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HØJE TAASTRUP C: 300 meter 
fra Høje Taastrup Station og 
et stenkast fra det nye rådhus 
kommer et gigantisk og futuri-
stisk kontorhus til at skyde op 
og stå færdigt i år 2024. 

Her kommer der til at være 
plads til 1200 arbejdspladser, 
som kan blive udnyttet af både 
små og store virksomheder.

- De kommer til at dele kan-
tine, fitness og mødelokaler og 
have en fælles reception i ste-
det for at etablere sig i egne 
domiciler, og på den måde 
kan lejerne danne fællesska-
ber, erfarings-udveksle eller 
måske endda levere ydelser 
hinanden, siger Lars Bloch, 
administrerende direktør i 
Arealudviklingsselskabet Høje 
Taastrup C.

Navnet på det 23.000 kva-
dratmeter store kontorland-
skab, der kommer til at koste 
en halv milliard kroner, bliver 
The Central, fordi det netop er 
placeret centralt, og fordi det 
kun tager 14 minutter at kom-
me til eksempelvis København 
med toget. 

Desuden er der motorvej næ-
sten lige til døren, hvorfor der 
også bliver etableret et større 
parkeringshus i forbindelse 
med The Central.

Fællesskab og fælles udgifter
Lars Bloch har sammen med 
et større team nøje undersøgt, 
hvad kontorlandskaber skal 
kunne i dag, især efter corona, 

hvor mange begyndte at etable-
re hjemmearbejdspladser. 

Der har været brug for ny-
tænkning.

- Vi har kigget på fælles-
skabshuse i blandt andet Kø-
benhavn, men også hos Musi-
con, hvor der er et fint samspil 
mellem Roskilde Festival, ad-
vokater, revisorer og lydvirk-
somheder, siger Lars Bloch.

Han nævner, at en af for-
delene ved det nye kontorhus 
bliver, at hvis små virksomhe-
der vokser sig større, så kan de 
flytte til større lokaler i samme 
bygning.

- Der bliver foruden fælles 
kantine og fredagsbar også mu-
lighed for at afholde fælles se-
minarer, hvor virksomhederne 
i The Central kan dele udgifter-
ne, når de inviterer foredrags-
holdere ud, siger han.

Anerkendt arkitekt
Lars Bloch nævner desuden, 
at det er en fordel, at alle virk-
somhederne ikke behøver at 
have egne mødelokaler, men i 
stedet kan booke sig ind i fæl-
les mødelokaler, for dermed at 
udnytte kvadratmeterne bedre.

The Central er tegnet af Sch-
midt Hammer Lassen Archite-
cts, en af Skandinaviens mest 
anerkendte og prisvindende 
arkitektvirksomheder. 

Det nye fælles kontorhus får 
den højeste bæredygtigheds-
certificering, DGNB Guld, og 
tillægsanerkendelsen hjerte, 
der tildeles på grund af byg-
ningens ekstra gode indeklima.

Bygger fremtidens kontorhus 
- Pris 500 millioner kroner
THE CENTRAL: I Høje Taastrup C vil et såkaldt flerbruger-kontorhus blive bygget, og tanken bag 
er at skabe kvalitets-arbejdspladser samt fællesskaber mellem små og store virksomheder.

Det er også muligt at 
bevæge sig udenfor 

og trække frisk luft fra 
toppen af The Central, 
hvor man laver en stor 
tagterrasse med urte-

haver og borde og stole. 
Illustration The Central.

Uanset om din virksomhed ønsker et par nye kontorpladser, en hel etage eller måske ligefrem mere end det, kan de fleste 
indretningsmuligheder lade sig gøre i The Central. Stor-rum kan indrettes som man ønsker. De åbne, regulære etageplaner 
med dagslys fra både atrium, og den ydre facade giver et lyst rum. Illustration The Central

Når du træder ind i The Central, er det som at 
træde ind i en lille pulserende by, hvor du ikke 
bare møder folk fra egen virksomhed, men 
også mennesker fra de andre små og store 
virksomheder, der lejer sig ind. Illustration: 
The Central

Sådan ser The central ud fra afstand, når man 
ankommer. Illustration: The Central


