
1/2W E X Ø E

Mærsk Tårnet er tænkt som internationalt 
center for forskning og undervisning i sundhed 
og livsstilssygdomme. Tårnet er indrettet med 
Europamateriel for at imødekomme de mange 
internationale forskere og deres udstyr.

Lasse Christian Hansen, Specialkonsulent 
og ingeniør, Bygningsstyrelsen

Mærsk Tårnet er det nye flagskib for 
Københavns Universitets sundheds-
videnskabelige fakultet. For at skabe de 
optimale rammer og forudsætninger for 
et center for forskning og undervisning på 
internationalt topniveau har de forskel-
lige brugergrupper angivet ønsker til 
indretning og funktioner. For forsknings-
medarbejderne var der et behov for at 
kunne facilitere et flow af internationale 
besøgende, medarbejdere og deres udstyr.
- I forskertårnet er laboratorier, kontorer, 
møderum osv. alle indrettet med 

europamateriel, så besøgende kan sætte 
deres udstyr direkte i stik, forklarer 
specialkonsulent Lasse Christian Hansen. 
En af ideerne med bygningen er at skabe 
forskerfællesskaber på tværs af institutter, 
afdelinger og eksterne, så her er fleksi-
biliteten en afgørende forudsætning. De 
topmoderne laboratoriefaciliteter, kontorer 
og fællesfaciliteter udgør 24.700 m2 og 
dermed over halvdelen af den 42.700 m2 
store bygning. 

Europamateriel giver adgang 
til alverdens forskningsudstyr

Wexøe A/S Designprogram _ Wexøe / e-Types 2009



”Europamateriel har flere 
muligheder og er hurtigere 
at montere”

De sidste godt 50 år har Fuga el-materiel 
med den 3-benede stikprop nærmest 
haft monopol i Danmark. I takt med den  
stigende globalisering er løsningen dog  
ikke optimal. Stadig mere udstyr som  
hvidevarer og elektronik bruger EU stan-
dard og kræver en 2-benet stikprop med  
udvendig jord. Derfor er det også natur-
ligt, at et topmoderne internationalt 
forskningscenter som Mærsk Tårnet blev  
indrettet med europamateriel, så der  
ikke skal sættes adaptere i kontakterne, 
når en international forsker skal bruge sit 
udstyr.

Et spørgsmål om tid
John Bruus fra Lindpro medgiver gerne, 
at installatører ofte bruger det materiel, 

man plejer og har erfaringer med. På 
Mærsk Tårnet var europamateriel skrevet 
ind som en mulighed i udbuddet, og 
efter at have arbejdet med det, er han 
klar til at bryde med vanerne:
- Vi vil fremover, hvor projekterne giver  
mulighed for det, anvende europa-
materiel, specielt på grund af dets 
store fleksibilitet. Jeg tror, det kun er 
et spørgsmål om tid, før det hele bliver 
europamateriel, fortæller John Bruus. 

Hurtigere og nemmere montering
Han fremhæver fleksibiliteten ved 
europamateriellets mange muligheder. 
Ved installationen gør de utallige 
kombinationer, at det er nemt at 
sammenbygge enheder både lodret 

og vandret samt at montere flere stik 
samme sted. Samtidig er det muligt at 
færdigmontere og teste sin installation 
og efterfølgende klikke ramme på, når 
maleren er færdig. Desuden er det lidt 
hurtigere og nemmere at montere.
- Europamateriellet er lidt mere gennem-
tænkt, så det tager måske 3,5 minut pr. 
stik i stedet for 4,5 minut, men når vi 
som her installerer måske 20.000 kon-
takter, så gør det en stor forskel, 
forklarer John Bruus. 
De mange kontakter er en del af den 
komplekse tekniske løsning, der skal 
gøre Mærsk Tårnet til et internationalt 
forskningscenter for sundhed og 
ernæring.

John Bruus, projektchef, 
Lindpro A/S

WEXØE ER EN DEL AF WEXØE GRUPPEN, SOM BESTÅR AF SELSKABERNE WEXØE A/S, SKAARUP IMCASE A/S OG WEXØE SOLUTIONS A/S - SAMLET UNDER WEXØE HOLDING 
A/S. SELSKABERNE I WEXØE GRUPPEN TILBYDER I TÆT SAMARBEJDE PRODUKTER OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER SAMT RÅDGIVNING OG SERVICE – INDEN FOR FOR-
RETNINGSOMRÅDERNE; STÆRKSTRØM, ELEKTRIFICERING AF JERNBANE, ELINSTALLATION, AUTOMATION, ELEKTROMEKANISKE KOMPONENTER, DATA-INSTALLATION OG 
INFRASTRUKTUR LØSNINGER TIL ENERGIEFFEKTIVE DATACENTRE.

Viljen til forskel

KONTAKT

WEXØE A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse
Tlf.: +45 45 46 58 00 
E-mail: wexoe @ wexoe.dk 
www.wexoe.dk

Hos Wexøe tror vi på styrken i sam-
arbejdet. De bedste løsninger er dem, 
der giver begge parter værdi, og de 
kommer kun ved tæt samarbejde. For os 
er det vigtigt altid at levere løsninger og 
produkter af den bedste kvalitet, baseret 
på god rådgivning og service.  
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