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Moderne element
byggeri udfordrer
v
 induesmontagen
Store byggeprojekter har ofte en
unik arkitektur og funktionalitet.
Arkitekternes kreativitet styrer
hvordan facaden ser ud og udfordrer måden man normalt monterer vinduer.
På Nyt Aalborg Universitetshospital har man i samarbejde
med facadespecialister fundet
en smart løsning på montagen af
vinduerne.
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Moderne facadeelementer kræver
nye løsninger for vinduesmontagen
På Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) har man
valgt, at opdele projektet i mindre entrepriser så lokale og regionale firmaer har mulighed for at løfte
opgaverne.
Facadespecialisterne fra Kai Andersen A/S har en
delenterprise på projektet, og er travlt beskæftiget
med montage af de over 300 vinduer på 3. niveau i
de to sengetårne. Firmaet har i øjeblikket 75 medarbejdere fordelt på flere byggepladser og de tre kontorer i Holte, Aarhus og Aalborg. NAU er en de store
byggepladser, og her går 27 mand, hvoraf nogle af
dem monterer vinduer.
Anders Krogh er montagechef på facadearbejdet,
og forklarer om byggeriet: – Byggeprojekter i den
skala er altid unikke og stiller særlige krav til nye løsninger. Vi er gode til at hjælpe under projekteringen
og får arbejdet gjort bagefter.

Montagechef Anders Krogh

– Udviklingen går mod, at facadeelementerne laves
på fabrik og monteres ved at blive hægtet på konsoller der på forhånd er monteret på betondækkene. Det er et princip, der er kendt fra udlandet ved
højhusbyggerier, og kræver en anden teknik for vinduesmontagen, da vægten af disse vinduer kræver,
at man bruger kran eller lift til montagen - det er her
at Smart Lift er en vigtig medspiller, fortsætter han.
– For projekter med byggeri i højden kan det være
en udfordring i øjeblikket at montere glasset med
kran, da branchen kører i højeste gear og der er begrænset ledig kran-kapacitet. Visse steder på NAU
står bygningerne så tæt, at der ikke er plads til en
kran og det betyder at montagen skal foregå indefra,
fortæller Anders Krogh.

NAU fakta
n

Byggeriets størrelse:
ca. 170.000 m²

n

Byggeperiode: 2013-2020

n

Antal senge: 581

n

Projektøkonomi: 4,857 mia. kr.
(prisniveau 2018)
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Smart Lift giver os stor
fleksibilitet i vinduesmontagen
- Anders Krogh, Montagechef hos Kai Andersen A/S

Vindueslift fører ruderne ud
gennem rammen

Fakta om SL 780 Giant
n

Elektrisk vacuum-lift
Løfter op til 825 kg

n

Løftehøjde til 4 meter

n

Hydraulisk løftefunktion

n

Elektrisk drejehoved

n

Fjernbetjening af funktioner

n

Terrængående med forhjulstræk

n

Til indendørs og udendørs brug

n

Transporteres i varebil eller på trailer

n

Egenvægt 1300 kg

n

Benny Dyrholm er i gang med montagen af de specielle
ruder og forklarer om opgaven: – Montagen her er lidt
speciel, fordi facaden bygges med elementer fra fabrik,
hvor ruderne efterfølgende skal sættes i udefra. Det betyder, at vi må løfte glasset ud gennem rammen for at
kunne få det på plads. Derfor drejer vi hele ruden i luften med en lift, så den vinkles rigtigt til at blive ført ud
igennem rammen inden vi fastgør den fra ydersiden.
En kollega står i en lift på ydersiden af bygningen og er
med til at styre ruden på plads med millimeterpræcision. Han fastgør ruden, når liften har placeret ruden korrekt, og holder den midt i rammen.
Ruderne vejer mellem 230 - 350 kg stykket, og er i tre
lag med indbyggede persienner af hensyn til hygiejnen
på stuerne. Selve processen fra ansugning af glasset,
der står på etagen, til placering på ydersiden af rammen og fastgørelse tager få minutter med en lift.

Fleksibilitet er effektivitet
Anders Krogh uddyber fordelene ved at have en glaslift
med på holdet: – vi oplever en større fleksibilitet i hverdagen ved at bruge vore egne lifte, fordi vi ikke længere
er afhængige af at låne en af de store kraner på pladsen.
Arbejdsmiljøreglerne i Danmark betyder, at en håndværker ikke må løfte mere end ca. 10 kg. af gangen ved
gentaget arbejde, og at emnet skal holdes tæt ind mod
kroppen.
Teamet har arbejdet med vacuumlifte i flere måneder,
og anvender flere modeller med forskellig løftekraft og
rækkevidde. Kai Andersen A/S har foruden egne Smart
Lifte også indlejet flere lifte for at have nok kapacitet på
flere etager. Hvis det skal gå rigtigt stærkt, kan teamet
nå at montere op imod 30 vinduer på en dag.

Facadespecialister
Kai Andersen A/S er specialiseret i facadearbejde
og løser opgaver i hele landet samt Færøerne, Island og Grønland. Typisk er det store projekter som
NAU i Aalborg og firmaet har også haft entrepriser
på Carlsberg Byen, Wildcat og Ø4 i Aarhus, hvor
materialer som aluminium, sten og glas monteres
som beklædning på de moderne bygninger. Firmaet
betegner sig som lukningsentreprenør og har kunder
både i det offentlige og det private.
– Jeg fik den første erfaring med glaslifte i 2009,
hvor Smart Lift lancerede selvkørende el-lifte.

Vore medarbejderne er tilfredse med funktionaliteten
og stabiliteten af liftene i daglig brug. Vi føler klart,
at det gør os mere effektive, når vi bruger en Smart
Lift, afslutter Anders Krogh og fortsætter op til kollegerne på næste etage.
Vinduesmontagen følger tidsplanen og liftene betyder reduceret risiko for skader og overbelastning af
medarbejderne. Det vil tage godt et år inden alle facader er lukkede.
n

Se teamet igang med
montagen eller klik her.

www.smartlift.dk

