
     

  

PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger 
og uddannelsesfonde for 750.000 medlemmer beskæftiget i 26.000 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark 

er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 14,2 mia. kr. i 2018. 

Balancen har rundet 260 mia. kr. 
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22. januar 2020 

Nordfyns Banks nye domicil bæredygtighedscertificeret 

Nordfyns Banks nye domicil i hjertet af Odense er blevet DGNB-bæredygtig-

hedscertificeret i kategorien Guld. Materialernes miljømæssige kvaliteter scorer 

helt i top.  

Det nye domicil for Nordfyns Bank, som totalentreprenøren Hansson & Knudsen har 

opført for PensionDanmark, er blevet tildelt en DGNB Guld-certificering af direktør i 

Green Building Council, Mette Qvist.  

 

DGNB er en af verdens førende standarder til bæredygtige ejendomme, og Guld-cer-

tificeringen afspejler de høje ambitioner for ejendommenes aftryk på klima, miljø og 

social bæredygtighed, der er en fast forankret del af PensionDanmarks bæredygtig-

hedsprogram for investering i ejendomme. 

 

”Domicilet er endnu et attraktivt PensionDanmark-byggeri, hvor brugerne ikke alene 

kan glæde sig over kvaliteten i byggeriet, men samtidig kan nyde kvaliteten med god 

samvittighed i kraft af ejendommens meget høje standarder for bæredygtighed, bru-

gervenlighed og lavt klimaaftryk. Det bidrager samlet til at gøre det til en god ar-

bejdsplads for Nordfyns Bank og samtidig en god og langsigtet investering for Pensi-

onDanmarks medlemmer,” siger direktør i PensionDanmark Ejendomme, Marius Møl-

ler. 

 

Om indflytningen i den nye domicilejendom siger Nordfyns Banks adm. direktør Hol-

ger Bruun: ”Da vi skulle etablere nyt domicil i Odense, ville vi gerne gøre vores til, at 

banker og bæredygtighed rimer lidt mere på hinanden. Den målsætning matcher do-

micilbyggeriet til fulde. I et godt og tæt samarbejde med PensionDanmark og Hans-

son & Knudsen er det lykkes at skabe en ramme om vores hver- og arbejdsdag, der 

både er bæredygtig og brugervenlig. Resultatet er et flot domicil og en velfungerende 

arbejdsplads med et lavt klimaaftryk, og vi er naturligvis stolte over at være aktør i 

et flot projekt, der nu tildeles en DGNB-Guldcertificering.” 

 

Det er den første ejendom I Odense, der bliver DGNB Guld-bæredygtighedscertifice-

ret, og det er første gang Hansson & Knudsen har opført en ejendom med sigte på 

Guld-certificering. 

 

”Det har været en anderledes byggeproces, end vi normalt er vant til, for med ønsket 

om bæredygtighedscertificering på et højt niveau følger mange krav til fx valg af ma-

terialer, afgasning og energiforbrug. Det er umiddelbart lidt besværligt, men har den 
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fordel at man får færre overraskelser, fordi der er mere styr på de enkelte processer 

og materialer fra starten af byggeriet. Så det har været en meget lærerig og spæn-

dende proces, og vi ser frem til at opføre flere bæredygtighedscertificerede bygnin-

ger,” siger Dirk Voss, adm. direktør i Hansson & Knudsen. 

 

På Fyn har PensionDanmark investeret i tre ejendomme i Odense udlejet til hhv. Ma-

gasin, KMD og Danske Bank samt i byretten i Svendborg. Samlet har værdien af Pen-

sionDanmarks ejedomsportefølje rundet 20 mia. kr. 

 

 

Fakta 

Domicil for Nordfyns Bank 

Adresse: Dannebrogsgade 1, Odense C 

Areal: 3.015 m2 

Opførelsesår: 2018-2019 

Arkitekt: Arkitema 

Totalentreprenør: Hansson & Knudsen 

Bæredygtighedscertificering: DGNB i kategorien Guld 
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