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Bruttoetageareal: 2600 m2 

Anlægssum: ca. kr. 50 mio. inkl. moms 

Bygherre: PSJ Ejendomsinvest 

Totalrådgiver/arkitekt: Laban Arkitekter a/s 

Ingeniør: Rønslev ApS 

Samlet ingeniørprojektering – 2015 
 

 

Den private bygherre PSJ Ejendomsinvest tildelte i 2013 

Laban Arkitekter totalrådgivningsopgaven med projektering 

af en hjørnekarré på Borgergade i Silkeborg. Laban 

Arkitekter hyrede Rønslev som underrådgiver. Først sent i 

projekteringsprocessen oplyste bygherren budgettet. For at 

imødegå evt. tilpasninger indarbejdede Laban og Rønslev en 

række optioner i projektet. Derefter var det muligt blot en uge 

efter licitation at skrive kontrakt med alle fagentreprenører til 

en samlet entreprisesum lidt under budget. Enkelte optioner 

holdes åbne et stykke hen i byggefasen, hvor uforudselige 

udgifter revurderes, og nogle af optionerne evt. kan 

realiseres, bl.a. afhængigt af vejrlig og vinterforanstaltninger. 

Rønslev og Laban samarbejder i byggefasen, således at 

Laban formelt er byggeleder, mens Rønslev deltager aktivt 

med særligt fokus på de ingeniørtekniske fag. En kompliceret 

byggegrube mellem eksisterende bygninger samt en 

byggeplads ved en hovedfærdselsåre midt i en større 

provinsby kræver masser af koordinering og pragmatik. 

Foreløbigt er fire etagers betonelementer (inkl. skalmur af 

teglsten) monteret. Alle udfordringer er blevet løst hurtigt og 

fleksibelt og indtil videre uden netto-ekstraomkostninger for 

bygherren. 

Omgangstonen på byggepladsen er uformel men præget af 

gensidig respekt fra fejedreng over svende, formænd og 

byggeleder til bygherre. Der er således opstået en god 

holdånd med et fælles mål for øje – hvor den enkelte føler 

stolthed og ejerskab for projektet. 

Rønslev fører digitalt tilsyn i Ajour System. Entreprenørerne 

modtager tilsynsnotaterne inden Rønslev har forladt 

byggepladsen – og ofte meldes fejl og mangler udbedret 

samme dag, som de er konstateret. Det giver et unikt flow og 

efterfølgende en grundig og overskuelig dokumentation, hvor 

alle tilsynsnotater er knyttet til en markering på en plan- eller 

opstaltstegning, så de umiddelbart kan genfindes. 

Byggeriet er i syv etager og dermed i høj konsekvensklasse. 

Rønslev har projekteret et statisk system med fokus på 

bygbarhed. Fx er bygningen funderet på én stor bundplade i 

stedet for mange punkt- og stribefundamenter. Det har givet 

en stor tidsbesparelse og en minimering af fejlkilder på 

byggepladsen til stor glæde for entreprenørerne. 

De skalmurede betonelementer sikrer en hurtigere og mere 

kontrolleret proces uden det betydelige faremoment ved 

arbejde på stillads i 6. sals højde over et fortov. 

Byggeriet afleveres til bygherren i oktober 2015. 


