsværk på 
at få den 100 meter høje vindmølle 
realiseret.

Richard Tøpholm siger det så-
dan:

- Det har været et meget stort ar-
bejde at holde snor i hele byggeriet 
af vores nye hovedsæde, og især et 
stort arbejde at få realiseret vind-
møllen. Når det er sagt, så er vi 
meget stolte af resultatet og vores 
nye grønne domicil. Hvis andre 
virksomheder vil bygge grønt og 
fl ot, skal de ikke holde sig tilbage. 
Det kan sagtens lade sig gøre, og 
det er ikke nødvendigvis dyrere 
at bygge grønt. Vores byggeri har 
en fornuftig kvadratmeterpris, 
såmænd under gennemsnittet for 
meget erhvervsbyggeri, og allige-
vel har vi altså i dag et rigtig fl ot 
og topmoderne, grønt hovedsæde, 
som tiltrækker besøgende fra hele 
verden.

Widex er grundlagt i 1954, og hi-
storien om det nye domicil begynd-

te, da familievirksomheden i 2007 
måtte sande, at man var vokset ud 
af bygningerne i Værløse. 

 - Det var efterhånden blevet no-
get uhensigtsmæssigt med al den 
knopskydning, som vi havde haft 
i Værløse, så vi ikke bare boede i 
en bygning, men i mange bygnin-

ger med forbindelsesgange og pas-
sager bygninger imellem. Derfor 
besluttede vi os for at bygge nyt, 
og vores krav til arkitekten var, at 
vi nu ville bo tæt! Derfor er vores 
hovedsæde tegnet som en cirkel. 
Cirklen er nu en gang den måde, 
man får samlet det hele tættest på, 

smiler Richard Tøpholm.

Lys og luft

Det tætte til trods er det langt fra 
det tætte og klaustrofobiske, der 
præger Widex nye hovedsæde. 
Tværtimod. Huset imponerer ude-

fra med sine glasfacader, sine sol-
celler, vindmøllen, den lange bug-
tede indkørsel og størrelsen. 

Der er noget majestætisk over 
byggeriet. Indenfor er der højt til 
loftet, lys og luft og masser af plads 
og godt indeklima. Det hele er cen-
treret om en stor åben atriumgård 
i midten, hvor der er syn op til en 
ovenlyskuppel 20 meter oppe, 
skabt af fi re lag texlon folie.

Domicilet er bygget som to cirk-
ler om hinanden, og det rummer 
kontorer, testrum, hørerklinik, 
lager samt den højteknologiske 
del af produktionen af Widex’ hø-
reapparater. Der er plads til 900 
medarbejdere, og for nuværende 
er man godt 700. Det giver plads til 
at vokse yderligere. 

Grønt byggeri

Det helt særegne ved Widex’ byg-
geri er domicilets energirigtige 
foranstaltninger. Richard Tøp-
holm forklarer:

- I Værløse tænkte vi ikke spe-
cielt grønt, men dog meget på 
energiforbrug. Da vi skulle bygge 
nyt, begyndte vi at undersøge mu-
lighederne, og så tog det ene det 
andet. Energistyringen og grund-
vandsvarme- og køleanlægget 
blev hurtigt en del af projektet, og 
siden kom solcellerne og vindmøl-
len til. Det fornægter sig ikke, at vi 
er ingeniører i ledelsen. Man kan 
roligt sige, at vi blev bidt af det un-
dervejs. På den nørdede, men også 
på den gode måde, understreger 
Richard Tøpholm.

Varme fra grundvand

Widex’ grundvandsvarme- og kø-

Widex’ domicil har et majestætisk look med solceller som smuk udsmykning på facaden. Vindmøllen har alene kostet 16 millioner kroner, og ifølge Widex’ beregninger vil den tjene sig selv hjem på 15 år.

Nyt grønt domicil
imponerer verden 

- Vi regner med, at vores grundvandsvarme- og køleanlæg tjener sig selv hjem på seks år. Mange fl ere fi rmaer burde benytte sig 
af den metode, mener Richard Tøpholm.

DOMICIL OG BYGGERI


