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“Oxygreen har fremstået

som en meget serviceminded og troværdig leverandør 

med stort know-how, kendskab og velvilje” 

Landskabsarkitekt



Arbejds-
glæde
vision

Vision. Bygning 324 på DTU i Lyngby er et mes-

terstykke i arkitektur med indbygget natur. Fra 

starten er de 22 store træer indtænkt i byggeriet. 

Ambitionen er at bygningens indre fremtræder 

legende og levende, fuld af overraskende og 

varierende forløb. Landskabskvaliteter som en 

integreret del af studie- og forskningsmiljøet. 

Det er i høj grad lykkedes i tæt samarbejde mel-

lem DTU (bygherre), arkitekt CCO, landskabsarki-

tekt Kragh & Berglund og Oxygreen.



“Det, den her bygning gør, 

er at den tager dét, 

som er en meget stærk identitet herude på campus... 

de her træer... 

og stiller dem overraskende midt i huset! 

Det gør noget meget uventet. 

Det gør at huset hænger sammen med det ydre 

og samtidig er i kontrast til de andre bygninger... 

får en særlig fortælling... 

også i forhold til hvad det er for noget de vil på DTU” 

Arkitekt på projektet



Friske 
velholdte 
planter

Placeringen af træerne er baseret på lysindfald og 

sikring af lysspil i trækronerne og understøttelse 

af atrium-tanken. Træernes evne til at også at 

levere duft og god akustik samt neutralisering og 

omdannelse af fx giftstoffer er et kæmpe plus for 

projektet. Indeklimaet er derfor rigtig godt med 

en optimal fugtbalance. Drift og vedligeholdelse 

er minimeret, idet den fra starten er ind tænkt i 

den centralt styrede teknik, der er skjult i blandt 

andet i de specialdesignede plantebrønde.

“Træerne står som noget innovativt 

på alle mulige fronter... 

for alle parter i processen” 

Landskabsarkitekt



“Man bliver helt begejstret 

over de træer hver gang man sidder her... 

det kan være, at træerne gør mere 

end det man ser med øjnene 

eller mærker med huden...”

Studerende

“Det magiske eller fascinerende ligger i, at det er levende 

materialer. Det statiske, kliniske, flotte, minimalistiske rum over 

for det grønne, som lever. Det er der noget psykologi i – ingen 

tvivl om det! Superspændende arktektur, fordi du får en meget 

klar rumlighed og mental forestilling.”  

Arkitekt på projektet



Savanne
effekten©

her er rart...

Fordybelseszoner. Oaser. Olivenlunde.  

Noget af hemmeligheden bag vores glæde ved 

solitære planter og træer skyldes vores instinktive 

ur-natur, som bedst kan beskrives som Savanne-

effekten© med udgangspunkt i Den Evolutionære 

Teori1. Planter giver os tryghed, optimisme og 

livskvalitet. For eksempel viser studier at velholdte 

planter nedsætter sygefraværet med markante 

procenter. Lad os hjælpe med til at lave en bereg-

ning på, hvad det kan betyde i dit projekt.

Note 1:  Læs mere om Savanneeffekten© og den evolutionære 
 teori på vores hjemmeside oxygreen.dk



Velholdte planter byder velkommen

Vore planter er af højeste kvalitet og 

de kommer fra kontrollerede gartnerier, 

som ikke har truede plantearter i sortimentet. 

Når Oxy green indretter med planter er det altid 

med præsentation, miljø og indeklima for øje. 

Naturen har velsignet os med dekorative 

“friskluftsfabrikker”, så hvorfor ikke lade dem 

producere i døgndrift og fx nedsætte fravær.

Kontakt os allerede i dag for at høre mere og 

få et uforpligtende tilbud.
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oxygreen Botanic Engineering skaber et sundt indeklima samt en repræsentativ indretning – udelukkende ved brug af planter. 
Vi står for professionelle totalløsninger med dekorative planter, og giver indeklimaet sunde vækstmuligheder med motiverede medarbejdere. 

oxygreen er et nystartet firma, men vi har 35 års erfaring i at indrette, etablere og vedligeholde planter – såvel til 
private som til offentlige virksomheder og institutioner. 

B o T a n i C  E n g i n E E r i n g


