
BYDEL UDEN NØGLER

Nyt boligbyggeri projekteret uden nøgler. De kommende beboere kan vælge 
mellem et digitalt låse- og alarmsystem med en kode eller fingeren som 
adgangskort. Bygherren tror på, at beboerne vil vælge sidstnævnte, som er 
baseret på biometri, trods den lidt dyrere pris. Biometri hitter nemlig på det 
private marked. En tendens, der kan bane vejen for en fremtid uden nøgler, 
vurderer forsker.

Leverandøren af de nøgleløse adgangslåse er den danske virksomhed Birkegården 
A/S. En virksomhed, der trods navnet, ikke producerer økologisk minimælk, men 
sikkerhedssystemer til professionelle og private. En både gammel og ny 
virksomhed i rivende udvikling, der har domicil i Jyllinge. I 2005 blev 
Birkegården A/S en rendyrket højteknologisk virksomhed med egne 
designede/udviklede produkter af nye og bedre låse-og alarmsystemer. Enten 
digitale med koder, eller biometriske med fokus på fingeraftryksteknologi. 

I samarbejde med bygherren Copenhagen Property Group skal de levere ’nøglerne’ 
til samtlige 53 boliger i det nye boligbyggeri Soldalen i Gilleleje.

”Projektet er oplagt at kombinere med især den nye fingeraftryksteknologi. Dels 
vil det passe godt ind i designet, som er minimalistisk og moderne, og dels vil det 
passe ind i ånden. Byggeriet er som en lille by, hvor det er meningen, at man 
kender sin nabo, og måske passer lidt på hinanden. Og det bliver understreget af, 
at der ikke findes nogen nøgler her, samtidig med at sikkerheden er høj,” fortæller 
Morten Lind fra Copenhagen Property Group.



At valget faldt på Birkegårdens A/S produkter, skyldes at netop Birkegården A/S 
har formået at ramme et behov på især det private marked, hvor man i flere af 
landets store byggemarkedkæder fortsat oplever et stigende salg af deres 
produkter. 

”Vi synes, at de er geniale til at møde forbrugeren, og vi er sikre på, at de 
kommende beboere i Soldalen vil vælge fingeraftrykslåsene, da de prismæssigt i 
dag er til at betale. Personligt kan jeg også kun se en fordel ved det, da jeg selv 
har investeret i en fingeraftrykslås, som far med tre børn og hus. Det fungerer 
langt nemmere for alle parter,” siger Morten Lind.

At den mekaniske dørlås er ved at være dømt ude til fordel for en biologisk 
identifikationsmarkør, kommer ikke bag på direktør for organisationen Danish 
Biometrics, Frederik Kortbæk.

”Herhjemme bliver der årligt solgt for 25-50 millioner kroner biometriske 
løsninger, hvoraf fingeraftryksteknologien tegner sig for langt størstedelen. Det er 
en klar tendens, der for den private forbruger handler om bekvemmelighed. 
Derudover er det en del af den teknologiske udvikling, man ikke kan stoppe. På 
linje med lignende tendenser indenfor mobiltelefoner, hvor chipsene får 
hukommelse til at kunne mere og mere – bl.a. til at låse døre op. Det går 
selvfølgelig ud over den mekaniske nøgleindustri, hvor flere også finder ud af at 
omstille sig.”

Låse- og sikkerhedssystemet som Birkegården A/S leverer til det nye Soldalen, er 
et helt nyt produkt designet af Designet i Århus. Produktionen foregår i Kina, 
hvor Birkegården A/S har et tæt samarbejde med en fabrik, der er specialiseret 
indenfor biometriske sikkerhedssystemer til hele verden. 

Se mere om Soldalen i Gilleleje
www.soldalen-gilleleje.dk

Birkegården A/S
www.birkegaarden.net

Birkegården A/S leverer biometrisk teknologi – fingeraftrykslåse – og anden form 
for sikkerhedsudstyr, til bl.a. Mærsk, Davidsen, Fog, Bygma og flere andre større 
og mindre byggemarkeder og låsefirmaer. De er optaget til handel på dansk OTC –
skridtet før Børsen.

Kontakt Christian Schultz på tlf. 24281973 for mere information og mulighed for 
interview med bl.a. direktøren for Birkegården A/S, Dennis Jørgensen, der kan 
fortælle historien om, hvad det kræver at tage skridtet fra at være gammeldags 
producent til at omlægge sin virksomhed som en konsekvens af den teknologiske 
udvikling. En omlægning der i lige så høj grad skyldes en fascination af de mange 
muligheder, udviklingen har for både producent og bruger.

http://www.soldalen-gilleleje.dk/
http://www.birkegaarden.net/


Boligbyggeprojektet Soldalen i Gilleleje står klar til det første spadestik. Det bliver 
Nybolig, der skal stå for salget og demonstration af de to forskellige låsesystemer. 

Kontakt Copenhagen Property Group for mere information:

Bygherre Morten Lind, Copenhagen Property Group
Tlf. 35 38 40 00
www.cpg.as

Dennis Jørgensen er direktør og manden bag den udvikling, som Birkegården 
A/S har gået igennem fra at være en virksomhed, der fremstillede elektroniske 
komponenter til låse- og alarmsystemer, til at være rendyrket højteknologisk med 
egne designede produkter.

Især med stor succes inden for fingeraftryksteknologi. Målet er at være førende 
som en af dem, der i Danmark baner vejen for en fremtid uden nøgler.

Birkegården leverer biometrisk teknologi – fingeraftrykslåse – og anden form for 
sikkerhedsudstyr til bl.a. Mærsk, Davidsen, Fog, Bygma og flere andre større og 
mindre byggemarkeder og låsefirmaer. 

http://www.cpg.as/

