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Gøteborg City Gate kommer til at bestå af to tårne,
hvoraf det højeste bliver på 30 etager. Visualisering:
Henning Larsen Architects.

Henning Larsen vinder højhus i Sverige
Henning Larsen Architects har vundet konkurrencen om et højhus på op til 30
etager i Sveriges næststørste by, Gøteborg.
Af Kristian Troelsen
Det er to måneder siden, at Henning Larsen Architects offentliggjorde, at man var i konkurrence om
Gøteborg City Gate, og nu har arkitektfi rmaet vundet projektet om et
højhus på op til 30 etager. Projektet
er på 40.000 kvadratmeter, der skal
fordeles på to tårne, der vil blive et
af Gøteborgs vartegn.
- Vores ambition er at skabe en
generøs bygning, som er tilgæn-

gelig og transparent i stueetagen
og på den måde giver mere værdi
til det eksisterende, urbane rum. I
forbindelse med projektet skaber
vi eksempelvis en solbeskinnet
plads i byen, som bliver et samlingspunkt i området, siger partner
og designansvarlig arkitekt, Søren
Øllgaard.

Dagslyskvaliteter
Henning Larsen Architects har
lagt stor energi i at sikre, at folk

Skruede stålpæle
• Enkel
• Hurtig
• Vibrationsfri

- Så kontakt os.

Camera

café, kultur, detailhandel og fitnesscenter.
- Det sikrer liv i og omkring
bygningen også uden for arbejdstid, og det har vi gode erfaringer
med fra andre kontorbyggerier,
siger Søren Øllgaard.
Konkurrencen blev gennemført
som parallelopdrag, og vinderforslaget skal nu danne grundlag for
den videre lokalplanlægning. Det
er derfor endnu ikke besluttet,
hvornår byggeriet påbegyndes.
Projektet er designet med henblik på at kunne opnå den højeste
certificering indenfor bæredygtighedsstandarden LEED.
Indbudt til at deltage i konkurrencen var også White Arkitekter
og Reflex Arkitekter.

Tema i dette nummer

Har du brug for
efterfundering eller
et nyt fundament?

ScrewFast Skruepæle
- fundering og stabilisering

på gaden ikke får fornemmelsen
af, at de to høje bygningskroppe
suger al energien fra stueetagen
og op i luften.
Dommerbetænkningen omtaler
i den forbindelse et stort potentiale i den høje grad af variation i
udformningen af både bygningskrop og facader, som sikrer en
differentieret oplevelse af byggeriet på både kort og lang afstand.
Desuden fremhæver juryen projektets dagslyskvaliteter og fleksibilitet i indretningen.
- Dertil kommer visionen om
at skabe et byggeri med en stor
funktionel diversitet, det vil sige
med mange forskellige programmer for forskellige målgrupper
som eksempelvis restauranter,

+45 70 20 33 01
info@uretek.dk
www.uretek.dk

Vinduer, døre, porte og facader
I denne udgaves tema kan du blandt andet læse om tømrermesteren,
der har udviklet sin egen dørløfter for at gøre montagen lettere. Vi ser
også på, hvordan lys aktivt kan bruges i en facade - og så er der i
denne måned åbnet en udstilling, der fortæller vinduets historie.
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Ikea bygger
i København
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Det trappeformede byggeri Strandhuset61 kommer til at indeholde
i alt 68 boliger og enkelte mindre butikker i stueplan. Visualisering:
Holscher Nordberg.

Ikea vil opføre et nyt varehus på
37.000 kvadratmeter ved Dybbølsbro.
Varehuset skal stå færdigt i 2018.
Af Kristian Troelsen
Ikea vil opføre et nyt varehus ved
Dybbølsbro i hjertet af København.
Varehuset bliver nabo til Fisketorvet og Tivoli Congress Center og
opføres på en tom grund, som Ikea
køber af DSB Ejendomme. Handlen
mangler endnu at blive godkendt af
begge parters bestyrelser, og byggeriet kan først gå i gang i 2016, når
Københavns Kommune endeligt
har godkendt planerne.
Varehuset bliver med sine 37.000
kvadratmeter landets næststørste,
og den overordnede ide med at
bygge midt i København er at gøre
Ikea mere tilgængeligt for de kunder, som ikke har bil. Samtidig skal
det nye hus aflaste især varehuset i
Gentofte.
- Der har længe manglet et stort
Ikea-varehus i centrum af København. Mange af vores københavnske kunder fortæller os, at der er
meget langt til varehusene i Gen-

tofte og Taastrup med offentlig
transport. Især hvis man har nogle
større ting, som man skal have ind
i en bus eller et par tog, siger adm.
direktør i Ikea Danmark, Dennis
Balslev, til Berlingske.

Høje forventninger
Det nye varehus skal stå færdigt
i slutningen af 2018, hvor det vil
skabe 500 nye arbejdspladser. Der
bliver tale om et såkaldt city-varehus, hvor kunderne vil komme oftere, men uden nødvendigvis at købe
noget hver gang. Varehuset får hovedindgang fra Dybbølsbro, og det
forventes, at huset hurtigt bliver
landets mest besøgte Ikea-fi lial. Efter tre år forventes varehuset at omsætte for 800 millioner kroner årligt.
Ifølge Dennis Balslev er der ikke
umiddelbart flere nye varehuse på
tegnebrættet.
Ikea omsatte i 2014 for 3,4 milliarder kroner i Danmark og havde 10,7
millioner besøgende.

Ikea opfører et nyt, stort varehus ved Dybbølsbro. Illustration: Ikea.

Nyt boligprojekt
ved Amager
Strand
"Strandhuset61" er et nyt boligprojekt
fra Sophienberg Gruppen med 68
ejerlejligheder på Strandlodsvej.
Af Torben Jastram
Snart vil Sophienberg Gruppen
igangsætte byggeriet af "Strandhuset61". Projektet indeholder 68
boliger, som opføres på hjørnet
af Strandlodsvej og Lergravsvej
med egen parkeringskælder. Bygningen er tegnet og indrettet, så
der til hver enkelt lejlighed er fokus på lys, funktionelle rum og
udsyn.
Samtlige boliger i det kommende byggeri får tagterrasse eller altan - og mange får mere end blot
en enkelt, så der i den grad også er
lagt vægt på udelivet. I stueplan får
beboerne således egne terrasser til
gården, og nogle har også terrasse/
altan mod Strandlodsvej. Disse afskærmes med plantekasser og buske, således at der skabes en privat
opholdszone. Endvidere etableres
der en række fælles taghaver, sådan
at den betagende udsigt over Amager Strandpark og Øresund kan nydes.
- Udsigten bliver i det hele taget
enestående med store glaspartier
fra gulv til loft, så der bliver tale om
lyse og rummelige, gennemlyste
boliger med en loftshøjde på cirka

2,60 meter, siger Lars Bloch fra Sophienberg Gruppen.

Trappeformet udtryk
Huset er tegnet af arkitektfirmaet
Holscher Nordberg, som også står
bag mange af de andre bygninger i
området. Den karakteristiske trappeform giver ejendommen et særligt udtryk og skaber mulighed for de mange
altaner og tagterrasser. Under bygningen etableres parkeringskælder.
Foruden de 68 boliger bliver der i
stueetagen etableret enkelte mindre
detailbutikker. Sammen med de eksisterende dagligvarebutikker, apotek,
cafe med mere på den anden side af
gaden skaber det et godt indkøbs- og
cafe-miljø i området.
Sophienberg Gruppen er i øjeblikket ved at forhandle de sidste detaljer
på plads med entreprenøren. Aftalen
er endnu ikke underskrevet, og derfor ønsker Lars Bloch ikke at sætte
navn på.
- Men vi er stort set enige, så det er
et spørgsmål om kort tid, inden det
kan offentliggøres, siger han til Dagens Byggeri.
Byggeriet forventes helt færdigt
og indflytningsklart ved udgangen
af 2016.
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Vinder af Bellahøjudbud fundet
AAB's afdeling 40 på Bellahøj skal
renoveres for 220 millioner kroner,
og Mangor & Nagel skal forestå
projekteringen.
Af Kristian Troelsen
Mangor & Nagel har sammen med
Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører vundet udbuddet om helhedsplanen for AAB's afdeling 40 på Bellahøj
i København. Det oplyser Boligforeningen AAB til Dagens Byggeri.
Mangor & Nagel skal nu forestå
renoveringsprojektet, herunder udarbejdelsen af udbudsprojektet til
hovedentreprisen, der har en overordnet budgetramme på cirka 220
millioner kroner. Udbuddet er vundet
ud fra kriteriet om økonomisk mest
fordelagtige tilbud, og hos Mangor &
Nagel ser man frem til at arbejde på
en bebyggelse som Bellahøj.
- Opgaven betyder rigtig meget.
Bellahøj er et ikon inden for dansk
boligbyggeri. Det er nogle af de første højhuse, der blev bygget i Danmark, og bebyggelsen ligger smukt
og er meget synlig. Og så er den
tegnet af nogle af de største danske
arkitekter. Vores arbejde skal give et
nutidigt udtryk med respekt for den
originale arkitektur, siger arkitekt
og afdelingsleder for akkvisition og
tilbud hos Mangor & Nagel, Søren
Stoustrup.

Forstyrrende renovering
Afdeling 40 består af syv byg-

ninger fra 1950-55 med i alt 272
boliger, som skal have afhjulpet
byggeskader og samtidig fornyes og moderniseres. Derudover
er det meningen, at bebyggelsen
skal fremtidssikres med hensyn til
energioptimering, miljø, drift og
vedligeholdelse.
Beboerne bliver boende i lejlighederne under renoveringen, og det er
et særligt vigtigt element at komme
i dialog med dem om.
- Nu skal vi have etableret et
spændende samarbejde med beboerne og fi nde ud af, hvad de sætter
pris på i Bellahøj. Og så skal vi frem
for alt snakke med dem om, hvordan arbejdet skal gribes an. Det er
jo enormt forstyrrende, at der renoveres, mens man bor i lejligheden,
men vi har selvfølgelig nogle bud
på, hvordan det skal gribes an, siger Søren Stoustrup.
Sidste år vandt Henning Larsen Architects sammen med Erik
Møller Arkitekter, Orbicon, GHB
Landskabsarkitekter og rådgiverne
Rekommanderet den samlede helhedsplan for Bellahøj, hvor AAB,
AKB, fsb og SAB har bebyggelser.
Den samlede renovering løber op i
1,1 milliarder kroner.
Renoveringen af Bellahøj-bebyggelsen forventes påbegyndt i 2016.

AAB’s afdeling i Bellahøj skal renoveres for cirka 220 millioner kroner:
Foto: AAB.

Byggeriet af Svendborgs nye retsbygning
skydes i gang fredag 17. april.

Første spadestik
til ny retsbygning
Opførelsen af Svendborgs nye
retsbygning - et projekt til cirka 175
millioner kroner - skydes nu i gang.
Af Niels Johan Juel Jensen
Som Dagens Byggeri tidligere har
omtalt, skal Svendborg have en ny
retsbygning - der opføres som et
OPP-projekt. Nu er byggestart ved
at være på trapperne, og fredag 17.
april tager borgmester Lars Erik
Hornemann og retspræsident Anni
Højmark således første spadestik til
byggeriet.
Den 4.000 kvadratmeter store
retsbygning med syv retssale opføres af Team OPP - et konsortium,
der består af entreprenørkoncernen
CASA,
ejendomsforvaltningsselskabet DEAS samt investorerne
PensionDanmark, PKA og Sampension.
Ved at udføre byggeriet og drive
bygningen som OPP er det meningen, at Bygningsstyrelsen er sikret
et projekt, der afleveres til tiden, til
den rette pris og med en sikker drift
og optimalt vedligehold.
Konsortiet har ansvar for hele
projektet, både investering, byggeri og for den efterfølgende drift og
vedligeholdelse. Bygningsstyrelsen

betaler så til gengæld en fast leje de
første 20 år, fra bygningen er klar til
ibrugtagning. Derefter overtager de
selv ejerskab samt drift og vedligehold af bygningen.

Står klar i 2016
Medarbejdere og borgere kan se
frem til at tage den nye retsbygning
i brug allerede den 1. juni 2016 - kun
halvandet år efter, at Folketingets
Finansudvalg godkendte bevillingen.
- Vi glæder os meget over, at byggeriet nu går i gang. Den nye byret
har været mange år undervejs, men
nu får den sydfynske retskreds endelig sin egen retsbygning. Den
bliver en fantastisk ramme om vores aktiviteter og synliggør, at vi
arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed, siger
Anni Højmark, retspræsident ved
Retten i Svendborg, i en pressemeddelelse.
Den nye bygning bliver arbejdsplads for rettens godt 40 medarbejdere, der i dag sidder fordelt på flere
adresser i Svendborg.
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Kronprins Frederik stod for den officielle del af indvielsen af det miljøvenlige hotel og konferencecenter Green
Solution House i Rønne. Foto: Justine Høgh.

Bornholmsk byggeri indviet med stil
Kronprins Frederik kunne indvie et af verdens mest ambitiøse
grønne byggerier i Rønne på Bornholm.
Af Niels Johan Juel Jensen
Det ambitiøse, grønne byggeri, Green Solution House, er netop blevet
åbnet - og det endda af Kronprins
Frederik, som deltog i begivenheden. Indvielsen af hotel og konferencecentret er dermed det foreløbige klimaks på en ide, der blev født
i 2007.
Dengang stod Green Solution
Houses direktør Trine Richter alene
med tanken om at skabe et bæredygtigt hotel og konferencecenter,
og kampen for at nå målet har været fuld af forhindringer. Imidlertid
gav Trine Richter under indvielsen

udtryk for, at arbejdet også har
givet masser af spændende udfordringer.
- Blandt de største har været de
kreative workshops, hvor vi fandt
på nye løsninger og nye måder at
bruge kendte materialer på. Rejserne ud i verden, hvor interessen
for Green Solution House har været
og fortsat er stor. Det strategiske
samarbejde med Velux, Saint-Gobain og Autodesk har været utroligt
spændende og givende, og sidst,
men ikke mindst: At have huset
fyldt med bornholmske håndværkere har været en fornøjelse. Vi har
med Green Solution House skabt

Om Green Solution House
Green Solution House er et bæredygtigt hotel og konferencecenter
beliggende i Rønne på Bornholm. Der er tale om et eksperimenterende
byggeri, der fokuserer på blandt andet energioptimering, genanvendelse, økologi og æstetisk skønhed. Green Solution House er kommet
til verden via en 85 millioner kroner renovering og udvidelse af det
tidligere Hotel Ryttergården. Byggeriet er en del af Bornholms brandingprojekt Bright Green Island, der har som erklæret mål at gøre
solskinsøen energimæssigt selvforsynende senest i 2025.

cirka 40 årsværk i byggeperioden,
og det er jeg stolt af, siger direktøren i en pressemeddelelse.

Inspirerende samarbejde
Byggeriet er kommet til verden via
en udvidelse af Hotel Ryttergården
med stor velvilje fra hotellets ejer,
Carl Edvard Mogensen. Huset er
skitseret af arkitektfi rmaet 3XN,
hvis ene partner Kasper Guldager
Jensen undervejs har opnået et
ganske specielt forhold til huset
med de grønne løsninger.
- Green Solution House betyder
noget helt særligt for mig. Fra dag
ét har vi arbejdet for at gøre bæredygtighed sanselig. Vi har opfundet nye begreber som interaktivt
indeklima, intelligente materialer
og ikke mindst cirkulær bæredygtighed. Vejen har været fyldt med
inspirerende samarbejder og i dag
står resultatet lyst, indbydende og
fyldt med grønne løsninger, lyder
det fra Kasper Guldager Jensen.

Et væld af løsninger
Blandt de økonomiske støtter, der
har muliggjort byggeriet, er Realda-

nia, hvis administrerende direktør
Jesper Nygård sætter følgende ord
på perspektiverne i det bornholmske hotel og konferencecenter:
- Vi glæder os stort over, at der
med etableringen af Green Solution House er skabt et hus, som vil
blive et vigtigt omdrejningspunkt
for videndeling og udvikling af ny
klimateknologi. Vi håber, at demonstrationsværdien i huset bliver så
stor, at løsningerne kommer til at
vise nye veje i arbejdet med at gøre
fremtidens byggeri mere grønt og
bæredygtigt.
Green Solution House er at betragte som et eksperimentarium og
udstillingsvindue for alle de nyeste
teknologier på miljøområdet. Allerede nu indeholder huset et væld af
miljøvenlige løsninger som blandt
andet gulvtæpper, der renser luften
for støvpartikler og et affaldssystem, der omdanner skrald og madspild til varme, elektricitet og gødning. Ligeledes råder hotellet over
såkaldte intelligente hotelværelser,
hvor hotelgæsten har mulighed for
at danne sig eget indeklima via en
tablet.
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KPF Arkitekter har vundet opgaven om at tegne nyt plejecenter
i Tølløse på Sjælland. Visualisering: KPF Arkitekter.

Vinderen af plejecenter er fundet
Det bliver KPF Arkitekter, der skal tegne nyt plejecenter i Tølløse.
Af Kristian Troelsen
KPF Arkitekter har i samarbejde
med Danske Diakonhjem, Cowi
samt JFP vundet konkurrencen
om et nyt plejecenter for demente
i Tølløse som OPP.
Projektet omfatter 65 plejeboliger samt et stort dagcenter på i
alt 6.500 kvadratmeter. Plejecenteret får udsigt til en nærliggende sø og det åbne landskab og vil
markere sig i landskabet med sin
stjerneform, der sikrer, at grunden
udnyttes maksimalt og samtidig
skaber rum imellem bygningerne
til ophold, aktiviteter og rekreation. KPF Arkitekter har haft et stort
ønske om at give plejecenteret karakter af et hjem frem for en institution.
- Vi har virkelig prøvet at tegne
et hus, der ikke ligner et institution, men et hjem. Det er vigtigt,
at bygningen signalerer, at der er
tale om boliger. Et plejehjem er
det sidste sted, man bor, inden
man skal herfra, og det skal være
så hjemligt som muligt. Mennesket har betydet rigtig meget i
vores arbejde, siger arkitekt ved

KPF Arkitekter, Mette Balle Rasmussen.

Pejling ud fra centralt rum
Fire boligfl øje vil rejse sig i to etager, mens den sidste fl øj bliver i
en etage, og i midten af huset
sammenholdes de fem fl øje af et
centralt rum, som beboerne altid
kan orientere sig ud fra, hvis de
har svært ved at fi nde tilbage til
egen bolig.
- Det er vigtigt, at demente altid har noget at pejle efter, og det
midterste gårdrum kan altid ses
fra boliggrupperne ude i stjernearmene. Derfor kan beboerne altid
fi nde frem til rummet og så fi nde
videre derfra. Hver boliggruppe
får også egne farver og grafi k på
væggene, og så kan beboerne fx
huske, at de bor på gangen med
den røde farve på væggen, siger
Mette Balle Rasmussen.
Centeret er designet, så det
bliver lettilgængeligt for både beboere og pårørende samt lokalbefolkningen, der også vil komme til
at bruge dagcenterets funktioner.
Rundt om plejecenteret bearbejdes landskabet, så det skifter

Plejecenter i Tølløse
Anvendelse: 65 plejeboliger og dagcenter
Omfang: 6.500 kvm.
Bygherre: Holbæk Kommune
Arkitekt: KPF Arkitekter
Landskab: KPF Arkitekter
Ingeniør: Cowi
Entreprenør: JFP

karakter fra mark til park. Således
vil en nyplantet skov med aktivitetsområder omfavne plejecenteret mod nord. Der vil blandt andet
også blive etableret en legeplads i
forbindelse med projektet, blandt
andet så beboerne har mulighed
for at kigge på legende børn.

Overdækkede altaner
KPF Arkitekter har tegnet overdækkede, afskærmede terrasser
ind i huset, så beboerne selv kan gå
udenfor, uden plejepersonalet behøver at gå med.
- Traditionelt skal demente ledsages af personale, når de skal
udenfor, og der giver vi dem muligheden for selv at gå ud og nyde

vejret. Vi har arbejdet meget med
haverne, der ligger mellem stjernebenene. Her har vi brugt plantehegn og trælameller til at skærme
haverne af, så beboerne oplever
friheden ved at være udenfor på
en tryg måde, der ikke virker indelukket, siger Mette balle Rasmussen, som i forbindelse med
projektet har været på studieture
til plejehjem i Viborg og Herning,
hvor hun gennem samtaler med
personalet har fået input til hvilke
behov et plejecenter for demente
skal opfylde. Og det gælder både
beboernes, de ansattes og de pårørendes behov.
Plejecenteret i Tølløse skal stå
færdigt 1. maj 2017.
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Næste etape af Carlsberg Byens
udvikling på plads
PKA går ind i det omfattende byudviklingsprojekt med en
finansieringsramme på 2,4 milliarder kroner.
Af Torben Jastram

Adm. direktør Jens Nyhus
er særdeles tilfreds med, at
finansieringen af næste etape
nu er faldet på plads. Foto:
Carlsberg Byen.

Med en 2,4 milliarder kroner stor
finansieringsramme fra pensionsselskabet PKA er finansiering til udvikling af op mod yderligere 125.000
kvadratmeter i Carlsberg Byen på
plads.
De nye byggerier, som skal bygges over de kommende år, kommer
til at bestå af boliger, men der bliver også plads til både erhverv og
detailhandel, og så anlægges der
cirka 400 P-pladser i P-kældre.
- Aftalen med PKA fi nansierer
den næste store etape, vi skal udvikle i Carlsberg Byen. Vi er allerede langt med første etape, så jeg
er meget tilfreds med, at PKA kan
se visionerne og troværdigheden
i vores projekt, og har besluttet
at stille en fi nansieringsramme i
milliardstørrelsen til rådighed, der
understøtter fremdriften de kommende år, siger adm. direktør Jens
Nyhus, Carlsberg Byen P/S.

3.000 boliger
Det går stærkt med udvikling af
Københavns nye bydel. Byggeriet
af Professionshøjskolen UCC's nye
campus er i fuld gang, og lejlighederne i det første tårnhus, Bohrs
Tårn, er sat til salg i sidste måned.
Når Carlsberg Byen er fuldt udviklet, vil bydelen rumme ca. 600.000
etagemeter blandet byggeri, hvor de
gamle bevaringsværdige industribygninger blandes med nybyggeri,

herunder cirka 3.000 boliger, varieret butiksliv, kulturelle tilbud, restauranter, caféer, kontorer, liberale
erhverv, idrætsfaciliteter og institutioner.

Fornuftigt afkast

år har sat vores præg med investeringer i byggerier i Nordhavn,
Teglholmen og Islands Brygge. Vi
er derfor meget tilfredse med at
have indgået aftalen med Carlsberg
Byen, som giver PKA muligheden
for at være med til at videreudvikle

et historisk område i København, siger PKA's investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen.
Han understreger, at fi nansieringsrammen er med til at give et
fornuftigt og sikkert afkast til PKA's
medlemmers pensioner.

- PKA er en markant investor på det
danske boligmarked, herunder det
københavnske, hvor vi det seneste

Om låneaftalen
PKA stiller en kreditramme på 2,4 mia. kr. til rådighed, og aftalen betyder, at alle udviklingsprojekter i Carlsberg Byen, hvor der er byggeretsgivende lokalplan, er finansieret, når de igangsættes. PKA's engagement i Carlsberg Byen er således begrænset til at være finansieringskilde, mens Carlsberg Byen P/S selv varetager udvikling og salg
af bygningerne.
Carnegie Investment Bank og Catella Corporate Finance har ageret
som finansielle rådgivere for Carlsberg Byen i forbindelse med etableringen af finansieringsaftalen, mens Horten og Accura har fungeret
som juridisk rådgiver for henholdsvis Carlsberg Byen P/S og PKA.

FAG-, HOVED- OG TOTALENTREPRISE
TØMRER, SNEDKER OG MASKINSNEDKERI
WWW.FAERCH-CO.DK
Tlf. 98 18 62 20
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C.F. Møller skal for HOFOR og Krüger A/S tegne den nye
spildevandspumpestation. Visualisering: C.F. Møller.

C.F. Møller tegner stor pumpestation
Spildevandspumpestationen i København kommer til at sætte nye standarder for,
hvordan man skaber store bæredygtige forsyningsløsninger.
Af Torben Jastram
Det gode fysiske arbejds- og driftsmiljø, driftssikkerhed, bæredygtighed, klimatilpasning samt drift og
vedligehold er omdrejningspunktet
i projektet, som er skabt i en inte-

greret designproces og et tæt samarbejde med totalrådgiveren Krüger
A/S og bygherren HOFOR, med fokus på at tænke teknik og arkitektur sammen fra første færd.
Den oprindelige pumpestation
på Kløvermarken i København blev

Pumpestationen på Kløvermarksvej åbner i 2017. Visualisering: C.F. Møller.

indviet i 1901, og er opført efter
tegninger af stadsarkitekt Ludvig
Fenger. Den nye pumpestation og
de tilhørende driftsfunktioner indgår i tæt bymæssig sammenhæng
med denne, som et nyt markant
anlæg der skaber en overordnet arkitektonisk sammenhæng mellem
nyt og gammelt og mellem by og
teknik.
De mange anlægs- og driftstekniske bindinger, den eksisterende
bygningsmasses placering, den
begrænsede plads og mange delanlæg har stillet store krav til anlæggets samlede arkitektoniske udtryk
og fysiske arbejdsmiljø.

Bæredygtigt helhedsgreb
Med grønne tage og to karakteristiske tryktårne på 24 meter bliver den
nye pumpestation en selvstændig
pendant til den historiske bygning,
og den runde form afspejler en "underverden", hvis cirkulære geometri
er udtryk for den optimale form for
pumpekælder og pumpesump.
Opsamling af tag- og overflade-

vand er tænkt som en central del af
området driftsmæssige og visuelle
profi l. Syd og nord for selve pumpestationen anlægges to cirkulære
"haver", som udover at blive et kvalitets- og rekreativt udeareal for de
ansatte, også tjener som formål at
opsamle regnvand. Regnbedenes
størrelse er med til at minimere
anlægget samlede befæstede areal
væsentligt.

Færdig i 2017
Den nye pumpestation på 7.400
kvadratmeter opføres for et budget
på 185 millioner kroner og forventes
færdig i 2017. Som underrådgiver for
Krüger har C.F. Møller ansvaret for
samtlige landskabs- og bygningsarkitektoniske ydelser.
C.F. Møller har i en lang årrække været toneangivende indenfor
udviklingen af markante større industrielle og tekniske anlæg i landskabet og i byen og løst opgaver indenfor eksempelvis vandforsyning,
vandværker, renseanlæg, pumpestationer og energidistribution.
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Succes med opdeling af stort projekt
Udbud i fagentrepriser fik 20 lokale firmaer til at byde på opførelsen af nyt
plejecenter til 235 millioner kroner i Silkeborg.
Af Kristian Troelsen
Kommunens ønske var, at også lokale håndværkere fi k mulighed for
at byde ind på opførelsen af plejecentret Marienlund i Silkeborg.
Derfor blev byggeriet opdelt i 15
fagentrepriser, og det tog de lokale
fi rmaer så godt imod, at de vandt
en tredjedel af entrepriserne.
Marienlund er et projekt til 235
millioner kroner og dermed det
største byggeri til dato for Silkeborg Kommune. Der kom 25 tilbud
fra 20 lokale fi rmaer, og hvis de holder til en nærmere gennemgang,
bliver det lokale fi rmaer, som står
for en tredjedel af de 15 fagentrepriser.

Har lagt sig i selen
- Det er nyt for os at udbyde så store
opgaver i fagentrepriser, men ind-

til videre ser det jo godt ud, når så
mange lokale fi rmaer byder på at
bygge og vinder en tredjedel af fagentrepriserne. Vi kan se, at de virkelig har lagt sig i selen, siger sektionsleder for Ejendomme i Silkeborg
Kommune, Søren Overgaard.
Medarbejdere i Ejendomme er
sammen med totalrådgiveren ved
at gennemgå vinderbuddene for at
se, om de overholder alle krav i udbudsmaterialet.
- Forudsat at alle tilbud lever op
til betingelserne, ser det ud til, at
vi lander på en fornuftig pris, siger
Søren Overgaard om det 15.000
kvadratmeter store byggeri, der
også omfatter café og daghjem.
Årstiderne Arkitekter har tegnet
Marienlund, og byggeriet skal efter
planen gå i gang i midten af maj.
Plejecentret skal stå færdigt sidst i
januar 2017.

Marienlund er med sit budget på 235 millioner kroner Silkeborg Kommunes største byggeri til dato og bliver hjem for 120 ældre og handicappede. Visualisering: Årstiderne Arkitekter.

BLIV MØNSTERBRYDER

50%

Bliv me
dlem nu
og få 50
% raba
t
på 2015

ENERGIFORUM
DANMARK

VÆLG CEMBRIT TOSCANA

– landets stærkeste energinetværk
5 gode grunde til at blive medlem

Op mod 500.000 bølgepladetage står overfor udskiftning,
og det nemmeste ville jo være at vælge traditionelle bølgeplader igen. Men måske det er på tide at prøve noget nyt?
Kunderne er klar – men også mere krævende end før. De
vil have moderne og æstetiske løsninger. Det kan du give
dem med Cembrit Toscana.
Brug Cembrit Tagdesigner til at vise kunderne, hvordan deres
huse vil tage sig ud med et Cembrit Toscana tag.

Se mere på cembrittoscana.dk

1

Du får et fagligt netværk

2

Viden- og erfaringsdeling

3

Tilbud om interessante og relevante arrangementer

4

Mulighed for at påvirke debat og myndigheder

5

Opdater din viden og udvid dit netværk
www.energiforumdanmark.dk
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En 300 mand stor jury har kåret Moesgaard Museum som
dette års vinder af en Architizer A+Award i museumskategorien. Foto: Jan Kofod Winther.
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81 prækvalificeret
til projekt
81 virksomheder er nu prækvalificerede
til Nyt Hospital Herlev.
Af Niels Johan Juel Jensen

Ny international
pris til Moesgaard
Museum
Moesgaard Museum var juryens
valg til en Architizer A+Award i
museumskategorien.
Af Kristian Troelsen
Dansk arkitektur gør rent bord i
museumskategorien ved Architizer
A+Awards. Således valgte ekspertjuryen Moesgaard Museum som
vinder af den prestigefyldte pris,
mens Den Blå Planet fi k en Popular
Choice Award i samme kategori for
at have fået flest stemmer.
Architizer A+Awards uddeles
af branchesitet Architizer, og vinderne i de mere end 90 kategorier
- heriblandt 42 bygningskategorier
- er blevet kåret af en international
jury bestående af mere end 300
branchefolk - heriblandt Bjarke Ingels fra BIG, som selv vandt prisen
i museumskategorien sidste år for
Museet for Søfart i Helsingør.
Mens Moesgaard Museum var
juryens valg, var det Den Blå Planet, der fi k flest stemmer blandt
sitets brugere, og Architizer slår
fast, at både juryvinderne og publikumsfavoritterne hædres på lige
vis.

43.000 afgivne stemmer
Moesgaard Museum er designet af
Henning Larsen Architects i samarbejde med Kristine Jensens Tegnestue. Det 16.000 kvadratmeter

store museum ligger smukt placeret højt i Skåde Bakker syd for Århus og fremstår med sit skrånende
taglandskab af græs, mos og blomster i stærke farver som et markant
visuelt ikon, der er synligt helt ude
fra havet. Moesgaard Museum er
ikke blot Nordeuropas største nybyggede kulturhistoriske museum.
Siden åbningen i oktober sidste
år har museet dannet rammen om
konferencer, koncerter, foredrag og
sportsbegivenheder, og i løbet af
vinteren viste bygningen sig også
at kunne bidrage til området som
velbesøgt kælkebakke.
For nylig vandt Moesgaard Museum også den prestigefyldte Civic Trust Award, lige som museet
sidste år blev tildelt In-Situ Prisen.
Moesgaard Museum blev også indstillet til EU-prisen for moderne arkitektur, Mies van der Rohe-prisen,
i 2015.
Der blev afgivet mere end 43.000
stemmer i konkurrencen, og de 150
vindere hædres ved et gallashow i
New York den 14. maj.
Porsgrunn Maritime Museum tegnet af Cobe og Transform var også
nomineret i museumskategorien.
Det er tredje gang, Architizer-priserne uddeles.

Nyt Hospital Herlev udbød her i
foråret 17 entrepriser, 15 stor- og
fagentrepriser og to selvstændige
hovedentrepriser. I begyndelsen af
april blev så i alt 81 tilbudsgivere
prækvalificeret. Det oplyser Nyt Hospital Herlev i en pressemeddelelse.
- Vi har valgt at udbyde projektet i fag- og stor
entrepriser for at sikre, at mindre
virksomheder også har mulighed
for at byde, forklarer projektdirektør
Connie Barfod.
Det oplyses, at flere udenlandske
virksomheder også har vist interesse, og der er da også flere udenlandske virksomheder blandt de prækvalificerede.
- Vi forventer en god konkurrence
på alle entrepriser, da vi står med
81 særdeles kompetente virksomheder, fortæller projektdirektør Connie Barfod.

Digitalt udbud
Det meget omfattende udbudsmateriale, som indeholder 3D-modeller, mere end 1.500 tegninger og
lidt over 1.800 dokumenter, blev
tilgængeligt for de prækvalificerede
entreprenører den 1. april.

- Vi har tilpasset tilbudsperioderne entreprisernes størrelse og
kompleksitet, så de prækvalificerede har op til to en halv måned til
at regne på tilbud for de store entrepriser, lyder det fra Connie Barfod. Derfor har de fleste entrepriser
først licitation den 1. eller 15. juni
2015.
Hele udbuddet foregår digitalt via
Byggeweb, hvor entreprenørerne
har adgang til udbudsmaterialet,
og det er også her, de skal aflevere
tilbud ved licitation.

Store krav
Det er i øvrigt et stort og komplekst
byggeprojekt, der nu er budt ud.
Den samlede entreprisesum forventes at være på op imod en milliard
danske kroner. Og når byggeriet er
på sit højeste, vil der være over 500
håndværkere på pladsen. Og ikke
alene foregår byggeriet i et bymiljø,
men projektet skal også gennemføres samtidig med, at Herlev Hospital er i fuld drift. Det stiller rigtig
store krav til entreprenørerne.
For at fremme samarbejdet på
byggepladsen er skurbyen udbudt
særskilt og vil være fælles for alle
entreprenører, byggeledelsen og de
tilsynsførende rådgivere.

Hele 81 virksomheder er nu prækvalificerede til Nyt Hospital Herlev.
Illustration: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects
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Udvidelsen skal imødekomme det stigende pres på den hurtigt voksende lufthavn. Visualisering: Nordic - Office of Architecture.

Cowi optimerer Europas hurtigst
voksende lufthavn
Cowi skal lave en masterplan, der sikrer optimal udnyttelse af Keflaviks
International Airport, mens den gøres endnu større. Lufthavnen på Island
er lige nu Europas hurtigst voksende.
Af Kristian Troelsen
Keflavik International Airport har
vokseværk, og når udvidelsen sættes i værk, vil lufthavnens eksisterende faciliteter kunne udnyttes optimalt så længe som muligt, takket
være det vindende projektforslag
fra Cowi og det norske arkitektfi rma Nordic. Udvidelsen skal imødekomme det stigende pres på den
hurtigt voksende lufthavn og fremtidssikre kapaciteten så langt frem
som 2040.
Til opgaven valgte den islandske

lufthavnsoperatør Isavia at invitere
seks internationale rådgiverteams i
konkurrence om at designe en master plan, der bedst muligt sikrer
lufthavnens kapacitet for fremtiden. Cowi og Nordics forslag blev
enstemmigt valgt som vinder af
konkurrencen.

Eksisterende faciliteter
Vinderforslaget bliver blandt andet fremhævet for, at planen optimerer brugen af lufthavnens
eksisterende faciliteter og dermed
sikrer et minimum af forstyrrelser

Keflavik International Airport
Sidste år nåede passagertallet 4.5 millioner.
I 2015 ventes passagertallet at stige med 16 procent.
Dermed er lufthavnen Europas hurtigst voksende.
I 2014 vandt lufthavnen prisen som Europas bedste lufthavn.

for den daglige drift. Projektet inkluderer en nordlig udvidelse af
den nuværende terminal og en
fremtidig nord-sydgående landingsbane.
- En af de største fordele ved vores forslag er, at vores design udnytter lufthavnens eksisterende
faciliteter bedst muligt i så lang
tid som muligt. Det er omkostningseffektivt for kunden, siger
Carsten Kærgaard, senior Markedsdirektør for Cowis afdeling
for lufthavne.
Andre vigtige elementer i vinderforslaget er blandt andet bæredygtighed, arealanvendelse og
miljøplaner.

Rådgiver på flere lufthavne
Cowi og Nordic har tidligere samarbejdet om flere større lufthavnsprojekter blandt andet udvidelsen
af lufthavnene i Oslo og Bergen i

Norge, Entebbe i Uganda og Hyderabad i Indien.
Cowi arbejder i øjeblikket på udvidelsen af Oslo International Airport, som skal øge kapaciteten fra
de nuværende 17 millioner passagerer om året til 28 millioner - og til
yderligere 35 millioner på et senere
tidspunkt. Udover design af terminalkonceptet er Cowi med til at udvikle et innovativt kølingssystem,
der skal reducere energiforbruget
per passager i den nye terminal
med 50 procent sammenlignet med
den tidligere terminal. Systemet opsamler op til 44.000 kvadratmeter
sne om vinteren, der komprimeres
og opmagasineres indtil sommeren,
hvor det bruges til at køle bygningerne via et fjernkølingsanlæg.
På Bergens lufthavn, Flesland, er
Cowi med til at designe en ny terminalbygning på 65.000 kvadratmeter.
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ComfortBoard er et multifunktionelt byggemateriale, som rummer egenskaber, der gør det klimaregulerende. Foto: Stephan Gawlik.

Fremtiden er multifunktionelle
byggematerialer
Nye byggematerialer kan passivt regulere varmen, rense luften og styre
akustikken. Det optimerer en bygnings totaløkonomi og er fremtiden for
byggeriet i Danmark, mener Knauf A/S.
Af Kim Ebbesen
Comfortboard er nyeste skud på
stammen af multifunktionelle byggematerialer fra Knauf. Produktet
har de fysiske mål som en almindelig standard gipsplade, men rummer funktioner så den er klimaregulerende. Efter behov kan den også
tilføjes luftrensende egenskaber og
indgå i styringen af et rums akustik.
Knauf tager dermed en rolle i arbejdet for at forbedre indeklimaet i
bygninger. Virksomheden fokuserer
intensivt på at udvide sit sortiment
af innovative produkter, som tilføjer
funktioner til byggematerialer, der
ikke har spillet en rolle i reguleringen af bygningens indeklima.
Comfortboard
indeholder
PCM-voks-teknologien fra BASF,
som har den egenskab, at det kan
optage og afgive varme. Comfortboard er derfor med til at regulere
temperaturen i rummet. Det gør
rummet behageligere at opholde sig

i og sparer samtidig energi, fordi vi
kan mindske brugen af eldrevne klimaanlæg, siger produktchef Bjarne
Kristiansen, Knauf.

Miljøprofil
- Med Comfortboard får du et smart
byggemateriale udviklet med intelligente bestanddele. Det kan bruges til vægge og loft, og er passivt
med til at regulere temperatur og
indeklima. Og så kan det tilføjes en
lang række andre funktioner, som
gør det mere behageligt at opholde
sig i bygningen. Vi kan fx perforere pladerne og tilføre luftrensende
og akustiske egenskaber, som det
er kendt fra vores andre produkter.
Ved at benytte byggematerialer
som Comfortboard, skaber du dermed en bygning, som selv er med til
at påvirke indeklimaet, siger Bjarne
Kristiansen.
Gipspladen har desuden en stærk
miljøprofi l, da den ligesom Knaufs
andre produkter er næsten 100 procent sammensat af recirkuleret gips

- enten genanvendte gipspladerester eller gips fra røgrensningen på
kraftvarmeværker.
Comfortboard er et produkt af
Knaufs mangeårige research- og
udviklingsarbejde og er udviklet
med det formål at være et multifunktionelt byggemateriale, der
kan indgå som et supplement til eldrevne, energikrævende klima- og
ventilationsanlæg.

Mere plads og mindre energi
- Ved at samle flere funktioner i ét
byggemateriale får bygherre eller
arkitekt flere kvadratmeter til rådighed, fordi der ikke er brug for samme
størrelse klima- og ventilationsanlæg. Og hvor anlæggene giver store
energiregninger og kræver vedligehold og serviceeftersyn, er Comfortboard-pladerne en engangsinvestering, som ikke kræver eftersyn og
yderligere omkostninger. De besparelser, der kommer på sigt, er mærkbare og noget, man kan regne med
både arealmæssigt og økonomisk i

en totaløkonomisk sammenhæng,
siger administrerende direktør Morten Søborg, Knauf A/S.

Totaløkonomisk gevinst
- Byggebranchen i Danmark fokuserer i øjeblikket ikke nok på totaløkonomien ved nye byggerier. Vi
argumenterer for, at der i stedet for
kun at fokusere på den øjeblikkelige opførelsespris på byggeriet skal
tænkes i, hvad bygningen konkret
skal bruges til, hvem der skal bruge
den, og hvor længe den skal benyttes, siger Morten Søborg.
Han uddyber:
- Vi ser på bygningens livscyklus
og indregner både opførelse, drift
og demontage i den samlede totaløkonomi for en bygning. Det giver
langt større incitament til at optimere på de løbende driftsudgifter
herunder at bruge passiv klimaregulering og produkter med særlige
egenskaber såsom Comfortboard.
Vi er sikre på, at det er fremtiden for
den danske byggebranche.

DAGENS BYGGERI
- uanset hvor og hvornår
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Af Johnny Bendsen,
vvs-konsulent i Arbejdsgiverne
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Bæredygtigt
bliver nemmere

ERHVERV & POLITIK

Dansk Byggeri er langt
fra enig, når Nykredit
skyder behovet for BoligJobordningen ned.
Foto: Colourbox.

En ny bæredygtighedspakke fra klima-,
energi- og bygningsministeren skal
være med til at sætte Danmark i front.
Af Niels Johan Juel Jensen
og Dan Bjerring
Bæredygtigt byggeri skal have et
politisk rygstød, så det i fremtiden
kan være et område, hvor den danske byggebranche kan stå stærkt.
Der har indtil nu manglet en officiel
definition af, hvornår et byggeri er
bæredygtigt.
Det har man nu forsøgt at komme
til livs - blandt andet gennem Energistyrelsens to nye beregningsmodeller samt en publikation om bæredygtigt byggeri. Således er der nu skabt
et fælles grundlag for at vurdere et
byggeris langsigtede perspektiver
i forhold til både miljø og økonomi.
Byggebranchen har selv været med
til at udarbejde værktøjerne.
- Det er min vision, at bæredygtigt byggeri bliver en dansk styrkeposition. Bæredygtigt byggeri kan
bidrage til at løse vores klimaudfordringer og samtidig give os en international konkurrencefordel. For
at det kan lykkes, er det selvfølgelig
en forudsætning, at vi har en fælles
forståelse af, hvornår et byggeri er
bæredygtigt, siger klima-, energiog bygningsminister Rasmus Helveg Petersen i en pressemeddelelse.

Beregninger
For klima-, energi- og bygnings-

ministeren bliver der i øvrigt flere
praktiske gevinster at vinde ved de
nye værktøjer.
- Vi kan i praksis bruge det på
at få omkostningerne i byggeriet
ned. Og vi kan bruge det til at få et
grønnere byggeri. Jeg er ikke i tvivl
om, at det her har fremtiden for sig,
siger han til Dagens Byggeri.
Således kan to nye værktøjer
hjælpe med beregning af byggeriets levetidsomkostninger og beregning af byggeriets miljøpåvirkning.
Med en totaløkonomisk beregning af byggeriets levetidsomkostninger bliver bygherren i stand
til at vælge de løsninger, som på
lang sigt giver den bedste balance mellem investering og kvalitet i
forhold til anlæg, drift, renovering,
energiforbrug m.m.
Beregningen af byggeriets miljøpåvirkning bygger på både
bygningens og materialernes påvirkning af miljøet. Det kan for eksempel være i forhold til råvarer og
produktion samt energi- og ressourceforbrug ved drift, vedligehold og
genanvendelse.
Begge beregningsmodeller ligger frit tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside og vil blive
videreudviklet i løbet af 2015. Derudover fi ndes også en ny vejledning om bæredygtigt byggeri.

Pakken indeholder to nye officielle værktøjer til at vurdere, hvornår et byggeri er bæredygtigt. Værktøjer, som har været efterspurgt af byggebranchen, oplyser Klima,- energi- og bygningsministeriet. Foto: Colourbox.

Vanvittigt at tale
om ophedning
Dansk Byggeris cheføkonom peger
blandt andet på lave lønstigninger i
bygge- anlægssektoren.
Af Dan Bjerring
Det er ikke svært at blive forvirret på
et højere plan, når man ser debatten
om genindførelse af håndværkerfradraget.
Blandt andet har realkreditinstituttet Nykredit meddelt, at byggesektoren er den eneste sektor, hvor
manglen på arbejdskraft så småt er
begyndt at melde sig. På den baggrund kalder Nykredit det "utidigt"
at forlænge BoligJobordningen:
- En forlængelse af BoligJobordningen risikerer således også at
gøre mere skade end gavn på dansk
økonomi, lyder det i en kommentar
fra chefanalytiker i Nykredit, Tore
Stramer.
Men samtidigt har Dansk Byggeri været ude med en opfordring til
at forlænge ordningen, da cheføkonom Bo Sandberg understregede,
at fremgangen i den sæsonkorrigerede byggebeskæftigelse "hverken
ændrer behovet for eller effekten af
BoligJobordningen".
- Det er en vildfarelse at tro, at
Boligjobordningen kan reduceres
til et konjunkturredskab. Den har
tværtimod primært en række positive strukturelle formål. Sort arbejde
gøres hvidt, produktivitet forbedres
og arbejdsudbud øges. Værdien af
vores boligmasse, som udgør cirka
43 procent af nationalformuen, fast-

holdes. Og så er det naturligvis en
positiv sideeffekt, at også beskæftigelsen stiger, ikke mindst i landets
yderområder og i de fortsat krisemærkede små og mellemstore håndværksvirksomheder, sagde Bo Sandberg og henviste til de permanente
svenske ordninger, RUT og ROT, der
har en støtteprocent på 50 og et loft
på 50.000 svenske kroner pr. person.

Vanvittigt
Bo Sandberg siger til Dagens Byggeri,
at det er vanvittigt, at nogen kan tale
om "overophedning" på et tidspunkt,
hvor bygge- anlægssektoren er den
branche inden for DA-området, hvor
timelønningerne stiger mindst.
- Inden for byggeriet er timelønstigningen 0,8 procent årligt, og det
er milevidt fra en flaskehalssituation.
Dansk Byggeri ser ikke en risiko for
flaskehalse, så langt øjet rækker. Vi
ser i bygge- anlægsbranchen mere
og mere en todelt branche, hvor de
store virksomheder primært er beskæftiget inden for anlægsområdet,
hvor der er en stigende tendens. Men
det andet segment er underskoven af
mindre virksomheder, og det er netop dem, der har gavn af BoligJobordningen. Hos dem er der ikke ligefrem
optimisme at spore eller beskæftigelsesfremgang, siger Bo Sandberg, der
efterlyser saglighed i debatten om
BoligJobordningen.
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Gode råd til mindre entreprenører
ADVODAN har seks gode råd, som mestre og entreprenører bør huske på,
når de indgår entreprisekontrakter.
Af Torben Jastram
"Få alle aftaler og kontrakter på
skrift, læs dem grundigt og få
hjælp, hvis du ikke forstår det, der
står!" Sådan lyder de generelle anbefalinger fra advokat med speciale
i entreprisekontakter Claus Winther
Jensen fra ADVODAN i Horsens.
Han er dog godt klar over, at det
langt fra er alle håndværksmestre,
der arbejder efter den model.
- Mange håndværksmestre går desværre ikke nok op i papirarbejdet. Måske har man arbejdet sammen med
den samme bygherre eller hovedentreprenør i mange år, og der har aldrig været problemer. Men hvad sker
der den dag, hvor I pludselig ikke længere kan blive enige? Som udgangspunkt kan du være sikker på, at du
som den lille part i en tvist er ringere
stillet end modparten, der oftest også
er den, der laver kontraktudkastet, siger Claus Winther Jensen.

Smidigt samarbejde
Han giver her seks vigtige råd til
den gode entreprisekontrakt, der
kan sikre et velfungerende og juridisk sikkert samarbejde med en
bygherre eller en hovedentreprenør.
1. Forrang - aftal dokumentrækkefølgen ved fortolkningstvivl.
Sørg for at skrive ind i entreprisekontrakten i hvilken rækkefølge aftalens dokumenter skal have
forrang. Skal kontrakten eksempelvis gælde forud for AB 92? Skal
udbudsmaterialet gælde forud for
standardforbehold indskrevet i entreprisekontrakten? (Et eksempel
på forrang kan være: entreprisekontrakt, entreprenørens tilbud,
bygherrens udbudsmateriale, AB
92/ABT 93, Håndværksrådets standardforbehold). Hvis du samarbejder med udenlandske entreprenører, kan I også aftale, at det altid
er den danske udgave, der gælder,
hvis der opstår fortolkningstvivl.
2. Aftal garantistillelse og løbende
fakturering.
Det kan virke simpelt, men sørg
altid for at aftale, at din kontrakt-

Måske har man arbejdet sammen med den samme bygherre eller hovedentreprenør i mange år, og der har
aldrig været problemer. Men hvad sker der den dag, hvor parterne pludselig ikke længere kan blive enige.
Foto: Colourbox.

part stiller garanti på mindst 10
procent af entreprisesummen. Kombineret med en aftale om ret til løbende acontofakturering, giver det
dig god sikkerhed for at få penge for
dit udførte arbejde. Det er dog vigtigt at huske på, at det skal fremgå
på skrift, at I har aftalt ret til acontofakturering.
3. Aftal størrelsen på dagbøder på
forhånd.
Det er meget almindeligt, at en
bygherre eller en hovedentreprenør
kræver dagbøder ved forsinkelse på
et byggeri. Når det er tilfældet, er
den nemmeste løsning for alle, at I
aftaler størrelsen på dagbøderne på
forhånd. Praksis på området er 1-1,5
promille af kontraktbeløbet pr. dag.
Hvis ikke dagbøderne er fastsat på
forhånd, kan det være svært at opgøre et økonomisk tab ud fra de almindelige erstatningsregler i danske lovgivning. Derfor kan du som

entreprenør godt have en fordel i, at
der slet ikke aftales dagbøder.
4. Aftal AB 92/ABT 93 hele vejen
ned i kæden.
Hvis du selv bruger underentreprenører på en byggesag, er det en
stor fordel for dig, hvis du kan medinddrage dem, hvis der opstår en
klagesag. Det er automatisk sikret,
hvis I som en del af jeres indbyrdes
kontrakt har aftalt, at AB 92 eller
ABT 93 gælder - og hvis det er gældende i dit hovedkontraktforhold.
5. Få altid aftaler om ekstraarbejder
på skrift.
Som professionel entreprenør bør
du have udarbejdet en standard aftaleseddel, som hurtigt kan udfyldes med en beskrivelse af det aftalte ekstraarbejde og underskrives af
begge parter. Alternativt skal I lave
en aftale via e-mail, så du har dokumentationen i orden. Har du glemt

at få aftalen på skrift, er det altid en
god idé at sende en efterfølgende
mail, hvor du blot bekræfter indholdet af jeres eventuelt mundtlige
aftale. Det bør desuden altid fremgå
af entreprisekontrakten hvilke personer, der er berettiget til at indgå
aftaler om ekstraarbejder.
6. Værneting - aftal hvor uenigheder skal behandles.
Skal en voldgiftsklausul være en
del af kontrakten? Det er udgangspunktet, hvis I aftaler, at entreprisekontrakten skal reguleres af AB 92.
Hvis der ikke er en voldgiftsklausul,
skal du som udgangspunkt anvende de almindelige domstole. Voldgift kan dog aftales efter tvistens
opståen. Det er typisk hurtigere at
føre en voldgiftssag, og der er ikke
offentlighed om voldgiftssagens
indhold - til gengæld skal du være
opmærksom på, at du ikke kan anke
en afgørelse i en voldgiftssag.
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En ny analyse viser, der er store forskelle på kommunernes timepris. Effektiviteten bliver afgørende, mener Dansk Byggeri. Foto: Colourbox.
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Strategisk aftale
om højhusbyggeri
Højhusdivisionen i MT Højgaard ruster
sig med ny strategisk aftale.
Af Kristian Troelsen

Byggesager
dyrest i Vejle
Mens det i Gribskov koster 289
kroner i timen at få behandlet en
byggesag, så koster det mere end tre
gange så meget i Vejle.
Af Torben Jastram
Når familien Jensen i Vejle søger
om tilladelse til at bygge drømmehuset, eller den lokale håndværker
ønsker at udvide værkstedet, så
koster det 912 kroner i timen, når
kommunen skal behandle ansøgningen.
I Gribskov behandler kommunen
den samme ansøgning for kun 289
kroner i timen. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri, der kortlægger kommunernes gebyrsatser på
byggetilladelser.

Tid og pris
- Generelt er der en stor forskel på timepriserne, fordi der er tale om den
samme opgave. 912 kroner lyder
som en høj timepris, men hvis der
er overensstemmelse mellem pris
og effektivitet, så er en høj timepris
ikke nødvendigvis et problem. Men
de to ting skal følges ad, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri,
Torben Liborius, og uddyber:
- I sidste ende er det jo kommunens effektivitet, der er afgørende
for, om timeprisen er rimelig. En lav
timepris er jo ikke meget værd, hvis
det tager 30 timer at få behandlet
en simpel ansøgning til for eksempel at udvide med en havestue. Så

bliver det pludselig en dyr byggetilladelse. Det er den samlede regning, der er interessant.

Charmeoffensiv
De fleste kommuner er begyndt at
tage timepris for deres sagsbehandling ved årsskiftet.
- Derfor er det helt nyt, og det
kræver omstilling i kommunerne.
Der vil givet vis være nogle kommuner, som skal justere deres gebyr i
enten den ene eller anden retning.
Og så glæder vi os til at se, hvor hurtige de er, når ventetiden på en byggetilladelse bliver opgjort senere på
året, siger Torben Liborius.
I alt er der 21 kommuner, som helt
har droppet at tage betaling for at
sagsbehandle byggetilladelser.
- Nogle kommuner oplever, at det
er for dyrt at bruge medarbejdernes
tid på at opkræve gebyret, mens
andre kommuner simpelthen har
droppet det for at gøre god figur
overfor både virksomheder og borgere. Det er meget positivt, men det
er vigtigt at huske på, at en gratis
byggetilladelse ikke kan bruges til
ret meget, hvis der går flere måneder, inden man kan sætte spaden i
jorden, siger Torben Liborius.
Du kan se alle kommunerne på
Dansk Byggeris hjemmeside.

Skylinen i flere danske byer vil ændre sig i løbet af de kommende år,
for udviklingen lige nu peger på, at
vi også herhjemme skal til at bygge
mere i højden. Derfor oprettede MT
Højgaard sidste år en særlig højhusdivision, og den styrkes nu yderligere gennem en strategisk aftale med
den internationale rådgivningsvirksomhed Arup, der har stor erfaring
med at projektere skyskrabere.

Optimerer konstruktionerne
MT Højgaard har mange store projekter under bæltet, og med den
nye aftale føler virksomheden sig
nu helt klar til også at yde økonomisk fokuseret rådgivning til
ejendomsudviklere, investorer og
bygherrer om, hvordan byggeri i
højden skaber mest mulig værdi for
både ejere, brugere og naboer. Det
er planen, at Arup og MT Højgaard
skal optimere projekterne fra idé til
indflytning.
- Det kræver specialviden at optimere højhusbyggeri fra fundering
til færdigt penthouse. Vores samarbejde med Arup vil føre mange
fordele med sig både i processen og
i det færdige produkt, hvor der skabes merværdi for projektet, for eksempel ved at optimere det samlede
design, så flere af bygningens kva-

MT Højgaard er ikke helt
ukendt med at bygge i
højden - entreprenørfirmaet står blandt andet bag
den 20 etager høje Ferring-bygning i Ørestaden.
Foto: MT Højgaard.

dratmeter kan udnyttes. Sammen
med Arup har vi nu et stærkt team,
der allerede når de første idéer kommer på bordet, kan rådgive de mange interesserede parter i Danmark
om fordele og risici ved at bygge i
højden, og hvordan bygherren får
mest kvalitet for pengene, siger
Halldor P. Ragnarsson, divisionsdirektør i MT Højgaard.

International erfaring
Arup har hovedsæde i London, men
har 11.000 medarbejdere, der arbejder i afdelinger verden over. Virksomheden etablerede kontor i Danmark for tre år siden og har godt 40
medarbejdere herhjemme. Arup har
været involveret i opførelsen af skyskrabere verden over, hvoraf den
højeste, Yongsan Landmark Tower
i Seoul i Sydkorea, er 620 meter høj.
- Vi ser et meget stort potentiale
i markedet for højhusbyggeri i Danmark, og MT Højgaards fi losofi om
at samle de stærkeste kompetencer for at kunne rådgive kunderne
rigtigt på et meget tidligt stadie i
processen matcher vores tilgang.
Derfor ser vi meget frem til samarbejdet, hvor vi sammen med MT
Højgaard vil sørge for, at kommende højhusprojekter i Danmark kommer godt fra start, siger direktør for
Arups danske afdeling, Sandra Akmansoy.
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Manglende uddannelse er et af de helt store problemer,
når det gælder om at opnå størst mulig effekt og udnyttelse af de CTS-anlæg, der er installeret ude i de danske
bygninger. Foto: Colourbox.

CTS-uddannelse kan give
store gevinster
Der er store beløb at hente på bundlinjen, hvis bygningsejerne får uddannet
deres CTS-ansvarlige driftsmedarbejdere.
Af Torben Jastram
Hvert år investeres der milliarder af
kroner i bygningsautomatik i danske bygninger. Problemet er bare,
at de ønskede energibesparelser og
indeklimaforbedringer ofte udebliver.
Én af de væsentligste årsager til
dette er, at de personer, der står for
driften af anlæggene, ikke får tilbudt den nødvendige uddannelse
der gør, at de har forudsætningerne
for at betjene, fejlsøge og tilpasse
anlæggene optimalt.
Manglende uddannelse af driftsmedarbejdere betyder store driftsmæssige tab og udeblevne energibesparelser.
- Jeg har set helt konkrete eksempler fra skoler, hvor en investering
på små 10.000 kr. i efteruddannelse
af en driftsmedarbejder resulterede
i en samlet årlig gevinst på 250.000
kr. Og da CTS-anlægget efterfølgende blev tilrettet og opdateret -

bl.a. med en brugerflade, der blev
tilpasset den tekniske serviceleder
- opnåedes der yderligere besparelser på 250.000 kr., siger Jacob
Steen Harbo fra Frederiksberg Forsyning.

Større tab i dag
Driftstab er imidlertid ikke det største problem. Manglende uddannelse af driftsmedarbejdere, der har
ansvar for CTS-anlæggene, kan
ydermere være årsag til et dårligt
indeklima i bygningerne.
DTUs Internationale Center for
Indeklima påpegede allerede tilbage i 2005, at dårligt indeklima
kunne koste op imod 10 procent af
produktiviteten. Kombinationen af
nutidens øgede produktivitetskrav
og bygninger der - som følge af de
skærpede energikrav - er blevet
langt mere komplicerede at styre
rent indeklimamæssigt gør, at et
eventuelt produktivitetstab i dag
vil være langt større end tilbage i

2005, hvis CTS-anlæggene ikke kører optimalt.

Den menneskelige faktor
Niels Boel, Business Development
Manager hos Trend Control Systems
supplerer Jacob Steen Harbo:
- Vi har i årevis påtalt, at manglende uddannelse er et af de helt store
problemer, når det gælder at opnå
størst mulig effekt og udnyttelse af
de CTS-anlæg, der er installeret ude
i de danske bygninger. Anlæggene
har et stort potentiale, men den menneskelige faktor er ofte afgørende for
selvsamme anlægs performance. En
forkert grundindstilling eller en forkert indstillet tidszone kan gøre en
kæmpe forskel, siger han.
Og det skal der naturligvis gøres
noget ved.
- Vi har besluttet at gøre vores til
at ændre på uddannelsesniveauet i
branchen. Derfor udvider vi nu kapaciteten på Trend kursuscenter i
Århus med 50 procent, siger Lars

Børresen, Training Manager hos
Trend.
Udvidelsen betyder dels, at driftsmedarbejdere på bygherresiden nu
får endnu bedre mulighed for at blive opdateret med den nyeste viden
inden for CTS. Men udvidelsen betyder samtidig, at Trend Control Systems kan tilbyde deres egne Trend
Systemhuse en forbedret service,
hvor de endnu hurtigere kan få uddannet nye tekniske medarbejdere
og på en effektiv måde sikre løbende opkvalificering af de erfarne folk.
- Der er ingen tvivl om, at Trends
tiltag med udvidelsen af deres kursuscenter er et vigtigt signal til
branchen om, at der skal satses på
faglighed - både på driftssiden og
på entreprenør-/rådgiversiden. I sidste ende er det et spørgsmål om at
udnytte de store CTS-investeringer
optimalt og høste fordelene i form
af driftsmæssige gevinster, øgede
energibesparelser og indeklimafordele, slutter Jacob Steen Harbo.

Nie

tore sortivilloner til
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Pitzner Materiel og GSV Materieludlejning lægges nu
sammen. Pressefoto.

Stor sammenlægning
i udlejningsbranchen
GSV Materieludlejning og Pitzner Materiel lægges nu sammen, efter de er opkøbt
af kapitalfonden CataCap.
Af Niels Johan Juel Jensen
Et stort opkøb og sammenlægning
er nu en realitet i den danske udlejningsbranche. Således har kapitalfonden CataCap sammen med
Danica og franske Access Capital
Partners opkøbt og sammenlagt to
af Danmarks førende materieludlejere, GSV Materieludlejning og Pitzner
Materiel.
Til sammen udgør de en one-stop
shop og sætter sig på knap en femtedel af materieludlejningsmarkedet,
der omsatte for over tre milliarder
kroner i 2014. CataCap bliver hovedaktionær i firmaet, der fortsætter under navnet GSV Materieludlejning.
Topledelsen fra GSV Materieludlejning træder også ind som medejer.

Står stærkt
Opkøbet og sammenlægningen er

den fjerde investering for den godt
to år gamle kapitalfond CataCap,
der fokuserer på små og mellemstore virksomheder med højt vækst- og
udviklingspotentiale. Med franske
Access Capital Partners og Danica som co-investorer er det anden
gang, at CataCap hiver en udenlandsk investor med ind i en dansk
virksomhed.
- Vi har længe haft kig på det meget fragmenterede materieludlejningsmarked herhjemme. GSV og
Pitzner kommer fra forskellige udgangspunkter, og står begge stærkt
i markedet. Hvor GSV har leveret
kraftig vækst i toplinje og indtjening drevet af et stærkt kunde- og
produktfokus, har Pitzner optimeret
indtjeningen igennem implementering af et af branchens mest avancerede flådestyringssystemer over
samme periode. Sammenlægning

af de to virksomheder er derfor et
ønskescenarie, og vi ser frem til at
udvikle det nye GSV sammen med
ledelse og medarbejdere, siger Vilhelm Hahn-Petersen, partner i CataCap, i en pressemeddelelse.

Bredt sortiment
Det nye GSV, der udlejer maskiner og materiel til byggefi rmaer,
entreprenører, samt offentlige og
industrielle kunder, har cirka 250
ansatte og et landsdækkende depotnetværk. Selskabet får en meget
bred produktportefølje, der blandt
andet tæller lifte, platforme, stilladser, pavilloner og skurmateriel samt
bygge- og anlægsmateriel, der bruges til at løse anlægs-, jord- og byggeopgaver.
- Det nye GSV bliver en one-stop
shop for kunderne. Jeg ser frem til
at kunne tilbyde vores kunder et

bedre og bredere produktsortiment
og et endnu højere serviceniveau,
fortæller nuværende administrerende direktør i GSV Dan Protin, der
bliver administrerende direktør og
medejer i det nye selskab.
Den nu tidligere bestyrelsesformand af Pitzner Materiel, Morten
Pitzner, ser også sammenlægningen som det helt rigtige træk.
- Pitzner og GSV komplementerer
hinanden på rigtig mange områder.
Dermed skaber sammenlægningen
nogle helt unikke muligheder for
både kunder og medarbejdere. Jeg
ser frem til at følge udviklingen, siger Morten Pitzner.
Carsten Knudsen, der har stor
international industrierfaring fra
direktørstillinger i Maersk-gruppen, ISS og Esko, bliver ny bestyrelsesformand i GSV Materieludlejning.
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Drive-in haller
ikke skadelige

Buksemodellen 1042 PB
fra L.Brador er
en udvidelse
til WorkMove-kollektionen.
Pressefoto.

Den seneste vejledning fra
Branchearbejdsmiljørådet gør det
muligt fortsat at have drive-in
haller i byggecentre.
Af Niels Johan Juel Jensen
Der er over de senere år blevet
skabt tvivl om, hvorvidt det fortsat
skulle være muligt for byggecentre
at have de såkaldte drive-in haller,
hvor kunder - både private og håndværkere - kan køre ind og hente
sine varer. Den seneste vejledning
fra Branchearbejdsmiljørådet har
imidlertid slået fast, at det fortsat
kan lade sig gøre.
Tilbage i 2012 indskærpede Arbejdstilsynet ellers over for et byggecenter, at centeret ikke længere
havde tilladelse til at tilbyde sine
kunder drive-in. Arbejdstilsynet
mente, at udstødningsgasserne fra
kundebilerne medførte en sundhedsrisiko for medarbejderne.
- Det var en kæmpe overraskelse
for os, at Arbejdstilsynet valgte at
give påbud om, at det ikke længere
skulle være tilladt med kundekørsel
i åbne haller. Det lægger os naturligvis meget på sinde at sikre medarbejderne gode og sunde arbejdsforhold, men vi kunne simpelthen
ikke få det til at hænge sammen
med, at kundekørsel i disse åbne
haller skulle udgøre en sundhedsrisiko. Derfor gik vi straks i gang med

at undersøge, hvad der var op og
ned i sagen, siger administrerende
direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Tre år med undersøgelser
Brancheforeningen Danske Byggecentre har i samarbejde med eksterne
miljøundersøgelsesfi rmaer
undersøgt, om mængden af udstødningsgasserne i drive-in hallerne
er større end i luften udenfor - og
om de har et omfang, der kan være
sundhedsskadeligt for medarbejderne. Samtlige undersøgelser har
dog vist, at omfanget af skadelige
partikler er det samme i hallerne
som uden for - og ingen af stederne
udgør koncentrationen af skadelige
partikler en sundhedsrisiko for personalet.
- Det har været en lang og dyr
proces at dokumentere, at drive-in
haller ikke udgør en sundhedsfare
for medarbejderne. Men vi er rigtig
glade for resultatet. Mest, selvfølgelig, fordi medarbejderne ikke har
været udsat for en sundhedsrisiko.
Men også fordi det gør det muligt
for os at fortsætte med at tilbyde
kunderne denne service, siger Palle
Thomsen.

Arbejdstilsynet har tidligere givet udtryk for,
at udstødningsgasserne fra kundebilerne
medførte en sundhedsrisiko for medarbejderne i drive-in haller. Foto: Colourbox.

Beskyttelse på
den lækre måde
Skydda udvider sin WorkMove
kollektion med nye L.Brador bukser.
Af Kim Ebbesen
Skydda Danmark har stor succes
med arbejdsbeklædning fra L.Brador. Der er i brandet fokuseret på
kvalitet og høj sikkerhed, og samtidig er mærket tilføjet en æstetisk
værdi. Det skal med andre ord også
se godt ud.
Den kombination har den danske
byggebranche taget godt imod, og
nu udvider Skydda Danmark sin
WorkMove kollektion med de nye
bukser L.Brador 1042PB.
- L.Bradors WorkMove kollektion
bliver allerede nu kaldt for markedets bedste arbejdsbukser.
Inspirationen til vores arbejdsbukser med stretch har vi blandt andet
fået fra outdoor-branchen og dens
krav til bevægelighed og funktion. Selvfølgelig med fokus på, at
du skal kunne arbejde sikkert, bekvemt og effektivt - og samtidigt
se godt ud, siger Rutt Hjelm, marketingsansvarlig hos Skydda Danmark.

Næste skridt
Den tidligere model 104PB har iføl-

ge Skydda Danmark allerede klædt
omkring 30.000 tilfredse og glade
ben.
- WorkMove er ganske enkelt vores samlingsnavn for arbejdsbukser
med stretch. I dag er det en selvfølge, synes vi, og da vi lancerede
bukserne, var der mange, der sagde
"hvorfor er der ingen, der har fundet
på det her tidligere?" Vi bevæger
os i en traditionel branche, hvor alt
har set ens ud i rigtig lang tid, men
vi stiller os ikke tilfredse med det.
Nu tager vi næste skridt, siger Rutt
Hjelm.
Med den nye model er der tilføjet funktioner, som er blevet efterspurgt af forskellige erhvervskategorier. Blandt andet er denne model
forsynet med ventilation i inderlåret, så håndværkeren kan køle lidt
af, når de lidt varmere dage begynder.
Der er et bredt udvalg af lommer
til alle behov, og det fleksible stof
giver maksimal komfort. Bukserne
er meget slidstærke, men samtidig
er de lette og behagelige, og på ingen tidspunkter er man begrænset
i sin bevægelighed.
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- Det er langt fra alle vinduesfirmaer, som kan eller vil lave specielle vinduesløsninger - og det er en stor udfordring for mange arkitekter, som skal
have produceret specialdesignede vinduesløsninger, siger salgschef hos Pro Tec Vinduer, Jesper Hønning. Foto: Allan Toft Photographer.

Nichevinduer til krævende arkitekter
Pro Tec har specialiseret sig i produktion af vinduer, der afviger fra standarderne.
Af Kim Ebbesen
De fleste arkitekter kender til udfordringer ved at få produceret vinduer,
der afviger fra standarderne. Denne
niche har vinduesproducenten Pro
Tec specialiseret sig i, så de kan
imødekomme arkitekternes byggevisioner og samtidig lette monteringsarbejdet for entreprenørerne.
Pro Tec Vinduer ligger i Holstebro,
og herfra fremstilles specialløsninger både til danske og udenlandske
byggerier. Der er mange ikon-, domicil- og undervisningsbyggerier, som
skal have store facader eller innovative vinduesløsninger, der kræver
specialhåndtering i produktionen.
- Det er langt fra alle vinduesfi rmaer, som kan eller vil lave specielle
vinduesløsninger - og det er en stor
udfordring for mange arkitekter,
som skal have produceret specialdesignede vinduesløsninger. Vi oplever derfor, at arkitekter, udviklere
og entreprenører, både herhjemme
og internationalt, retter henvendelse til os, fordi de har hørt, at vi kan
lave skræddersyede vinduer, siger

salgschef hos Pro Tec Vinduer, Jesper Hønning.

Samarbejdet bygger på tillid
I en byggefase spiller flere parametre ind for, at en opgave kan lykkes,
og det er her, at samarbejdet bliver et
tillidsspørgsmål. For projektets succes afhænger ofte af den sparring,
der finder sted mellem arkitekter og
bygherrer og Pro Tecs projektledere.
- Rådgivning omkring konstruktionsmæssige udfordringer, der kan
opstå fx i forhold til klima og materialevalg, lovgivning eller speciel
montering af vindueselementer er
typiske eksempler på situationer,
hvor vi som leverandører kan gå ind
og hjælpe arkitekter og entreprenører i byggeprocessen og bidrage
med værdifuld viden, som løfter et
byggeprojekt, siger Jesper Hønning.

Løsningen skal tilgodese alle
Ændringer i lovgivningen kan medvirke til, at der skal tænkes innovativt for at imødekomme byggeplanerne. Det gælder fx arbejdsmiljøet
i byggebranchen, hvor arbejdstilsy-

Pro Tec Vinduer A/S
Virksomheden har base i Holstebro og beskæftiger cirka 100 medarbejdere. Pro Tec er en del af Inwido-koncernen, der er blandt Europas
førende udbydere af døre og vinduer med 3.300 ansatte i otte lande
og en omsætning i 2014 på godt 4,9 mia. SEK.

net indfører strengere og strengere
krav til at håndtere og løfte byggematerialer.
Det kan udfordre arkitekterne,
hvis det ønskede materialevalg indebærer, at vinduerne vejer for meget til, at håndværkerne må løfte
dem enkeltvis.
Pro Tec stødte på denne udfordring i forbindelse med facadebyggerier og udviklede helhedsløsninger. I stedet for at montere
elementerne enkeltvis på facaden
samles vinduerne på fabrikken til
én stor facade, der efterfølgende leveres på byggepladsen og løftes på
plads med maskiner.
- Denne løsning letter monteringsfasen, skåner håndværkerne
for tunge løft, og bygherren sparer

penge. Samtidig overholdes de indførte ændringer i lovgivningen, og
arkitektens ønske om materialevalg
bibeholdes. På den måde tilgodeses
både arkitekten, bygherren og entreprenøren, siger Jesper Hønning
som mener, at en vinduesskrædder
altid skal have sine kreative arbejdshandsker på, så man kan skabe løsninger af udfordringer.
Pro Tec har blandt andet leveret
vinduer til det internationalt prisbelønnede ikonbyggeri, Isbjerget,
på Aarhus havnefront samt Moesgaard Museum, Skejby Sygehus og
Westminister College i London. Pro
Tec skal desuden levere helhedsløsninger til universitetsbyggeriet på
Ceres-grunden i Aarhus.

Real Bosch!
Universal detektor D-tect 120!

Måle
metode

Scan koden
og læs mere om
Bosch D-tect 120
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Detektor D-tect 120 Professional.
Ny brugervenlig universal detektor til nøjagtig registrering af alle materialer.
Takket være radar-teknologi, er den nye Bosch D-tect 120 Professional i stand
til at finde næsten alle typer materialer – metaller, elektriske ledninger, trækonstruktioner og plastik rør.
www.bosch-professional.dk
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Ny dørløfter skal
skåne ryggen
Tømmermester Tim Olsen tog
sagen i egen hånd og udviklede
en ny type dørløfter.
Af Niels Johan Juel Jensen

Dørløfteren er netop blevet klar til at
blive sendt på markedet.

JALOUSIRISTE
Alle faconer, dimensioner, materialer og farver – du bestemmer.
Vi leverer den rigtige løsning til den rigtige pris!

• Jalousiriste/facaderiste (indtags- eller afkastrist).
Kan også anvendes som afskærmning af tekniske
installationer på tag eller i facader, hvor det visuelle
udtryk i risteværket kan varieres.
• Hærværkssikrede riste. Fremstilles i en særlig kraftig
udførelse. Sikrer mod hærværk og anvendes bl.a på
skoler, supermarkeder, skibsværfter m.fl.
• Sandfangsriste. Anvendes til udskilning af faste partikler.
• Akustisk riste. Ydervægsrist som især anvendes i
åbninger, hvor der er behov for lyddæmpning.

JALOUSIRISTE
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Alle faconer, dimensioner, materialer og farver – du bestemmer.
Vi leverer den rigtige løsning til den rigtige pris!

JALOUSIRISTE
• Materialer: Søvandsbestandigt aluminium, ekstruderet aluminium, rustfri stål, galvaniseret stål eller kobber.
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Hvad gør man, når der ikke fi ndes det værktøj, man i flere år har
gået og manglet? Man laver det
selv.
Det blev konklusionen for Tim
Olsen, der gennem 14 år har været selvstændig med virksomheden Snedker og Tømmermester
Tim Olsen. Produktet, han har
udviklet, er en smart dørløfter, som har fået navnet...
Dørløfteren.
- Det kom sig af, at jeg,
ud over jeg har haft et
par lærlinge, driver en enmandsvirksomhed. Derfor
ved jeg også, hvor tungt det er
at løfte en dør på plads, når man
er alene om det. Man bliver jo heller ikke ligefrem yngre - og så må
man jo rent faktisk heller ikke løfte en dør på plads alene, lyder det
fra ophavsmanden.

Bygget på sækkevogn
I første omgang forsøgte han at fi nde et produkt, der kunne løse problemet.
- Jeg var inde på Bygergo.dk,
hvor jeg fandt en smart vinduesløfter. Den blev jeg meget begejstret
for, men da jeg så ville fi nde noget
tilsvarende til at løfte døre med,
kunne jeg ikke fi nde noget ordenligt, som også var terrængående,
siger Tim Olsen.
Derfor måtte han tage sagen i
egen hånd.
- Jeg forsøgte mig først med to
slanger fra bildæk, som jeg stillede
døren på og fyldte luft i, til den var
oppe i niveau. Men det virkede ikke
ordentligt, og jeg skulle alligvel
bære døren hen og sætte dem på
slangerne.
- I stedet begyndte jeg at udvikle på en sækkevogn, fortæller han
om konceptet, som han nu er i mål
med. Tim Olsen oplyser desuden,
at hele processen fra idé til færdigt

koncept har taget i omegnen af to
og et halvt år.

Letter processen
Trin for trin fungerer dørløfteren
som følger:
Først afmonteres den dør, der
skal udskiftes. Den løftes ganske
simpelt af hængslerne ved hjælp af
dørløfterens hæve-sænkefunktion,
som drives af en ganske almindelig
skruemaskine. Den gamle dør kan
så køres væk, hvorefter den nye dør
- og eventuelt karm, køres hen til
stedet, den skal monteres. Igen bruges skruemaskinen til at løfte døren op i hængselhøjde, skubbes på
plads, hvorefter den sænkes igen.
For at hjælpe denne proces har Tim
Olsen desuden udviklet det såkaldte hængselsstyr - en slags skinne,
der problemfrit leder døren ned på
hængslet.
- Den kan løfte op til 40 centimeter i højden, og den maksimale
vægt, den kan klare, er 100 kg, forklarer han om den 17 kg tunge dørløfter, inden han fortsætter:
- Og så er den lavet af gode rustfrie materialer, som holder - og jeg
har også fået den CE-mærket.

God respons
Nu er det et spørgsmål om at få
produktet udbredt bedst muligt
- og det vil hjælpe på processen,
hvis Arbejdstilsynet synes om
idéen.
- Jeg har her den anden dag haft
Arbejdstilsynet til at se på den,
men de har ikke nået at melde tilbage endnu. Men hende, jeg har
været i kontakt med, virkede meget interesseret. Det er jo også fordi, der ikke rigtigt eksisterer noget
tilsvarende, forklarer Tim Olsen.
- Jeg har også vist konceptet til
nogle kollegaer, og de var yderst
tilfredse med det, de så. Der er
selvfølgelig dem, der bare gøre,
som de plejer. Men sådan er det
jo med alt nyt, hvor man lige skal
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Industriledhejseport SPU F42

Industriledhejseport SPU 67 Thermo

op til

30 %

*

bedre
varmeisolering

Til hæve- og sænkefunktionen skal man blot bruge sin helt almindelige
skruemaskine.

vænne sig til det. Man skal lige
se det i aktion, før man bliver klar
over, det virker, fortsætter han.
I skrivende stund er der ved at
blive lagt sidste hånd på Tim Olsens nye hjemmeside, hvor dørløfteren skal profi leres og sælges.

Mange fordele
Spørger man Tim Olsen, er der
mange gode grunde til at overveje
en dørløfter - for i sidste ende er det
folks helbred, der er tale om.
- Den skal jo være med til at forhindre, at man bliver nedslidt med
tiden, lyder det fra opfi nderen, som
dog også ser flere praktiske fordele
ved dørløfteren.
- Man kan jo køre i samme tempo
med den uden at blive træt eller få
hold i ryggen, og på den måde kan

det rent tidsmæssigt godt svare sig.
Og så er det jo noget, man ikke længere behøver at være mere end én
til at klare, tilføjer han.
- Det er også mere skånsomt for
døren. Tidligere stod man jo med et
koben og en kile, og man kom alt for
nemt til at ridse døren. Det er man
ude over nu, slår Tim Olsen fast.
Med sin nye opfi ndelse starter
han også en ny virksomhed under
navnet Tim Tool. Med det nye navn
løfter Tim Olsen samtidigt sløret
for, at der er flere smarte og ergonomiske redskaber på vej.
- Man bliver jo irriteret på forskellige ting, når man går og arbejder.
Og så må man jo gøre noget ved
det.

Energibesparelser er inklusive:
SPU Thermo-ledhejseporte
•

Europas nr. 1 med mere end 75 års
erfaring inden for portkonstruktion

•

Optimal varmeisolering: U-værdi
ned til 0,51 W/(m²•K)

•

Verdensnyhed: Gangdør med brudt
kuldebro og ekstra flad tærskel i rustfrit stål

* For industriledhejseporten SPU 67 Thermo
sammenlignet med SPU 42

lader,
r ens.
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Mere end 200 lamper belyser den indvendige facade på Energitårnet, der er 190 meter langt og 98
meter højt. Foto: Tim Van de Velde.

Lys i facaden gav pris
Energitårnet i Roskilde fik flest stemmer i lys-kategorien ved Architizer A+Awards.
Af Kristian Troelsen
Da de 43.000 stemmer var afgivet
ved dette års Architizer A+Awards,
stod Energitårnet i Roskilde tilbage som det mest populære projekt i
belysningskategorien blandt Archi-

tizers brugere, mens juryens valg
faldt på belyste skibskraner i Kroatien. Lysprisen gives til projekter,
der benytter lys på nye og innovative måder.
Energitårnet er et forbrændingsanlæg, der er tegnet af den holland-

Telte til alle formål!
F.eks. Håndværkertelt enkel montering på kun 5 minutter!

Kan programmeres

Priser fra
kr.

ske arkitekt Erick van Egeraat, og
udover at have gjort skorstenen til
en bygning i sig selv, har han skabt
et unikt byggeri med en facade i
to lag, hvor der i den yderste aluminiumsfacade er laserkårne perforeringer, der gør det muligt at se
belysningen af den inderste facade,
hvor 200 kraftige projektører gør
bygningen i stand til at levere et
lysshow, når mørket falder på.

1.998,-

excl. moms

er
nning
Prese r. 40,fra k
Stort lager af telthaller og presenninger!
O.B. Wiik Danmark A/S Tlf. 70 20 34 75
Hasselvej 10
obw@obwiik.dk
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Tilbud er gældende
så længe lager haves.
Alle priser er ekskl. moms

Energitårnets LED-projektører er
tilsluttet et lysstyringssystem, der
gør det muligt at styre hver enkelt
projektørs lysfarve og lysstyrke individuelt, så man på den måde kan
programmere dynamiske lysscener,
der kan spille på Energitårnets facader. Endnu er brugen af de store
muligheder dog begrænset, da man
indtil videre har nedprioriteret lysdelen og i stedet brugt kræfterne på
at få forbrændingsanlægget godt i

gang. Men forbrændingschef Klaus
Wellington Hansen oplyser, at man
snart vil gå i gang med at implementere et almanakur, der gør, at
belysningen vil tænde, når tusmørket indfi nder sig. Der er dog ikke frit
spil for anlægget til at bruge alle belysningsmulighederne.
- Ifølge lokalplanen må anlægget
ikke lyse mellem klokken 23 og fem
om morgenen - her har mørket over
Roskilde forrang. Men efter aftale
med kommunen kan vi godt få lov
til at bruge belysningen om natten,
siger Klaus Wellington Hansen,
som fortæller, at anlægget blandt
andet lyste blåt i forbindelse med
verdens diabetesdag, der bruger
netop blå som sin farve.
Energitårnet har kostet 1,3 milliarder kroner og blev indviet i september 2014. Anlægget leverer
strøm til 65.000 husstande og varme til 40.000 husstande om året.
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Oplev vinduets historie
Ny udstilling fortæller historien om vinduets udvikling gennem tiden.
Af Niels Johan Juel Jensen
Den 15. april åbnede en helt ny udstilling. Navnet er Villum Window
Collection, og placerinegn er på
Maskinvej 4 i Søborg i VKR Gruppens tidligere hovedsæde fra 1951.
Idéen bag udstillingen er, at den
besøgende får en tredimensionel og
sanselig oplevelse af vinduets oprindelse og udvikling gennem tiden
- fra det første lyrehul i taget til nutidens intelligente og klimavenlige
vinduer. Villum Window Collection
rummer således 300 historiske vinduer fra 1600-tallet og frem til i dag,
oplyses det i en pressemeddelelse.
Udstillingen er bygget op omkring Tidstunnellen, som er en lineær rejse gennem forskellige rum
og tidsaldre, hvor den besøgende
får en tredimensionel og sanselig
oplevelse af vinduets betydning
for menneskets adgang til lys, luft

og udsyn. Den besøgende kan også
gå på opdagelse i mere end 60 forskellige vinduer fra forskellige tidsaldre, baseret på en kronologisk og
stilmæssig opdeling af vinduessamlingen.
Villum Window Collection er blevet mulig på grund af en indsamling af vinduer, som Lars Kann-Rasmussen tog initiativ til i 2006. Det
er denne imponerende samling,
som nu præsenteres i et nydesignet
udstillingskoncept - et vinduesmuseum opkaldt efter Lars Kann-Rasmussens far, Villum Kann Rasmussen.
Den nye udstilling er skabt gennem et samarbejde mellem VKR
Holding,
designfi rmaet
Rosan
Bosch Studio og flere danske museer og internationale aktører i vindues- og glasbranchen.
VILLUM Window Collection er
åben for offentligheden tirsdag og

Villum Window Collection rummer 300 historiske vinduer fra 1600-tallet og frem til i dag. Pressefoto.

torsdag kl. 10.00 - 16.00. Øvrige
dage kan udstillingen besøges efter

aftale. Det er gratis at besøge udstillingen.

Unik kvalitet siden 1972

NovoFire - Branddøre
og rammepartier i glas
Novoferm er én af Europas førende leverandører af brandporte, -døre og
ståldøre. Vi tilbyder et komplet program, der modsvarer kundernes behov
for kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser!

Novoferm. En producent. En leverandør. En kontakt

Overblik over dine fordele
• Profilsystemer i aluminium, stål
og rustfri stål

• Alu-eloxerede overflade eller
RAL-farver

• Testet i henhold til EN1634

• 2-delt forstærkede og justerbare
hængsler

• Klassificeres som EI30/EI60/EI90

• Indbrudshæmmende iht.
EN V1627 WK1/WK2

Telefon 7533 3344

mail: post@boejsoe.dk
Novoferm Danmark ApS · Fynsgade 1, 6520 Toftlund · Tlf: 7027 7383 · mail@novoferm.dk
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Isuzu D-Max kan laste op til 985 kg og har dermed
den højeste lasteevne i klassen.

Isuzu smøger ærmerne op
Pickup'en Isuzu D-Max tager det tunge slæb i ophøjet ro, men formår også at
tilbyde et pænt niveau af komfort til lande- og motorvejskørsel.
Af Jess Ulrik Verge
Skønt japanske Isuzu er en af verdens største producenter af erhvervskøretøjer, har vi kun i ringe
omfang haft glæde af mærket på
danske breddegrader. I 1980'erne
så vi fi rehjulstrækkeren Trooper og
pickup'en KB40 i nogle år, inden de
flagede ud af forskellige årsager. Nu
er mærket tilbage med pickup'en
D-Max, som netop er blevet lanceret i Danmark.
Bilen importeres af Nellemann-koncernen, som blandt andet
også står for importen af KIA. Men
det betyder ikke, at D-Max allerede
nu sælges fra et landsdækkende net
af forhandlere.
- Vi stiller nogle anderledes krav,
fordi D-Max ikke kan sammenlignes
med en personbil - hverken når det
gælder service, reparation eller kun-

debetjening, siger René Andersen,
der er salgschef hos Isuzu Danmark.
Derfor er et særligt forhandlernet
under opbygning, og foreløbig er
der syv forhandlere i det vestlige
Jylland foruden Isuzu's eget hovedkvarter, der ligger ved Fredericia.

God komfort
Isuzu har bygget forskellige pickup-modeller siden 1963. Modellen
D-Max så dagens lys i 2002, og i
2012 blev den lanceret i sin nyeste
generation. Det er denne, som nu
står på dansk grund, og som vi har
haft lejlighed til at teste i en udgave
med automatgear.
På motorvejen - uden last - er vi
ganske godt tilfredse med støjniveauet. Ved 130 kilometer i timen
cruiser den pænt afsted. Motoren
er overraskende godt afdæmpet, og
sæderne er fi ne. Dog trænger der

en del støj ind fra de store, grove
dæk, hvilket er forventeligt for en
arbejdsvogn af denne type.

3500 kg er unikt
Men som andre pickup'er er D-Max i
sit rette element, når der skal lastes
og trækkes. Bilen er som den eneste pickup i Danmark som standard
udstyret med et anhængertræk til
3,5 tons. Faktisk er Ford Ranger den
eneste anden konkurrent, der også
kan klare 3,5 tons, hvis man betaler
en merpris i forhold til standardudgaven.
D-Max har dog den trumf i ærmet,
at den kan tilbyde 3,5 tons trailervægt i kombination med automatgear. Her er VW Amarok den rival,
der kommer tættest på med 3,2 tons
i kombination med 4Motion og med
1. gear fungerende som reduktionsgear.

For at teste D-Max's evner som
trækdyr lånte vi en maskintrailer og
en 2,5-tons gravemaskine af Loxam
A/S i Herning.
Med en samlet anhængervægt tæt
på de 3,5 tons satte vi kursen mod
en grusgrav. På vejen derud kørte vi
med baghjulstræk og kunne konstatere, at ekvipagen var stabil og komfortabel. Motoren trak ubesværet og
viste et fi nt kraftoverskud.
I grusgraven kom D-Max for alvor
på arbejde. Firehjulstræk og lavgear
kom i brug, men også elektronikken
kom på prøve, for D-Max har ingen
mekanisk spærring i drivlinjen. Efter adskillige manøvrer i tungt sand
og grus måtte vi dog konstatere, at
bilen nok ikke vil sætte mester i forlegenhed.

En værdig konkurrent
D-Max vil møde konkurrence fra

ERHVERVSBILER

29

30. APRIL 2015

Bilnyt

Tre producenter i pickup-samarbejde
Nissan, Renault og Mercedes går sammen i et nyt, fremtidigt trekløver til produktion af nye pickup-modeller. En samarbejdsaftale blev
offentliggjort i den 7. april, og af denne fremgår, at den nye Nissan
Navara, der introduceres på markedet i år eller næste år, skal være
en del af grundlaget for nye pickup'er fra Renault og Mercedes.
Renault er allerede i gang med at udvikle sin model, og den ventes at
gå i produktion næste år. Mercedes kommer til senere, og i slutningen af årtiet ventes produktions-samarbejdet at være fuldt udrullet.
Fremstillingen skal foregå på Nissans fabrikker i Mexico og Spanien
samt på Renaults fabrik i Argentina.
På Internettet fi ndes en del forslag til, hvordan den kommende tyske
pickup kommer til at se ud, men Mercedes selv har endnu ikke offentliggjort tegninger.

Ny Transporter er tro mod sig selv
I slutningen af august ser vi den
nye VW Transporter på dansk
grund. Priserne er endnu ikke
klar, men billeder er der rigeligt
af, og ud fra disse at dømme, er
det ikke designfasen, der har
kostet penge. Transporter T6
ligner T5 til forveksling, men
VW bedyrer, at cirka 60 procent
VW Transporter i sjette geneaf bilen er nyudviklet.
ration har nærmest uændret
Som det var ventet, disker bilen
varekasse.
op med alle de nyeste sikkerhedssystemer som for eksempel radarbaseret afstandsregulering, nødbremsesystem, vognbane-assistent, dynamisk chassis-kontrol og "post collision system".

Opel hopper over til PSA
Opel-ejede General Motors og PSA Peugeot Citroën offentliggjorde
den 15. april, at næste generation af parternes små varebiler skal
bygges i fællesskab på PSA-fabrikken i Vigo i Spanien.
Det betyder, at næste generation af modellerne Citroën Berlingo,
Peugeot Partner og Opel/Vauxhall Combo skal bygges under samme tag.
Den fælles platform udvikles af PSA, og de første biler ventes at komme på markedet i 2018.
Den nuværende Opel Combo fremstilles i samarbejde med Fiat og er
i realiteten en Fiat Doblo med Opel-logo.

Range Rover som pickup
Selv med næsten 3500 kg på trækkrogen klarede D-Max sig godt i
grusgravens bløde spor.

især Toyota HiLux, som traditionelt
er den bedst sælgende pickup af
denne type i Danmark.
Med en startpris på lige under
230.000 kroner eksklusiv moms ligger D-Max på linje med for eksempel en HiLux i T3-trim. Denne kan
"kun" klare tre tons på krogen og er
lidt svagere motoriseret foruden at
have en mere gammeldags betjening af fi rehjulstrækket.

HiLux har desuden mindre sikkerhedsudstyr, men har til gengæld mekanisk spær på bagakslen som standard.
Efter
vores
vurdering
af
D-Max's køreegenskaber og kvalitetsindtryk er konklusionen, at
bilen er en værdig konkurrent,
der byder sig til med ekstra arbejdskapacitet og gode terrænegenskaber.

Det tyske stylingfi rma Startech
har bygget en Range Rover om
til pickup. Ladet er 110 centimeter langt, og med bagklappen
nede kan der lægges yderligere
60 centimeter til længden.
Det kan Toyota Hilux og co.
Den ombyggede Range Rover
godt konkurrere med, men ikke
skulle kunne fås med motormed hvad der ligger under hjelvalg efter eget ønske.
men: En 5-liters, benzindrevet
V8'er med 526 hestekræfter. Det
rækker til en topfart på 250 kilometer i timen og et sprint til 100 kilometer i timen på 5,3 sekunder.
I øvrigt er bilen sænket med 30 millimeter og bredden øget med 80
millimeter ved hjælp af større hjulkasser.
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Kommentaren

Nu koster varen det den koster
Af Johnny Bendsen, vvs-konsulent i
Arbejdsgiverne
I årevis har vvs-branchen haft
høje listepriser på deres produkter kombineret med store rabat-

ter. Det har til tider skabt noget
forvirring og mistro i offentligheden. Derfor har Arbejdsgiverne
taget kontakt til Konkurrencestyrelsen og er gennem dialog med
grossisterne kommet frem til, at
man må ændre på praksis.
Det får nu grossister som Brødrene Dahl og Solar til at sænke
alle deres listepriser. Samtidig sænker de rabatterne, så nettoprisen
forbliver uændret.
Men nu ved man
da, at varen koster det, den koster.

Mere gennemskueligt
I Arbejdsgiverne
er vi rigtig glade
for, at branchen
vælger at gøre priserne gennemskuelige. Vi lever i en ver-

den, hvor priser nemt og hurtigt
kan sammenlignes på nettet, og
derfor er det vigtigt, at man har
klare priser. Nu mangler vi bare,
at resten af branchen følger trop.
Dette vil uden tvivl gøre hverdagen enklere for installatørerne.
De vil få nemmere ved at forhandle
med deres private kunder, når de i
mindre grad skal slås med kunder
som tror, at de har købt noget billigt på nettet og så efterfølgende
forventer at kunne få sat det op af
en autoriseret installatør med garanti og det hele - for en slik.

Synligt for alle
Samtidig er det så vigtigt, at installatørerne sørger for at få penge for alle deres ydelser og i højere
grad tager penge for deres rådgivning i forbindelse med alt - lige fra
tilbud på et mindre badeværelse
til den rådgivning og projektering, de yder i forbindelse med
større udbud. Så bliver det synligt

for alle, hvad man rent faktisk får
af service ved en installatør. Og
prisen på materialer ligger fast.
Der vil altid være folk, der vil
forsøge at gøre det billigere ved
at købe ind på nettet og installere det selv. Og det lever branchen
ganske udmærket med. Folk der
ønsker kvalitet, godt kan se forskel på, når en fagmand har været
på arbejde, og når det ikke er tilfældet. Men nu bliver det tydeligt
for alle, hvordan regnestykket er
skruet sammen. Og man kan som
forbruger se, hvad man får for
pengene.

Johnny
Bendsen,
vvs-konsulent i
Arbejdsgiverne.
Pressefoto.
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Juristen

Betaling for ekstraarbejder
ved funktionsudbud
Af advokat Holger Schöer, Kromann
Reumert
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed har i en kendelse
netop fastslået, at en underentreprenør - der havde afgivet tilbud
på baggrund af et funktionsudbud - skulle reklamere hurtigt for
at bevare retten til betaling for
nogle ekstraarbejder.
I sagen havde en bygherre ladet en kontorejendom opføre i
hovedentreprise. Hovedentreprenøren antog herefter en underentreprenør til at udføre vvs- og ventilationsentreprisen på grundlag
af et funktionsudbud. Underentreprenøren afgav på baggrund
heraf tilbud. Herefter forestod
bygherrens rådgiver den endelige
projektering af ventilationsanlægget.
Ved
byggeriets
afslutning

opstod der imidlertid tvist i
forbindelse med betaling for
nogle af underentreprenøren påståede ekstraarbejder. Tvistens
kerne var, om underentreprenøren havde påtaget sig at udføre
et røgventileret system eller et
brandspjældssystem.

Voldgiftsrettens kendelse
Af projektbeskrivelsen fremgik
det, at selve ventilationen skulle etableres i forskellige zoner i
kontorbygningen, ligesom der var
angivet forskellige krav til friskluftbehov mv. Men der var tale
om et funktionsudbud, og underentreprenøren måtte derfor selv
vurdere, hvordan anlægget nærmere skulle opbygges. Den endelige projektering af ventilationen
skulle - i overensstemmelse med
fællesbetingelserne for den samlede entreprise - endeligt udføres

af bygherrens rådgiver.
Voldgiftsretten udtalte, at det
ikke stod klart, hvad der var indeholdt i underentreprenørens
tilbudsgivning. Hvis underentreprenøren derfor mente, at den endelige projektering var i strid med
parternes aftalegrundlag, da krævede det en klar reklamation fra
underentreprenøren herom.
Underentreprenøren reklamerede først udtrykkeligt cirka et år
efter tilbudsafgivning. Voldgiftsretten fastslog på baggrund heraf, at underentreprenøren havde
udvist en sådan passivitet, at der
ikke kunne fremsættes krav om
yderligere betaling for de nu gennemførte (ekstra)arbejder.

Påpasselighed
Ved funktionsudbud kan der - i
sagens natur - opstå afvigelser
mellem det oprindelige tilbuds-

grundlag og den endelige projektering. Entreprenøren skal derfor
påse, at tilbudsgrundlaget er i
overensstemmelse med den endelig projektering.
Reklamerer entreprenører ikke
udtrykkeligt og rettidigt i sådanne situationer, kan et betalingskrav for ekstraarbejder i værste
fald fortabes.

Af
advokat
Holger
Schöer,
Kromann
Reumert

§
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Navne
Thomas
Mollerup
er ansat hos
teknik- og serv icev i rk somheden Lindpro
til at stå i spidsen for et kompetent team af stærkstrømsmontører. Han bidrager med stort
viden og solide kompetencer
inden for det stærkstrømstekniske område efter mere end 15 år
i branchen. Han kommer senest
fra en stilling som overmontør
hos Theodor Christiansen ApS i
Bramming. Ansættelsen styrker
Lindpros kompetencer inden for
rådgivning og energioptimering
i Bramming og Esbjerg.

Frank
Brøndum
er tiltrådt i
en nyoprettet
stilling
som
teknisk chef i
Cembrit. Hans primære ansvar
bliver strategisk og faglig udvikling af virksomhedens tekniske
afdeling. Han kommer fra en stilling som teknisk rådgiver og har
arbejdet i Cembrit siden 2004.
Hans karrieremæssige baggrund
omfatter mange år som håndværker og som bygningskonstruktør
hos forskellige større byggevirksomheder. Frank er uddannet
bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole i Aalborg.

Keld Olesen
er tiltrådt som
ny salgskonsulent hos STM
Vinduer A/S.
Han får ansvaret for alt salg samt faglig rådgivning over for Tømmerhandlere,
entreprenører og håndværkere i
distriktet Midt- ogNord Jylland.
Keld har en bred faglig baggrund
fra trælastbranchen.

Mads Bo
Bojesen
er tiltrådt som
Centerchef for
Ejendomme i
Ballerup Kommune. Han er også kendt som
formand for Energiforum Danmark. Han får som Centerchef
ansvar for at understøtte den
politiske interesse for stabil og
sikker drift af ejendomsområdet,
med ledelsesmæssig fokus på de
indsatser, der gør størst forskel
for den enkelte borger og bruger
i Ballerup Kommune. Centret
har ansvar for vedligeholdelse, drift og optimal anvendelse
af kommunens ejendomme og
er ansvarlig for de kommunale
bygnings- og anlægsopgaver.

Stewart
Cobban
er ansat som
bygningskonstruktør
hos
Niras i Esbjerg.
Han er ny uddannede bygningskonstruktør og skrev afgangsspeciale om muligheden for at
optimere projekter ved hjælp af
automatiseret kollisionskontrol, og
skal i Niras arbejde i BUCC afdelingen med projektering og BIM (Bygnings Informations Modellering).

Søren Sti
Andersen,
arkitekt,
er
ansat
som
bygher rerådgiver på Niras
kontor i Aarhus. Hans primære
virkeområde skal være på BIM
(Building Information Modelling) og IKT, som han har arbejdet med i længere tid. Udover arbejdet sidder han i bestyrelsen
for BIM AARHUS.

Annette
Jensen
er ansat som
Senior
Projektleder i hos
rådg iv n i ngsvirksomheden Alectia i Virum.
Hun bliver tilknyttet afdelingen
Process & Ventilation. Annette
har en BSc Electronics og har
efteruddannet sig inden for EBA
Communication, Marketing and
Management fra Copenhagen
University College of Engineering i 2004. Annette har tidligere været ansat som Senior
Projektleder hos NNE Pharmaplan og har arbejdet en del i udlandet, senest 15 mdr. for Novo
Nordisk i Chartres.

Kalenderen
29. maj

Dagens Byggeri udkommer

19. juni

Dagens Byggeri udkommer

31. juli

Dagens Byggeri udkommer

9. september 13. september

NordBau
Nordtysk messe for byggebranchen henvendt
til byggefirmaer, arkitekter og myndigheder.
Holstenhallen,
Justus-Von-Liebig-Strasse 2-4
Neumünster, Tyskland.

14. oktober 17. oktober

Saie 2015
International byggemesse med bæredygtige
løsninger i fokus.
Bologna Fair Center, Bologna, Italien.

28. oktober 29. oktober

Building Green 2015
Danmarks største fagmesse for bæredygtige
og energieffektive bygninger.
FORUM Copenhagen, Julius Thomsens Plads
1, 1925 Frederiksberg C.

2. november 6. november

Batimat 2015
International udstilling for byggeri.
Parc de Expositions de Paris Nord Villepinte.
Paris, Frankrig.

Kommende temaer
29. maj

Boligrenovering

19. juni

Beton

31. juli

Gulve, vægge og lofter

Keld Olesen
DAGENS BYGGERI
Birk Centerpark 36
7400 Herning

ANNONCER
annoncer@fbg.dk
Kenneth Nygaard, salgschef

Telefon: 9626 5240
dagensbyggeri.dk

DAGENSBYGGERI.DK
support@dagensbyggeri.dk
Jan Bech, webansvarlig

KONTORTID
Mandag-torsdag: kl. 8.00-16.30
Fredag: kl. 8.00-14.00
UDGIVER
FagBladsGruppen A/S
Administrerende direktør
Jørgen Lindhard
(ansvarshavende)
UDGIVELSE
DAGENS BYGGERI udsendes
hver tredje uge, i alt 15 gange
årligt.
REDAKTION
redaktion@dagensbyggeri.dk
Kim Ebbesen, redaktør
PRODUKTION
Inge Søberg Vinther

TEKNISK PRODUKTION
FagBladsGruppen A/S
Dansk Avistryk a/s
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Forbehold for trykfejl.
OPLAG
DAGENS BYGGERI udsendes
adresseret i et kontrolleret oplag
på 27.746 eksemplarer.

Sikre personlifte
Brug branchens bedste værksteder til
service og årseftersyn

Find et
godkendt
værksted på
www.liftkontrol.dk
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