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HISTORIEN

I midten af 1970’erne havde Mangor & Nagel 
vokseværk og etablerede ny afdeling i Roskil-
de. Omkring årtusindeskiftet kom endnu en 
afdeling til, denne gang i København. 

For 10 år siden, i 2008, kom PLAN+LANDSKAB 
til - Mangor & Nagels egen afdeling for 
landskabsarkitektur, som med sine 9 medar-
bejdere står for en imponerende portefølje 
af spændende landskabsprojekter.

I dag har Mangor & Nagel projekteret mere 
end 2000 byggerier inden for alle kategorier 
- private og almene boliger, skoler, erhverv, 
sundhedsbyggeri og landskabsprojekter - og 
fordelt over hele Danmark.

70 år senere er firmaet vokset til 90 dedike-
rede og ambitiøse medarbejdere, som hver 
dag er med til at drive gode projekter frem-
ad - i inspirerende samskabelse. 

Fra 1948 til idag
Mangor & Nagel fik hurtigt interessante op-
gaver, hvoraf de første var tidens typiske 
funktionelt indrettede statslånshuse og min-
dre etageejendomme for private bygherrer. 
Husene havde en høj kvalitet i forhold til 
samtidige byggerier og de fleste står fortsat i 
oprindelig udformning uden væsentlige om- 
og tilbygninger.

Også skolebyggeri kom hurtigt til og i 1950 
fik tegnestuen sin første store opgave med 
udvidelse af Lillerød Skole. Mangor & Nagel 
forvandlede skolen til en topmoderne fol-
keskole med gymnastiksal, foredragssal og 
lærerværelse. 

I 1948 grundlagde Arkitekterne MAA Poul Mangor 
og Børge Nagel arkitektfirmaet Mangor & Nagel i 
Frederikssund. 



Mangor & Nagel
Villa Rotonda, Venedig, 2018

HVEM ER VI ?

Vi leverer kvalitetsløsninger på et gennem-
tænkt niveau, til glæde for dem, der bygger 
og de, der efterfølgende er brugere. 

Vi har siden 1948 bygget huse i en kvalitet, 
som har gjort, at de har kunnet holde til at 
stå ude om natten - og det gør vi fortsat. 

Vi yder rådgivning inden for bygherrerådg-
ivning, koncept og idéudvikling, design, pro-
jektering, byggeledelse og landskab.

Vores absolutte styrke er vores evne til at 
samarbejde, til at lytte og sætte os ind i alle 
parters behov.

Vi løser opgaver inden for både byggeri, planlægning 
og landskab - og vi insisterer på altid at gøre det 
ordentligt!

BESTYRELSE
Kent Hedegaard

Torben Nagel
Karsten Nagel
Jacob Hastedt

DIREKTION
Adm. direktør • Bente Andersen
Kreativ direktør • Torben Nagel

Teknisk direktør • Jakob Andersen
Økonomidirektør • Søren Hyllekvist

ADM. DIREKTØR
Bente Andersen

AARHUS
Afdelingschef

Jakob Andersen

ROSKILDE
Afdelingschef

Jakob Andersen

PLAN+LANDSKAB
Afdelingschef

Jacques Duelund 
Mortensen

KØBENHAVN
Afdelingschef

Bente Andersen

FREDERIKSSUND
Afdelingschef

Max Møller

ADMINISTRATION
Økonomidirektør
Søren Hyllekvist

AKKVISITION OG TILBUD
Tilbuds- og markedschef

Søren Stoustrup
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Amaryllis Hus, Grønttorvet Valby
Udviklet af Mangor & Nagel og tegnestuen LOKAL.

BOLIGER

At skabe et fremtidigt 
hjem for andre kræver 

empati og en evne til at 
forene form og funktion 

med en høj grad af 
æstetik.

Amaryllis Hus 
har vundet Københavns 

Kommunes publikumspris 
og fagjuryens pris for 

smuk arkitektur i 2019.
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BOLIGER / ETAGEBYGGERI 

Kronløbshuset er opført ved kajkanten i hjer-
tet  af  Århusgade-kvarteret i Nordhavn. Byg-
geriet er én samlet karré, der bliver brudt op 
i mindre volumener. Karréstrukturen føjer 
sig fint ind i det omgivende kvarters klassiske 
københavnerkarréer.

Bygningen er højest mod Fortkaj. Herfra 
falder den ned mod sydvest og lader efter-
middagsolen slippe ind i gården. Partier med 
relief i murværket opdeler bygningen i sek-
tioner i forskellige højde. Husets facade er 
røde tegl, med altaner, vinduer og komple-
menterende bygningsdele i et varmt, corten-
farvet materiale. 

En klassisk bebyggelse med unikke detaljer

Fleksibel og klassisk
Lejlighedernes primære opholdsrum vender 
ud mod gaden og værelser mod gården, som 
i de klassiske københavnske karrébebyggel-
ser. I kraft af kernens centrale placering (trap-
peopgang, skakte, badeværelser og køkken), 
skabes en  fleksibel planløsning. 

Lejlighederne er lyse og har lange kig. De 
store og lyse altaner er ligesom udsigtskar-
napperne placeret, så vandet lige uden for 
huset næsten bliver en del af stuen. 

Den vigtige kantzone 
De nederste lejligheder i bebyggelsen har en 
lille trappe til gadeplan med plads til ophold. 
Kantzonen bidrager med liv til område og 
bygning.

KRONLØBSHUSET 
NORDHAVN

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
ENTREPRENØR: 
STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Boliger
Nybyggeri
RHB Development / Notabenus Group
2016
Mangor & Nagel (delt rådgivning)
Sweco
PLAN+LANDSKAB, M&N
CASA Entreprise
8.600 m² / 86 boliger
108 mio. kr.

Foto:
Kronløbshuset, Nordhavn



I den nye bydel, der skyder op på Islands Bryg-
ge, har Mangor & Nagel tegnet Artillerihaven, 
som er en meget populær rækkehusbebyg-
gelse. 

Stemningen i Artillerihaven er som i de klas-
siske byggeforeningshuse, for eksempel Kar-
toffelrækkerne i København. Arkitekturen 
er enkel og tidløs i et klassisk skandinavisk 
formsprog. Facaderne er i lysegrå teglsten 
med et elegant nuancespil, som patinerer 
smukt.

Forbindelsen mellem inde og ude
Husene er opført i tre etager. På første sal er 
karnapper, der bryder facadens flade og giver 

Nærhed til vand, by og natur

variation. Lys og luft er en vigtig del af bygger-
iet. Store vinduer giver et markant lysindfald, 
som skaber  forbindelsen mellem ude og inde. 

Til hvert rækkehus hører en privat gård-
have. Fra rækkehusets køkken-alrum er der 
direkte adgang til gårdhavens terrasse, der 
om sommeren fungerer som et ekstra rum 
i boligen. På øverste etage er der adgang til 
en tagterrasse.

I umiddelbar nærhed til Artillerihaven ligger 
den naturskønne Amager Fælled, vandet og 
havnebadet på Islands Brygge og centrum af 
København.

ARTILLERIHAVEN
KØBENHAVN S
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BOLIGER / RÆKKEHUSE

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
TOTALENTREPRENØR: 
STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Boliger
Nybyggeri
FB Gruppen 
2015
Mangor & Nagel (delt rådgivning)
Midtconsult
PLAN+LANDSKAB, M&N
IngCon
10.000 m² / 58 boliger
130 mio. kr. (estimeret)

Foto:
Artillerihaven, Islands Brygge, København S



Det slanke boligtårn Bryggeblomsten,  be-
liggende på kanten mellem byen og det na-
turskønne Amager Fælled, er en karakteris-
tisk, ny silhuet mellem Københavns spir og 
tårne. Bryggeblomsten modtog Københavns 
Kommunes Bygningspræmiering for at være 
byens bedste boligbyggeri i 2015.

Exceptionelt gode lejligheder
Et par skridt inde i en af lejlighederne i Bryg-
geblomsten er det overraskende at opleve, 
hvordan lyset strømmer ind gennem de høje 
vinduer. Der er skabt en meget velfungeren-
de planløsning, hvor de fire lejligheder på hver 
etage har vinklede opholdsrum,  orienteret i 
flere retninger. Hver lejlighed har to altaner, 
hvorved  der sikres optimal udeophold i form 
af læ og sol.

Præmieret boligbyggeri og karakteristisk arkitektur

Det arkitektoniske greb
Fokus har været på de optiske virkninger, 
eksempelvis lodrette linjer på facaden, som 
visuelt forstærker bygningens højdevirkning. 
Bygningens karakteristiske grundplan og 
takkede form med mange hjørner skaber fac-
etter og vertikale linjer på bygningskroppen. 

Når solen skinner, skaber lys og skygge en 
enkel,  effektfuld ornamentik på facaderne. 
Dette understøttes af det minimale materia-
levalg med tre nøje udvalgte og afstemte ma-
terialer: Facaden i blådæmpede tegl i varme 
farver, altaner, vinduer og andre komplemen-
terende bygningsdele i en bronzefavret ano-
diseret aluminium og glas.

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
TOTALENTREPRENØR: 
STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Boliger
Nybyggeri
FB Gruppen og PKA
2015
Mangor & Nagel (delt rådgivning)
Midtconsult
PLAN+LANDSKAB, M&N
IngCon
8.100 m² / 58 boliger
110 mio. kr. 

BRYGGEBLOMSTEN
KØBENHAVN S
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BOLIGER / HØJHUSE

Bryggeblomsten 
modtog Københavns 
Kommunes Bygnings- 

præmiering for at 
være byens bedste 
boligbyggeri i 2015.

Foto:
Bryggeblomsten, Islands Brygge, København S



Ved Kanalen, København S

ALMENE BOLIGER 

Er for alle og i 
Danmark bor ca. 

1 million danskere i én. 
Vi er stolte af at være 
med til at skabe gode 

og smukke boliger, der 
er til at betale, til den 

helt almindelige 
dansker.



Projektet omhandler en helhedsplan til af-
hjælpning af en samspilsramt bebyggelse 
ved nedrivning af boliger, ud- og indvendig 
renovering og en omdisponering af boliger - 
herunder ældreegnede boliger og bofælles-
skab til udviklingshæmmede - etablering af 
fælleshus og fornyelse af rekreative fællesare-
aler i form af aktivitetsfelter til alle aldersgrup-
per.

Miljøsanering og genhusning
I forbindelse med den indvendige renovering 
er installationer udskiftet og der er etableret 
nye vaskerier. Der er screenet og renoveret 
for PCB, asbest, bly og skimmel. 
Beboere blev kun korttids-genhuset i en en-
kel opgang møbleret til formålet. 

Helhedsplan, renovering og nybyggeri

Boligsocial indsats, 
inddragelse og samarbejde
Mangor & Nagel faciliterede opgavens omfat-
tende beboer- og netværkssamarbejde, der 
fandt sted i en meget vellykket proces og favnede 
mange interessenter: Lejerbo, rådgiverne, Bolig-
socialt Netværk i Halsnæs Kommune, beboere, 
naboer, frivillige og fagfolk.

Maglehøj er idag en attraktiv bebyggelse i so-
cialt samspil med hele byen og en bebyggelse 
næsten uden hærværk og kriminalitet.Ven-
telisterne til afdelingen er derfor voksende. 

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
RÅDGIVNINGSFORM:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
ENTREPRENØRER: 

STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Almene boliger
Helhedsplan, renovering og nybyggeri
Lejerbo, Afd. 135-0 Maglehøj
2016
Totalrådgivning
Mangor & Nagel (totalrådgiver)
EKAS
PLAN+LANDSKAB, M&N
Hald & Halberg / HHM A/S / Henrik Nielsen / 
Skælskør Anlægsgartnere
Renov. 30.000 m²/339 boliger, nybyg 410 m²
173 mio. kr.

MAGLEHØJ
FREDERIKSVÆRK
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ALMENE BOLIGER

Foto:
Maglehøj, Frederiksværk



SENIOR-
BOFÆLLESSKABER 

Kan man 
bygge sig ud af 

ensomhed ?

VISUALISERING: Midgård, Farum



Kamelia Hus udfordrer den gængse opfattelse 
af, hvordan ældre bor og lever i byen. Her er 
fælleshuset ikke et sted man lejer, men et sted 
man lever. 

En attraktiv placering
På Grønttorvet i Valby udvikler man i øjeblik-
ket en helt ny bydel, tæt på storbyens mange 
muligheder. En bydel med egen mang-
foldighed og identitet. Det er hér, man finder 
Kamelia Hus: 

”Kamelia Hus er et glimrende eksempelprojekt for 
fremtidens seniorboliger. Her gør vi op med den 
gængse tankegang om, hvordan man som senior 
kan bo og leve i byen. Kvadratmeterfordelingen 
gør fællesskab til omdrejningspunktet og skaber 
mulighed for at være sig selv, men aldrig føle 

Seniorbofællesskab på Grønttorvet i Valby skal være med 
til at øge livskvaliteten hos ældre og bekæmpe ensomhed

sig alene. Som arkitekter er det altafgørende, at 
vi med gennemtænkte arkitektoniske løsninger 
opfylder dette behov hos byens ældre, følger 
med generationernes udvikling og imødegår en 
voksende målgruppes ønske om at leve et aktivt 
fælles liv i byens rum”, lyder det fra Claus Smed 
Søndergaard, Mangor & Nagel Arkitekter.

Boliger, der er til at betale
Boligerne er optimerede bylejligheder, der er 
til at betale, fordi man har lidt mindre plads 
til sig selv og deler lidt mere med andre. 
Lejlighederne på 2 og 3V er udformet som 
studios med åbne og fleksible planløsninger. 
Det er personlige og intelligente kvadratme-
tre og vores fokus er på at nytænke fælles-
arealerne og sikre varierende boligstørrelser 
i flere prisklasser.

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
TOTALENTREPRENØR: 
STØRRELSE:  

Seniorbofællesskab
Nybyggeri
PKA, FB Gruppen
2017-19
Mangor & Nagel
MidtConsult A/S 
Marianne Levevinsen
Ingcon A/S
4181 m2

KAMELIA HUS

SENIORBOFÆLLESKABER

Foto:
Kamelia Hus, Valby
Visualiseringer:
Orangeriet forbinder 4. og 5. sal
Fælles aktivitetsrum



Topsil Semiconductor Materials A/S, Frederikssund

ERHVERV

At løse rumprogrammet 
så alle krav om funktionali-

tet og flow er løst til alle 
brugeres tilfredshed er 
altid højeste prioritet.



Vi har tegnet det nye domicil til den internatio-
nale støberivirksomhed DISA i Høje-Taastrup. 
Domicilet består af en administrationsbyg- 
ning i tre etager på 2.903 m², samt produk-
tion med tilhørende lager på 10.055 m². 

Hovedtanken i projektet er at opføre en 
støberivirksomhed med både en produk-
tions- og administrationsbygning som en 
sammenhængende bygning.

Funktionalitet og æstetik forenes

Anlæggets arkitektur er udformet harmonisk 
ud fra en modulær opbygning. Facaderne ud-
føres med fritlagte betonelementer i koksgrå 
toner. 

Bygningen åbner sig med enkle, store, spænd-
stige glasfacader ud til ankomstarealet, så 
man kan se dynamikken i virksomheden ude-
fra. Byggeriet har et enkelt og formelt udtryk, 
som er i samklang med DISAs værdier.

DISA, TAASTRUP

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
RÅDGIVNINGSFORM:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
TOTALENTREPRENØR:  
STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Erhverv
Nybyggeri
DISA c/o Corpus Ejendomme
2012
Totalentreprise
Mangor & Nagel (delt rådgivning)
Midtconsult A/S
PLAN+LANDSKAB, M&N
Myhlenberg Byg A/S
13.000 m²
110 mio. kr.
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ERHVERV

Foto:
Disa, Taastrup



Køge Multihal, Køge

KULTUR

Kultur er bl.a. det vi 
dyrker og det vi er med 
til at give videre til de 
næste generationer. 
Derfor er det vigtigt, 

at vi udvikler gode og 
holdbare kulturbyggerier.



Arkitektur
Stevnsbadet er inspireret af områdets mest 
kendte vartegn; Stevns Klint. Bygningskrop-
pen rejser sig i én jævn bevægelse op af 
landskabet og afsluttes med en væg, der le-
der tankerne hen på den imponerende hvide 
klint, der strækker sig 17 km langs Stevns. Et 
simpelt snit i tagfladen åbner bygningen mod 
landskabet og lader lyset strømme ind, så ba-
degæsterne kan nyde det bølgede landskabs 
skiftende farver og lys henover året.

Svømmehallen
Svømmehallen er delt i 2 områder: Et well-
ness område med varmtvandsbassin på 100 
m² og 30° varmt vand, med bl.a. massagedy-
ser og modstrømsanlæg, dampbad, infrarød 

Med referencer til den nære naturs råhed

55° sauna samt et pusleområde med krav-
legård. I den almindelige svømmehal er der 
3 bassiner. Det største  bassin med 6 baner, 
3 og 1 meters vippe lever op til internatio-
nale krav, så der kan afholdes internationale 
konkurrencer. Svømmehallen er handicap-
venlig, lige fra parkering og indgang til om-
klædning og svømmebassin.

Fokus på miljø
Byggeriet er opført i laveergiklasse1 i mil-
jørigtige materialer. Bygningen har et internt 
rensningssystem, så vandet i bassinerne kan 
bruges igen og igen.

STEVNSBADET

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
TOTALENTREPRENØR:  
STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Kultur
Nybyggeri
2012
Stevns Kommune
Mangor & Nagel (delt rådgivning)
Alectia
PLAN+LANDSKAB, M&N
MT Højgaard
2.000 m²
49 mio. kr.
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KULTUR

Foto:
Stevnsbadet, Stevns



SOSU Skolen, Køge

LÆRING

Vi er ydmyge overfor 
opgaven, når vi får lov 

at være med til at skabe 
rammerne omkring 

kommende
generationers læring. 



Den  eksisterende  Sundbyøster Skole  er 
en klassisk, bevaringsværdig byskole i røde 
mursten. Den er blevet helhedsrenoveret og 
ombygget og der er opført en ny fritliggen-
de bygning med basis- og faglokaler og en 
tumlesal samt etableret en ny skolegård.

Skolen som et mikrokosmos
Skolen er  tænkt som et mikrokosmos. Det 
arkitektoniske hovedgreb er, at skolens indre 
er en spejling af den bystruktur, som skolen 
er en del af - pladsen, gaden og beboelsen. 
Forbindelses- og fællesarealer er lagt ud 
som pladser og gader, offentlige rum, som 
gennem store inviterende glaspartier sam-
menbinder ude og inde. 

Læring og fællesskab med afsæt i stedets historie

Klasse- og grupperum er ”beboelsen” - den 
private sfære. Den nye skolebygning styrker 
kvarterets identitet med et idræts- og under-
visnings-”campus” på Sundbyøster Plads. Der 
skabes  en sammenhæng mellem undervisn-
ingslokaler og udearealer, så børnene fremov-
er kan færdes trygt mellem skolens bygninger. 

Bæredygtighed i skolegården
Et mix af genbrugte og nye belægninger samt 
planter suppleret  med afvanding (LAR), er 
synlige bæredygtige tiltag. Der er etableret 
regnvandsforsinkelse med et større “våd-
bed” i forbindelse med skolens område for 
udelæring. 

SUNDBYØSTER SKOLE

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
RÅDGIVNINGSFORM:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
ENTREPRENØR:  
STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Læring
Nybyggeri, renovering og ombygning
Københavns Kommune, KEjd
2017
Totalrådgivning
Mangor & Nagel
Oluf Jørgensen 
PLAN+LANDSKAB, M&N
Enemærke & Petersen
Nybyg 4.500 m², ombygn. 3.900 m²
116 mio. kr.          
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LÆRING

Foto:
Sundbyøster Skole, København S



Børnehuset i Hvalsø ligger som et Tangram 
puslespil indskrevet i et kvadrat, og fremstår 
som et samlet volumen skabt af mange små 
dele, der giver varierede oplevelser inde og 
ude. 

Grundidéerne har været at skabe en tryg 
base, hvor barnet i en veldefineret ramme 
kan finde sig selv og udvikle sig i eget tempo 
og på egne vilkår samt at nedbringe skalaen 
i det store landskabsrum til mindre og af-
grænsede rum for at opnå intimitet og over-
skuelighed i børnehøjde. Byggeriet er opført 
i Lavenergiklasse 2020 og med solceller på 
taget.  Metalrender leder tagvandet til lavtlig-
gende nedsivningsområder.

En tryg og overskuelig base i børnehøjde

Grænsen mellem tryghed og udforskning
Byggeriets hovedmateriale er træ, som sig-
nalerer venlighed og varme. Træet er brugt 
på facader med udskæringer og på udven-
dige trædæk for at skabe sammenhæng med 
udearealerne.  Facadernes udskærin-
ger udfordrer børnene til udforskning og ud-
vikling inde fra den trygge base. 

Vekslen i udearealer
Legeområderne veksler mellem træterras-
ser, faldsand, engblomstrende græsflader, 
uslået og trimmet græs. Overskudsjorden er 
anvendt til bakkeplateauer og små høje, der 
skaber rum.

DEN GRØNNE KILE

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
TOTALENTREPRENØR:  
STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Læring
Nybyggeri
Lejre Kommune
2014
Mangor & Nagel (delt rådgivning)
Oluf Jørgensen
PLAN+LANDSKAB, M&N
Elindco
1.200 m² 
20 DKK mio. 
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LÆRING

Foto:
Den Grønne Kile, Hvalsø



Birkehøj plejecenter, Høje Taastrup

SUNDHED

Sundhedsbyggeri handler 
om at skabe et effektivt 

og naturligt flow, 
kombineret med en høj 

grad af menneskelighed 
i byggeriets udtryk og 

anvendelsesmuligheder.



Egedal

Det nye plejecenter Egeparken er en del af 
det nye bycenter og byudviklingsområde i 
Egedal Kommune, beliggende ved det nye 
Rådhus, Sundhedscenter og Egedal Station.

I tråd med omgivelserne
Centret, der er opført som en karré oven på 
en parkeringsetage  fremtræder med ydre, 
mørke, delvist begrønnede skiferfacader, 
kompletteret af lyse, lette, pudsede facader i 
centrets indre. De ydre, mørke facader er ud-
ført som en forlængelse af rådhusets æste-
tik og signalerer robusthed, tryghed og be-
standighed. Indadtil lukker centret sig op med 
lyse, lette facader og altaner, der henvender 
sig til det trygge gårdmiljø i centrets indre 
gårdhave. Centret er opført i Lavenergiklasse 
2020 med solfangere på taget.

Plejeboligerne
Plejecentret indeholder 75 tidssvarende 
plejeboliger med eget køkken og altan samt 
fælles opholds- og servicearealer. 

Fra centret er der adgang til gårdhaven og 
sundhedscentret.

Sanse- og terapihave
I bebyggelsens gårdrum på 1. sal er der anlagt 
en sanse- og terapihave. Haven er udformet 
med fokus på overskuelighed, tryghed og  
understøtter brug af alle sanser; lyd, lys, duft, 
form, farve og stoflighed samt følelsen af ro 
og refleksion.

EGEPARKEN

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
RÅDGIVNINGSFORM:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
ENTREPRENØR:  
STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Sundhed
Nybyggeri
2016
Egedal Kommune / DAB
Totalrådgivning
Mangor & Nagel
Henrik Larsen A/S / PL Consult ApS
PLAN+LANDSKAB, M&N
3 storentrepriser
5.400 m² / 72 boliger
75 mio. kr.
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SUNDHED

Foto:
Plejecenter Egeparken, Egedal



Brunevang, Rødovre

RENOVERING

For at passe godt på 
de bygninger vi har er 

det essentielt med løbende 
renovering - helst med 

respekt for den op-
rindelige arkitektur.



Frederikssund

Den almene bebyggelse Rosenvænget er 
oprindeligt tegnet af Mangor & Nagel og op-
ført i 1952-62 i traditionelt murværk med 
røde facadesten og tagbeklædning af røde 
teglsten. 

Bebyggelsen er blevet renoveret og frem-
tidssikret ved at sammenlægge små boliger 
til større lejligheder. Der er lagt vægt på, at 
bevare bebyggelsens oprindelige udtryk og 
de eksisterende kvaliteter som de røde tegl-
facader.

Nye boliger med respekt for det 
eksisterende
Desuden blev der etableret 11 nye tagbolig-
er med solfangere og opført seks nye ældre-
boliger i ét plan i lavenergiklasse 2015. De 
er udført ved at den oprindelige tagetages 
geometri blev ændret. De nye tagboliger på 
den eksisterende bygning har en klar refer-
ence til den eksisterende bebyggelses udtryk 
og materialitet. Det samme gælder de nye 
ældreboliger med røde skalmure i én etage.

ROSENVÆNGET

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
RÅDGIVNINGSFORM:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
ENTREPRENØR:  

STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Almene boliger
Nybyg / Renovering
Domea
2014
Totalrådgivning
Mangor & Nagel
Eibye & Holmsgaard A/S
Landskabsarkitekterne Roskilde
Anker Hansen & Co A/S (nybyggeri og renovering) 
Enemærke & Petersen A/S (renovering)
10.500 m²
200 mio. kr.
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RENOVERING

Foto:
Rosenvænget, Frederikssund



Konvertering fra kontor til studieboliger
Tobaksvej 2C, Søborg

KONVERTERING

Det er fantastisk at 
få lov at retænke en 
bygnings potentiale 

og være med til at give 
den en helt ny funktion 
indenfor rammerne af 

dens muligheder.



Tre huse fra tre tider
St. Kongensgade 53-55 består af tre bebyg-
gelser: Et forhus fra 1794, et baghus fra 1930 
og et nybyggeri, som vi gennem vores om-
rådeanalyse fandt mulighed for at opføre i 
den ellers tætte indre by i København. 

Forhuset - fra 1794
Mod St. Kongensgade står det bevaringsvær-
dige forhus frem i gadeplanet med en flot 
facade fra 1794, som blev konverteret fra er-
hverv til boliger. Huset er oprindeligt dispo-
neret som herskabsboliger og der har været 
stor fokus på genbrug og på at genetablere så 
mange rum, stuk og døre som muligt. 

Gårdhuset - fra 2017
I gårdrummet mellem forhuset og baghuset 
fik vi en sjælden mulighed for at tegne og 
etablere et nyt hus i seks etager med én 
bolig pr. etage. Husets design er baseret på 

Forhus, gårdhus og baghus - en unik mulighed

en række grundige analyser af skygge- og  
lysforhold. På baggrund heraf har huset fået 
sin kile-formede geometri, og viger på denne 
måde for lyset til de tilstødende bygninger 
og gårdrum. 

Baghuset - fra 1930’erne
Bygningen er opført af arkitekt og kgl. Bygn-
ingsinspektør Axel Maar i 1930 som trykkeri. 
Huset er støbt i beton på stedet og er et tid-
stypisk eksempel på et industribyggeri. Med 
store støbejernsvinduer mellem insitustøbte 
søjler og etagedæk. 
Baghuset konverteres fra erhverv til boliger 
og tilføres en ny 5. sal som let stålbygning, 
fuldt glasindklædt og med gennemgående 
glasfacader. Lejlighederne er indrettet så 
de griber ind over hinanden over to etager, 
således at alle lejligheder har adgang til såvel 
øst- som vestfacade. I alt rummer baghuset 
18 dublexboliger.

ST. KONGENSGADE
KØBENHAVN K.

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
TOTALENTREPRENØR:  
STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Boliger
Konvertering
Domusnova
2017
Mangor & Nagel (delt rådgivning)
JPM Rådgivende ingeniører
PLAN+LANDSKAB, M&N
KMJ
5.810 m² / 50 boliger
250 mio. kr.
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KONVERTERING

Foto:
St. Kongensgade 53 - 55, 
København K

Nomineret til 
RENOVER prisen 2019



Hotel Kong Arthur, morgenmads-
restaurenten, København K

HOTELLER

På hoteller er det vigtigt 
at være med til at skabe 
en særlig atmosfære for 
gæsterne, samtidig med 

at det er vigtigt at 
give personalet en god 

arbejdsplads med 
effektive flows gennem 

hele bygningen.



Fortkaj 1.23 er et lejlighedshotel med 53  
lejligheder. Bebyggelsen er et dynamisk 
bidrag til det charmerende kvarter Nord-
havnen i København. Nordhavnen, der før 
var et aktivt industriområde, bliver i disse år 
omdannet til boligområde, men industrihis-
torien og de klassiske københavner-karréer 
er stadig et vigtigt arkitektonisk udtryk i om-
rådet.

Arkitektoniske ambitioner
Ambitionen er, at gentænke det historiske 
udtryk i en ny og moderne sammenhæng. In-
tentionen har været at nedbryde den store 
skala fra industrien og indføre karréstruk-
turen og skabe menneskevenlige rum og at-

“At vågne op med vandet som nabo”

traktive moderne boliger. Oplevelsen af ska-
laen er opnået ved at integrere en høj grad 
af arkitektonisk detaljering, der fanger øjet og 
giver bebyggelsen varierede udtryk, for ek-
sempel ved karnapperne og de indeliggende 
altaner, der tilsammen skaber et spil i faca-
den.

Moderne boliger i nordisk arkitektur
Alle boliger er gennemlyste, med generøse 
vinduespartier fra gulv til loft, som optimerer 
indeklima og leder dagslys fra facaden dybt 
ind i rummene, hvorfra der er udsyn til gade- 
og havnemiljøet. Alle boliger har adgang til 
private uderum, fordelt på terrasser, altaner 
og taghaver.

STAY SEAPORT
NORDHAVN

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
TOTALENTREPRENØR:  
STØRRELSE:  
BYGGESUM:

Hotel
Nybyggeri
P/S Ejendomsselskabet Fortkaj
2017
Mangor & Nagel (delt rådgivning)
Oluf Jørgensen
PLAN+LANDSKAB, M&N
Byggeselskabet Paulsen
6.625 m² / 53 boliger
120 mio. kr.
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HOTELLER

Foto:
Stay Hotel, Nordhavn



FOTO:
Landskabet i byen,
Børnebyen Vandværket, København

PLAN+LANDSKAB

En oplevelsesrig
arkitektur og

materialevirkning
med udgangspunkt 

i kvalitet og
menneskelig skala.
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Vi kender det jo godt, synes vi. Dette ”jord”, 
som vi bringer med hjem under skoene efter 
en løbetur i parken eller naturen.

Måske samler vi ligefrem på jord, organiserer 
det i potter og bede, hvor vi sår frø og ser 
små planter spire frem, som var det det mest 
naturlige i livet.

Begrebet ”jord” dækker i virkeligheden over 
mange vidt forskellige materialetyper – fra 
nedbrudt lava, forvitrede bjergarter, eller 
forskellige vind-/vandaflejringer af sedimen-
ter og meget mere.

Vi værdsætter jorden som det materiale 
planter og jordbundsorganismer lever i, og 
som derfor også er en grundbestanddel, når 
man dyrker have, driver landbrug, skovbrug 
eller gartneri. Jord er af stor værdi, fordi det 
er dyrkbart, men kan ligeledes være en stor 
byrde – for eksempel i forbindelse med byg-
geri, hvor evt. overskudsjord skal bortkøres 
og muligvis tilmed er forurenet. 

Den tidlige landskabelige indsats
Det er allerede ved de indledende overve-
jelser omkring disponering af muligheder-
ne ved stedets jord, at landskabsarkitek-

PLAN+LANDSKAB
”Med fingrene i mulden”

tens arbejde med kotering og formning af 
landskabet giver merværdi for projekterne. 
Men landskabsarkitektens merværdiska-
belse slutter ikke hér. Den ”bare” jord giver 
nemlig mulighed for meget mere.

Byens grønne puls
Når projekternes indledende overvejelser 
omkring jord er påbegyndt, fortsætter vi ar-
bejdet for det grønne med udarbejdelse af 
træbeplantninger. Disse kan styrke stedets 
arkitektur og skabe en samlende identitet og 
give oplevelsen af årstidernes liv en ekstra 
dimension.

Er man så heldig, at der er eksisterende 
træbeplantninger kan disse plejes, hvilket 
giver væsentlig fornyelse for små midler.

Træer bidrager effektivt til at forbedre det 
lokale klima via omsætning af CO2. Træer 
skaber læ, giver behagelig luftfugtighed og 
svalende skygge i en varm sommer. 

Miljøargumentationen for træer er så væsen-
tlig, at større bysamfund som fx. Frederiks-
berg Kommune har besluttet at frede alle 
bytræer.

FOTO:
01 Eftermiddag i solen, Egeparken plejecenter, Egedal
02 Krønløbshuset, Nordhavn, København
03 Blåregn ved Sillebroens Parkeringshus, Frederikssund
04 Plantegning, Børnehuset Vandværket, København
05 Bevægelsesaksen, Sundbyøster Skole, København S
06 Skærvebelægning af mangefarvet granit, Kerteminde

PLAN+LANDSKAB



Frederiksbro , Hillerød

BYPLANLÆGNING

Med et trænet øje for 
sampasningen af det 

nye til de eksisterende 
omgivelser går vi altid 

til nye projekter med en
dedikeret og oprigtig 

nysgerrighed. 
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Hvordan skaber man en ny by? 

FREDERIKSBRO
HILLERØD

Frederiksbro er et ambitiøst og attraktivt 
byudviklingsprojekt, som vi har tegnet for  
M. Goldschmidt Holding A/S. Frederiksbro 
opføres i de kommende år og bidrager med 
op til 1.300 attraktive boliger omkring en 
grøn oase til unge, børnefamilier og seniorer.

Her er der tænkt nøje på, at der skal være 
plads til alle, og boliger, der rummer alt, fra 
den studerende, til den store børnefamilie, 
til seniorerne. Det er vores erfaring, at en 
variation i boligtyper giver en mere divers og 
dermed en mere levende bydel.

Variationer og grønne områder
Helhedsplanen for Frederiksbro er tænkt, så 
den smukke grønne kile bliver bydelens sam-
lingspunkt. Bygningerne omkring den grønne 
oase har varierede bygningshøjder, og de 
åbner sig mod det enestående, rekreative 
forløb. En sti- og cykelrute forbinder byen og 
Bøllemosen med Frederiksbro.

Trygge og levende byrum
Alle boligernes gårdrum er trygge og skaber 
et rart nærmiljø til børneleg, afslapning og til 
at dyrke sin byhave. Der vil være liv og dy-
namik og plads til både fordybelse og et ak-
tivt liv. Små cafeer og butikker i torvegaden 
bidrager til at området bliver et nyt åndehul 
i Hillerød.

Veldisponerede boliger er rammen om det 
gode liv. Lejlighederne i Frederiksbro bliv-
er alle veldisponerede og gennemlyste. By-
husene er inspireret af de klassiske bygge-
foreningshuse. Det gode naboskab og de 
tætte og trygge legegader er den ideelle 
ramme om det gode børneliv, med forskel-
lige zoner til leg, fordybelse og hverdagsliv. 

Den brede vifte af boligtyper sikrer en vari-
eret beboersammensætning i området.

SEGMENT:
TYPE:                                        
BYGHERRE:                  
ÅRSTAL:
ARKITEKT:
INGENIØR:
LANDSKAB: 
ENTREPRENØR:  
STØRRELSE:  

Byplan / Boliger / erhverv
Nybyggeri
M Goldschmidt Holding A/S
2015-
Mangor & Nagel (delt rådgivning)
ÅF Buildings Denmark
PLAN+LANDSKAB, M&N
Pihlkonsortiet Frederiksbro I/S
121.000 m² / 13.000 boliger

BYPLANLÆGNING

Visualiseringer:
Frederiksbro, Hillerød



BYGHERRE-
RÅDGIVNING

Vi sørger for at lytte 
til bygherre og varetage 

bygherres interesser, 
fra første idé til 
færdigt projekt.



Mangor & Nagel A/S har lokale afdelingskon-
torer i Frederikssund, Roskilde, København 
og Aarhus, samt PLAN+LANDSKAB.

Afdelingskontorerne fungerer i det daglige 
som selvstændige projektteams, der de-
ler en fælles projektdatabase og udnytter 
fleksibiliteten imellem afdelingerne i forhold 
til målrettet placering af kompetencer og per-
sonaleressourcer.

Tlf. +45 4731 3210

FREDERIKSSUND
A. C. Hansensvej 7, 
3600 Frederikssund 

KØBENHAVN
Struenseegade 9, 3. sal th. 
2200 København N

ROSKILDE
Knudsvej 44, 
4000 Roskilde 

KONTAKT
www.mangornagel.dk

AARHUS
Balticagade 11
8000 Aarhus C

PLAN+LANDSKAB 
A. C. Hansensvej 7, 
3600 Frederikssund

AFDELINGER
VORES KUNDER 
& PROJEKTER
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M&N
Aarhus

M&N
Frederikssund

M&N
Roskilde

M&N
København

NYBYGGERIRENOVERINGSOPGAVER

40 % 60 %

OFFENTLIGE OG 
HALV-OFFENTLIGE BYGHERRER

PRIVATE BYGHERRER

50 % 50 %



Artillerigården og Artillerihaven, Islands Brygge

Bygherrerådgivning
Brugersamarbejde
Skema A B C
Myndighedssamarbejde
Lokalplanproces
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Volumenstudier
Kvalitetssikring
Byggeøkonomi
IKT-Ledelse
Brand

Arbejdsmiljøkoordinering
Bæredygtighed
Tilgængelighed
Drift og vedligehold
Indretning

Vi kan - i al beskedenhed - det hele. Og vi elsker at være 
med fra den første streg bliver sat til det sidste søm bliv-
er slået i. Men vi springer også ligeså gerne ind underve-
js i processen. Det ligger dybt i vores virksomhedskultur 
at samarbejde - både med hinanden internt i firmaet og 
eksternt med kunder, samarbejdspartnere og brugere/
beboere. Vi tror fuldt og fast på, at vi bliver bedre sam-
men og at 2 + 2 giver 5, når vi udvikler projekterne i fæl-
lesskab.

VI LEVERER 
YDELSER FRA A-Z
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Inspirerende
SAMSKABELSE


