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Energir enovering 
med res pekt

En komplet udskiftning af varmeanlægget 
i den smukke og fredede børsbygning i 
København kræver unikke løsninger, godt 
håndværk og respekt for den danske 
kulturarv.

BØRSEN I KØBENHAVN er en af landets 
smukkeste og mest markante bygninger. 
Bygningens gavle, kviste og spir udgør 
et kunstværk i sig selv, og indvendigt 
fornemmes også bygningens storhed og 
historiske betydning. 

Børsbygningens altdominerende lokale 
er den smukke børssal, hvor Thorvaldsens 
prægtige statue af Kong Christian IV pry-
der salens østlige ende. 

Håndværkere har dog forstyrret 
kongens udsyn de seneste måneder, 
mens den knap 400 år gamle bygning får 
installeret nyt varmeanlæg, som indebæ-
rer udskiftning af samtlige varmerør og 
udskiftning af 120 radiatorer.

- Det er en vanvittig spændende og 
udfordrende opgave. Og selvom det kan 
være svært at se, så er det faktisk herinde 
i børssalen, at vi har haft rigtig meget at 
lave, fortæller Peter Stieper, der er akkord-
holder for det fire mand store VVS-sjak fra 
Christoffersen & Knudsen.

Nænsom arbejdsgang
Børsbygningen ejes af Dansk Erhverv, som 
har hovedkontor med tilhørende konferen-
cefaciliteter i den historiske bygning. Og 
da bygningen er fredet, er alle bygningens 
tekniske installationer gemt godt af vejen. 
Mens radiatorerne under vinduerne er 
monteret bag nogle radiatorskjulere, er 
der udfordringer forbundet med at trække 
rørene rundt i bygningen. 

Og særligt i den smukke og meget deko-
rerede børssal har det været nødvendigt at 
mure de lodrette rørføringer ind i nicherne 
mellem vinduerne. Efterfølgende har 
forskellige håndværkere måttet reetablere 

de smukt dekorerede vindueslysninger, så 
det er umuligt at se forskel, fra før arbej-
det gik i gang.

- Der bliver gået meget nænsomt til 
værks, og både arkitekter, ingeniører og 
ejerne følger det hele meget tæt. Der er 
virkelig respekt om bygningen, så tingene 
skal bare være 100 procent i orden, forkla-
rer Peter Stieber.

På vej ud af børssalen passeres det 
store og berømte maleri af P. S. Krøyer, 
som viser datidens mest fremtrædende 

erhvervsfolk i Børssalen. Og billedet gav 
da også håndværkerne en ekstra udfor-
dring, da det hænger lige ved siden af en 
af de nicher, hvor der var planlagt en lodret 
rørføring.

Det var lige tæt nok på billedet, så det 
turde man simpelthen ikke. Derfor blev det 
besluttet at flytte rørføringen over på den 
anden side af vinduet.

- Det er jo noget af det sjove og uforud-
sigelige ved at arbejde på sådan et projekt 
som det her. Hele tiden skal der laves en 

Akkordholder 
Peter Sieper i 

den flotte børs-
sal, hvor alle rør 
og radiatorer er 

udskiftet.

         Kenn Simonsen monterer radiator og rør 
i niche, som efterfølgende mures til igen for 
at skjule rørerne. 

Det fire mand store 
VVS-sjak fra Chri-

stoffersen & Knud-
sen installerer nyt 

varmeanlæg på den 
fredede børsbyg-

ning i København.
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afvejning mellem det håndværksmæssige, 
fredningsregler og respekten for bygnin-
gen, siger Peter Stieper.

Crazy etagespring
Respekten gælder også det gamle 
håndværk. Alle de nye rør skal trækkes i 
kobber, og det har medført nogle udfor-
dringer. 

For eksempel har grossisterne ikke 
længere de store dimensioner af kobber-
rør på lager, så tingene skal bestilles hjem 
i god tid. Samtidig er det heller ikke alle 
steder i bygningen, hvor det på grund af 
pladsen ikke kan lade sig gøre at trække 
rørene i kobber. 

- Der måtte vi gennem nogle seriøse 
drøftelser med ingeniøren, før vi allernå-
digst fik lov til at bruge alupex de steder, 
hvor andet var umuligt, forklarer Peter 
Stieper, mens han fremviser en af de 
nicher, hvor der er gjort klar til at trække 
rørene mellem to etager. 

Et nærmere eftersyn af nichen viser, 
at pladsen er umådelig trang, ligesom et 
etagespring på knap 40 cm også besvær-
liggør tingene.

- Det er noget helt andet end renove-
ringsopgaver i almindelige etageejendom-
me. Særligt når det hele skal være skjult. 

Brandmeldere overalt
Børsbygningen blev opført af Christian IV 
i starten af 1600-tallet, og den har således 
både overlevet de to store københavnske 
brande i 1700-tallet, de to nedbrændinger 
af nabobygningen Christianborg samt eng-
lændernes bombardement i 1807. 

Derfor er der også monteret brandmel-
dere overalt i bygningen, så brandvæsenet 
hurtigt kan rykke ud i tilfælde af brand. 
Flere gange er det lykkedes håndværkerne 
at aktivere alarmen hos brandvæsenet, og 
det gælder også Peter Stieper.

- Det var ikke andet end noget støv fra en 
sprayflaske. De var her i løbet af få minut-
ter, og så blev vi jaget ud. Det var uheldigt, 
men omvendt er det også betryggende, at 
tingene fungerer, siger Peter Stieper på vej 
op under taget, hvor VVS’ere er i gang med 
at installere nye varmerør.

I skunkene er pladsen trang, og derfor 
må der kun arbejdes derinde få timer ad 
gangen.

- Vi må gøre det på skift, og det må vi 
så tilrettelægge opgaverne efter. Nogle 
gange kan vi ikke undgå lidt ventetid, men 
det er vi opmærksomme på i planlægnin-
gen, forklarer sjakkets akkordholder.

Åbne gulve
Udskiftningen af varmeanlægget foregår 
samtidig med, at de ansatte hos Dansk Er-
hverv også er i bygningen. De må således 
affinde sig med, at håndværkere enten er i 
gang med at installere rør i skunkene eller 
under gulvet på deres kontorer.

Flere steder er gulvene fjernet, for at 

         Rundt i skunkene er der monteret 50 stk. 
loftpotter. Ingeniøren har mere tiltro til de 
ældre udgaver, end de mere moderne med 
indbygget automatik.

▼

▼

Voksenlærling Michael 
Reimers viser, at pladsen i 
skunkene er trang. Af samme 
årsag udføres arbejdet derinde 
på skift.

Afsluttet montering af radia-
tor. Den er er malet sort, så 
de er sværere at se gennem 

radiatorskjuleren.

BØRSBYGNINGEN
Børsen er opført af Christian IV i 

årene fra 1618 til 1624, og er i dag en af 

Københavns ældste og mest markante 

bygninger. 

Børsen var oprindeligt indrettet som 

varebørs, og da den blev opført, kunne 

skibene dengang lægge til direkte ved 

kajerne, der løb på begge sider af byg-

ningen. Via ramper blev varer som fx korn 

og mange oversøiske varer transporteret 

ind i den store Børssal, hvor det blev 

handlet.

Der er normalt ikke adgang til Børsbyg-

ningen, som heller ikke har noget mu-

seum. Foruden de mange kontorer, som 

bygningen naturligvis rummer, er der en 

del møde- og konferencelokaler. 

Og selvom de alle er forskelligt indrettet 

og har et unikt historisk præg, kan de 

lejes til næsten alle typer af arrange-

menter, lige fra møder og konferencer til 

fester, udstillinger m.m.

Børsbygningen ejes i dag af Dansk 

Erhverv, som er en privat erhvervsor-

ganisation for handels-, transport- og 

serviceerhvervene.

NYT VARMEANLÆG 
PÅ BØRSEN
Energirenoveringen af Børsen omfatter 

komplet udskiftning af det samlede var-

meanlæg i perioden fra juni til december 

2015.

Udover etablering af ny varmecentral 

udskiftes alle rør og 120 radiatorer. 

Da bygningen er fredet, skal alle instal-

lationer være skjult.

Der bruges kobberrør alle steder. Kun i 

tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, 

kan der undtagelsesvis bruges alupex.

Sjakket fra Christoffersen & Knudsen 

består af 3 svende og en voksenlær-

ling. Arbejdet udføres på akkord, hvor 

parterne har aftalt en fast pris med 

mulighed for at lave en kopiseddel ved 

uforudsete opgaver.

Skakt til varmerørene fra varmecentral og op i byg-
ningen. Fra kælder til 2. sal har det været nødven-
digt at foretage 12 bøjninger på de fire rør.

     Selv om 
håndvær-
kerne både 
larmer og 
sviner, ser 
de ansatte 
hos Dansk 
Erhverv 
frem til at 
kunne holde 
varmen på 
kontorerne.

Den nye varmecentral er etableret i 
kælderen under børsbygningen.

▼
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VIS OS DIT ARBEJDE

VVS- og skorstensfejerfaget byder 

på masser af spændende opgaver og 

udfordringer. 

Løser du nogle anderledes opgaver, 

eller er du i gang med en særlig udfor-

dring, er du velkommen til at invitere 

dit fagblad med på job. 

Skriv til fagblad@blikroer.dk eller 

kontakt fagbladet på tlf. 36 38 36 38.

håndværkerne kan komme til, men det 
ser de ansatte ud til at tage ganske 
roligt.

- Man kan mærke herinde, at de er me-
get stolte af og glad for bygningen. De er 
alle sammen meget interesseret i det, vi 
er i gang med, og så glæder de sig natur-
ligvis også til, at vi er færdige og varme-
anlægget kommer til at virke ordentligt. 
Vi har hørt at en del medarbejdere har 
haft det ret ret koldt på kontorerne om 
vinteren, siger Peter Stieper.

Fra loftet går turen i kælderen, hvor 
den nye varmecentral også vises frem, 
inden rundturen afsluttes med endnu en 
uforudsigelig udfordring. 

Børsbygningen har naturligvis også et 
tungt, massivt og indbygget pengeskab, 
som er fuldstændig umulig at fjerne. Der 
måtte derfor findes en alternativ løsning 
på både placering af rør og radiator i 
lokalet. 

- Der var ikke andet at gøre. Men det 
er jo også lige præcis det, som gør det 
så vanvittig at være med på sådan en 
opgave. Det er både sjovt og udfordren-
de, siger Peter Stieper som afslutning 
på rundvisningen på en af landets mest 
seværdige bygninger. 

     Brian Cosgrove ved skæremaskinen under 
opførelsen af den nye varmecentral i kælderen.

▼

Børsens gamle pengeskab bliver 
i bygningen, og derfor måtte der 
findes en anden placering til rør 
og radiator.
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