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AMAGER BAKKE I TAL
• Fylder 41.000 m2 – svarende til 7 fodboldbaner
• Der i alt 2.400 stk. 20 meter lange
jernbetonpæle til jordankre
• Der er brugt 35.000 m3 beton til fundamenter og vægge
• Mængden af stål til udstyr og bygning er ca. 5.000 ton
• Der er installeret ca. 1.800 ventiler
• Amager Bakke har i alt ca. 850 pumper, blæsere og kompressorer
• Anlægget overvåges af ca. 3.300 måleinstrumenter
• Der er lagt ca. 310 km kabel
• Computerne, der overvåger og styrer anlægget, håndterer mere end
32.000 forskellige signaler

Illustration: ARC.

AMAGER BAKKE er et bæredygtigt forbrændingsanlæg, der
skal erstatte ARC’s 40 år gamle affaldsforbrændingsanlæg
Forbrændingsanlægget er formet som en bakke, og med sine 85 meters højde tilbyder bakken en fremragende udsigt over Amager og Øresund. Amager Bakke skal udover at forvandle skrald til fjernvarme og energi, fungere som skibakke, hiking-sti, klatrevæg og rekreativt
område. Skibakken skal ligge på taget af anlægget, hvor det vil være muligt at stå på ski året
rundt. Det er ARC, Amager Resource Center, der står bag opførelsen af Amager Bakke, som er
tegnet af Bjarne Ingels Group.
Det krævede en stor indsats at få gennemført det store byggeri, og der var travlhed på byggepladsen omkring Amager Bakke. Under spidsbelastningen af byggeriet var der mere end
900 håndværkere på byggepladsen, som var engageret af op til 110 forskellige entreprenører,
der alle ydede deres bedste for at komme i mål til tiden.

ANNONCE
LS STÅLMONTAGE
• Er certificeret i henhold til
EN 1090 i dimensionering
og fremstilling af konstruktioner og byggevarer af stål
og aluminium til EXC3

• Udfører alle typer opgaver
i stål / rustfrit stål / aluminium

• Har et værksted der råder
over bl.a. 300 tons hydraulisk C-presse, 2 meter
pladevalse, stansemaskine
og profiljernsvalse

• Har 24 timers service
www.ls-stålmontage.dk

IAC ACOUSTICS A/S
• Er et firma med speciale i
De store stålkonstruktioner løftes på Amager Bakke. Foto: Christoffer Regild.
Jernbeslag stiller store krav
Herefter tog det fart, og LS Ståltil svejseteknik
montage har varetaget mange
Da LS Stålmontage blev tilknyt- projekter på Amager Bakke. Virktet Amager Bakke, var det i første somheden har blandt andet stået
omgang for at levere og monte- for fremstilling og montagebygre nogle store stålspær, som skal geklodserne til den kommende
bruges til den lange skibakke, der klatrevæg, der skal pryde nordsiskal anlægges på toppen af for- den af anlægget. Til den opgave
brændingsanlægget. LS Stålmon- har LS Stålmontage påsvejset 20
tage fik dog hurtigt nok at se til, kæmpestore jernbeslag og monda virksomheden blev engageret i teret dem helt op til 82 meters
mange andre opgaver på Amager højde.
Bakke. LS Stålmontage tog derfor
– Det stiller selvfølgelig store
en beslutning.
krav til svejsetek– Vi valgte at flytnik, men det er
te kontor og værkdet vi kan. Vi er
sted ud på byggecertificerede til at
Vi valgte at
pladsen. Der ligger
varetage meget
flytte kontor og
en skurvognspark
krævende svejseværksted ud på
på byggepladsen,
opgaver, forklarer
byggepladsen
og vi kørte simKaare Vagner.
pelthen en værkLS Stålmontage
Kaare Vagner, LS Stålmontage
stedscontainer ud,
har desuden ståog installerede os
et for fremstilling
på stedet, så vi hele tiden kunne og opstilling af bomanlægget ved
være tæt på kunden, siger Kaare aflæssehallens 10 porte, som føVagner, ejer hos LS Stålmontage.
rer ind til forbrændingsanlægget,
hvor skraldet skal læsses af. I forlængelse af det har virksomheden
installeret en radar og et alarmanlæg og været ansvarlig for brandsluseområdet på anlægget.
– Fra vi for 2 år siden byggede
den første udsigtspavillon, er vi
jo heldigvis endt med at være en
slags hussmed ude på Amager
Bakke. Det har været sjovt at være
med på så stort et projekt, og det
har været meget udviklende for
vores virksomhed, at prøve kræfter med så forskellige opgaver.
Der stilles meget store krav til sikkerhed og kvalitet derude, så det
Foto: Christoffer Regild.

”

er også udfordrende, men vi har
et rigtig godt samarbejde med
projektledelsen og de andre entreprenører på pladsen, så det er
en fornøjelse at være med, siger
Kaare Vagner.
Det endte med at blive den største opgave i LS Stålmontages 30
år lange historie, og virksomheden gik fra at have under 10 smede tilknyttet til at have omkring
25. LS Stålmontage har været
engageret i projektet i godt halvandet år nu, og virksomheden er
stadig i gang ude på byggepladsen med omkring 35 forskellige
delopgaver, som blandt andet at
fremstille og montere inddækninger og rækværker rundt omkring
i anlægget.

Flydende gulve beskytter
personale mod støj
Det var allerede i projekteringsfasen af Amager Bakke, at IAC Nordic blev involveret. Den rådgivende instans på byggeriet spurgte
nemlig IAC Nordic til råds i forhold
til støjkontrol i bygningen. De to
parter gik derfor i dialog omkring
hvilke gulve, der kunne udvikles
for at opnå mindst mulige støjgener for det personale, der skal
have deres daglige gang på forbrændingsanlægget.
– Vi blev kontaktet for at klargøre, om det overhovedet kunne
lade sig gøre på grund af en meget lav indbygningshøjde. I samarbejde med rådgiveren fandt vi
ud af, at det kunne det, men det

Det flydende gulv i administrationsbygningen påbegyndes. Foto: IAC Nordic.

Detgulv
flydende
gulv af materialet
Vikacell.
Foto: IAC Nordic.
Det flydende
af materialet
Vikacell. Foto:
IAC Nordic.

Mange kabler skulle lægges. Foto: Nordkysten.

Kabelrender udgraves og etableres. Foto: Nordkysten.

stillede nogle store krav til materialet, siger Jens Junker, projektleder hos IAC Nordic.
IAC Nordic er specialister i at
udvikle kundespecifikke løsninger. Virksomheden vandt derfor
opgaven med deres design af et
flydende gulv, der kan dæmpe
vibrationerne/støjen fra forbrændingsanlæggets produktion og
holde lyden ude af den del af bygningen, hvor personalet sidder.
IAC Nordic valgte at anvende materialet Vikacell, som er et materiale, der kan klare op til 80 procent
komprimering uden at gøre skade
på materialet. Til sammenligning
kan andre kendte materialer klare
cirka 10 procent, og Vikacell kan
derfor opnå samme egenfrekvens
som andre materialer – blot med
en væsentlig mindre højde på materialet.
IAC Nordic skulle lægge knap
3700 km2 gulv fordelt over otte
etager. Det var første gang, IAC
Nordic anvendte Vikacell på så
stort et projekt, og virksomheden
valgte derfor at teste materialet i
et testlaboratorie i Tyskland, inden projektet gik i gang.
– Fordi opgaven på Amager
Bakke var så kompliceret, testede
vi materialet både her i huset og i
Tyskland, for at afdække de dynamiske egenskaber, og for at være
sikker på, at det opførte sig, som
vi regnede med, siger Jens Junker
Vikacell viste sig at være så godt
et materiale at arbejde i, at IAC
Nordic nu har valgt at have det
som en fast bestanddel af virksomhedens portefølje. IAC Nor-

vere og etablere 600 meter 132kv
kabel og 415 meter 30kv kabel til
byggeriet på Amager Bakke. I den
forbindelse stod Nordkysten for
en styret underboring under det
eksisterende forbrændingsanlæg
ved brug af en Paratrack, som
bruges ved udførsel af komplekse underboringer, hvor normalt
søgeudstyr ikke kan anvendes.
Nordkysten stod også for tilslutning af kabler til de eksisterende
højspændingskabler, der forsyner
København med energi. Nordkysten indgår i et konsortium med
Eltel Networks, som assisterede
Nordkysten ved monteringen af
kablerne på byggeriet.
Det var ikke nogen helt almindelig opgave, Nordkysten skulle ind
og løfte. Foruden at fungere som
leverandør og montør af de store
kabler, fik Nordkysten strenge instrukser om, ikke at gå i vejen for
de kæmpestore kraner, som også
kørte rundt på byggepladsen og
løftede de tunge stålkonstruktioner op på taget af Amagerbakke.
– Vi fik at vide fra starten, at
kranerne havde førsteprioritet
på byggepladsen. Det koster flere hundrede tusinde kroner om
dagen at have dem kørende, så
vi måtte arbejde uden om dem,
siger Frank Schou Kruse, adm. direktør hos Nordkysten.
Det krævede en enorm stor fleksibilitet fra Nordkystens side, og
planlægningen var en udfordring.
Hver morgen deltog Nordkysten
i planlægningsmøder, hvor det
blev tilrettelagt, hvor og hvornår
kranerne skulle køre, og derfor

”

Fordi opgaven
på Amager Bakke
var så kompliceret, testede vi
materialet både
her i huset og i
Tyskland,
Jens Junker, IAC Nordic

dic var tilknyttet byggeriet i knap
halvandet år, hvilket er det længste virksomheden har været tilknyttet samme projekt.
– Vi var til og fra byggepladsen
flere gange. Det er jo et stort byggeri, så det kræver meget koordinering, at sørge for alle entreprenører kan komme til for hinanden.
Der gik derfor lang tid, før vi fik
lagt det sidste gulv på 10. etage,
siger Jens Junker og fortsætter;
– Men det var en kæmpe oplevelse at være med og se byggeriet tage form. Det er en fantastisk
bygning, og man kan jo ikke blive
andet end imponeret over både
kompleksiteten i strukturen indvendigt og bygningens generelle
udtryk, siger Jens Junker.

Kabelrender blev gravet om
natten
Nordkysten er anlægsentreprenør med speciale i elforsyning,
kloak og infrastrukturprojekter.
Virksomheden fik til opgave at le-

også hvornår Nordkysten ikke
måtte arbejde. Det resulterede
ofte i meget forskudte arbejdstider for Nordkysten.
– Vi arbejdede ofte 24 timer i
træk i tre holdskift - om natten
og i weekenderne. Vi er heldigvis
gode til at tilpasse os og har mange meget fleksible medarbejdere,
så ofte havde vi folk på en times
beredskab hele døgnet for at
være klar til arbejdet, når det var
muligt, siger Frank Schou Kruse.
De store kraner vejer cirka 600
ton, og deres arbejde ude på
byggepladsen ødelagde desværre dele af det eksisterende
Ø900 regnvandssystem med deres vægt. Nordkysten blev derfor
ansat til at reparere det ødelagte

”

Vi arbejdede
ofte 24 timer i
træk i tre holdskift - om natten
og i weekenderne
Frank Schou Kruse, Nordkysten

støj, akustik og vibrationer

• Repræsenteret med
selskaber i Storbritannien,
Danmark, Tyskland, Australien og Kina.

• En af de førende internationale udbydere af støj- og
akustikprodukter.
www.iac-nordic.dk

NORDKYSTEN
• Tæt på 60 års erfaring fra
branchen

• Udfører arbejdet i egenproduktion og ejer selv al
materiel

• Tilbyder alle opgavetyper –
store som små, komplekse
som enkle

• Beskæftiger 230 medkloaksystem samt etablere markeringsbrønde på 132kv kablet,
hvilket krævede at virksomheden
arbejdede fire til fem meter under
vandspejlet.
Nordkysten er stadig engageret
ude på Amagerbakke, hvor de udfører en række anlægsprojekter
såsom belægninger og afvanding.

arbejdere, som uddannes
løbende for at sikre høj
faglig kvalitet

• Står inde for nøgleordene
god service, stor fleksibilitet, og dygtige, venlige
medarbejdere
www.nordkysten.dk

ANNONCE
Materiel blev transporteret
via ventilationsskakt
G.V.L. Entreprise A/S har stået for
komplettering af hele administrationsafsnittet på Amager Bakke.
Virksomheden har leveret lofter,
døre, vægge og samtlige installationer på alle elleve etager. G.V.L.
har desuden stået for opførelsen
af teknik-og kontrolrummet i administrationsbygningen.
G.V.L. Entreprise A/S er vant til
projekter af denne størrelse, og
kender derfor de udfordringer,
der kan være på så stort et byggeri, hvor mange interessenter skal
samarbejde. På dette byggeri var
der dog en noget anderledes udfordring, som virksomheden ikke
havde mødt tidligere på lignende projekter. Grundet facadens
opbygning, var der ingen døre
eller vinduer, som kunne åbnes,
så materiel til byggeriet kunne
komme ind. Der var kun to røgventilationsskakte på 3x3.5 meter,
som kunne bruges til transport af
materiel ind i den elleveetagers
bygning.
– Det er meget almindeligt på
så stor en sag, at der er meget ko-

ordinering og planlægning, der
skal gå op mellem de forskellige
aktører på byggepladsen. Men
det her krævede virkelig samar-

G.V.L. ENTREPRISE A/S
• Er et 100 procent danskejet

”

firma med 40 års erfaring

• Beskæftiger sig med hånd-

Der er meget
koordinering og
planlægning, der
skal gå op mellem de forskellige
aktører på byggepladsen.

værk inden for alle de
bygningsmæssige fag

• Udfører fag- hoved- og totalentrepriser samt opgaver
i OPS

• Har været med på flere store projekter, senest Amager
Bakke og Royal Arena

Allan Hansen, G.V.L. Entreprise

www.gvl.dk
bejde og fleksibilitet, og vi indgik dagligt i møder med de andre
fagentreprenører, for at sikre at
alle fik det materiel ind, der skulle
bruges, siger Allan Hansen, direktør hos G.V.L.
Under spidsbelastningen på
byggeriet havde G.V.L. omkring
40 håndværkere på opgaven, under ledelse af projektleder Michael Nielsen der fik god brug for sit
engelsk, som var hovedsproget,
da der var entreprenører fra både

Badeværelse i administrationsafsnittet. Foto: G.V.L. Entreprise.

Stålskelet til vægge i administrationsbygningen. Foto: G.V.L. Entreprise.

RAMBØLL
• Har leveret rådgivning til
Amager Bakke venter på resten af facaden. Foto: Rambøll.

Det kræver stærke kraner at løfte de kæmpe store skorstene. Foto: Rambøll.
Tjekkiet, England og Tyskland, der
skulle samarbejde.
G.V.L. Entreprise A/S startede
på Amager Bakke allerede i sommeren 2015 og måtte løbende justere bemanding på pladsen, da
tidsplanen for byggeriet løbende
ændrede sig. Hvilket betød at den
byggeledelse, der efter planlægningen skulle have været videre
til andre opgaver, måtte blive
længere end forventet.
– På et tidspunkt var det lidt frustrerende, men nu kan man begynde at se resultatet og lyset for
enden af tunnelen. Det har jo været udfordrende på en fed måde,
og en meget spændende og lærerig proces for både virksomheden
og vores medarbejdere, siger Allan Hansen.
G.V.L. Entreprise A/S er nu i gang
med det afsluttende arbejde, hvor
cirka 20 mand færdiggør byggeriet frem til den aftalte afleveringsdato.

De tekniske løsninger er state-of-the-art
I oktober 2009 valgte ARC Rambøll som rådgiver for procesanlægget. Den første og vigtige
opgave for Rambøll var at udvikle
konceptet for procesanlægget til
Amager Bakke i tæt samarbejde
med ARC samt at gennemføre
vurdering af virkninger på miljøet
(VVM) til Miljøstyrelsen. Med dette på plads kunne Rambøll udarbejde tekniske specifikationer og
udbudsmateriale for de forskellige dele af procesanlægget og
efterfølgende hjælpe ARC med at
få kontraheret disse. Kontrakterne
blev underskrevet i oktober 2012,

hvorefter et stort arbejde med samme affald sammenlignet med
løbende vurdering og diskussion det eksisterende anlæg, og der
af leverandørernes projektering er stor fleksibilitet til at regulere
kunne påbegyndes sideløbende mellem el- og fjernvarmeprodukmed koordinering mellem de for- tion afhængig af energipriser og
skellige leverandører og entrepre- behovet i markedet, siger Inger
Anette Søndergaard, og tilføjer;
nører.
– Amager Bakke projektet er et anlægget har en minimal miljøunikt projekt og det største af- påvirkning, for udledningerne
faldsenergiprojekt i Skandinavien. med røggas og renset procesVi er meget stolte af at være en spildevand vil være langt under
del af det. Anlægget er allerede lovkravene i EU, og krav til renet vartegn for København, kendt i set processpildevand er på noghele verden på grund af dets unik- le punkter tilmed skrappere end
ke arkitektur med en skibakke på grænseværdierne for vores drikkevand.
taget, nærhed til
Amager Bakke
byens
centrum
er nu gået ind i
og meget høj
Anlægget er
idriftsættelsesfaenergieffektivitet
allerede et varsen, og Rambøll
og miljøprofil, sitegn for Københar i øjeblikket
ger Inger Anette
omkring 20 medSøndergaard, afhavn, kendt i
arbejdere til stede
delingsleder hos
hele verden på
på selve byggeRambøll og progrund af dets
pladsen, som lejektleder for Ramunikke arkitektur der den resterenbøll på Amager
de montage og
Bakke projektet.
med en skibakke
idriftsættelse af
Selvom Rambøll
på taget
anlægget, fører
har været med til
Inger Anette Søndergaard,
tilsyn med arbejat bygge rigtigt
Rambøll
dets kvalitet og
mange
affaldsikke mindst med,
energianlæg i hele
verden, har det været en helt sær- at sikkerheden på byggepladsen
lig oplevelse at være med til plan- opretholdes. Rambøll forventer at
lægning og opførelse af Amager være engageret på pladsen frem
til efteråret 2017.
Bakke.
– Det har været spændende at
arbejde sammen med en ambitiøs kunde, der går efter de mest effektive tekniske løsninger og den Ingen ulykker på de 3000 stilbedste totaløkonomi på lang sigt ladser omkring Amager Bakuden at gå på kompromis med ke
miljøet - tværtimod, siger Inger Til et stort byggeri som Amager
Anette Søndergaard og forsætter Bakke skal der bruges mange stil– Anlægget kan med en samlet ladser. Dansk Stillads Service er
netto-virkningsgrad på 107% pro- blandt landets ældste og største
ducere 20% mere energi på det leverandører af stilladser, og virk-

”

somheden har leveret stilladser til
hele byggeriet af Amager Bakke.
Der blev leveret rundt regnet 3000
stilladser til byggeriet. Da byggeriet var på sit højeste havde Dansk
Stillads Service mellem 70 og 80
mand gående på byggepladsen,
hvor de servicerede og byggede
stilladser til entreprenørerne.
– Vi har jo leveret alle former for
stilladser til det byggeri, nogle af
dem var helt ned til fem kubikmeter og nogle langt over 1000 kubikmeter. Det er vores opgave at
vejlede, og på den måde bidrage
til, at fagentreprenørerne får de
stilladser, der passer til den enkelte opgave, siger Knud Harries CFO
hos Dansk Stillads Service.
Det kræver meget koordination
og planlægning at have så mange stilladser på samme byggeplads, derfor indgik Dansk Stillads
Service i daglige møder med de
øvrige aktører på pladsen, for at

undgå at stilladser stod i vejen for
andre processer
– Stilladserne må ikke stå i vejen
for det arbejde, andre skal lave.
Det krævede meget planlægning
og en løbende dialog. Men vi havde et rigtig godt samarbejde med
bygherren og de andre på pladsen, og udviklede sammen løsninger for at få puslespillet til at gå
op, siger Knud Harries.
Dansk Stillads Service har stor
erfaring og ekspertise med industristilladser og er vant til store
projekter. Virksomheden er ligeledes erfaren i opgaver på forbrændingsanstalter. De ved derfor, hvordan man servicerer kedler
i produktion, og ved alt om, hvad
det vil sige at rykke hurtigt ud.
– Det er jo lidt anderledes, når
man arbejder på forbrændingsanlæg i drift. Det er oftest under
planlagte produktionsstop, hvor
kedlerne skal vedligeholdes. Vi er

vant til at rykke hurtigt, og det er
også én af grundende til, at vi er
kvalificeret til at løfte en opgave
som Amager Bakke, siger Knud
Harries.

”

Der har ikke
været nogle ulykker, hvilket er
flot på så stort
et byggeri. Vi har
haft en god dialog
med bygherren,
rådgiver og totalentreprenøren
Knud Harries, Dansk Stillads Service

Der var et stort fokus på sikkerhed under opførelsen af Amager

Bakke, og der skete ingen uheld
på Dansk Stillads Services stilladser.
– Der har ikke været nogle ulykker, hvilket er flot på så stort et
byggeri. Der har generelt været et
rigtig godt arbejdsmiljø, og vi har
haft en god dialog med bygherren, rådgiver og totalentreprenøren, siger Knud Harries.

Voldsomme betonmængder
kræver erfaren entreprenør
NCC Danmark vandt de to betonentrepriser på Amager Bakke,
entreprise E101 og E103 til en
samlet entreprisesum på cirka 40
millioner kroner. E101 startede
med indledende jordarbejder, forureningshåndtering, ramning af
betonpæle, infrastruktur til byggepladsen og bore sekantpæle
til den store affaldssilo som NCC

ikke mindre end 145 affaldsenergianlæg i 45 lande.
Læs mere på www.ramboll.
com/wte

• Har 13.000 medarbejdere,
hvoraf 3.000 arbejder fra
kontorer i Danmark

• Er Danmarks største ingeniørrådgiver

• Tilbyder rådgivning inden
for Byggeri, Transport,
Byudvikling, Vand, Miljø &
Sundhed, Energi, Olie & Gas
og Management Consulting

• Har med en række centrale
projekter bidraget til, at
København i dag ifølge
Green City Index er en af
de mest grønne og bedste
byer at bo i, fx Amager
Bakke, Københavns fjernvarmesystem, plan for CO2neutralitet i 2025, skybrudsplan, Nordhavn og letbanen
langs Ring 3
www.ramboll.dk

DANSK STILLADS SERVICE
• Arbejdsmiljøcertificeret
siden 2003

• Udfører alle former for
stilladsopgaver, uanset størrelse eller kompleksitet

• Har over 40 års erfaring fra
branchen

• Gazellevirksomhed 2016
www.danskstillads.dk

Alle stilladser er sat op med fokus på sikkerhed for at passe på de mange håndværkere på byggepladsen. Foto: Dansk Stillads Service.

ANNONCE
3D model lagde byggestene- sig at give gevinst i forhold til at
minimere fejl og udgifter, lette arne for Amager Bakke
MOE blev prækvalificeret til rådgi- bejdsprocesserne og imødekomverentreprisen på Amager Bakke. me geometriske udfordringer.
Foruden at BIM modellen har
Kun to andre firmaer var prækvalificerede, og MOE vandt opgaven. en utrolig høj detaljeringsgrad er
MOE’s rolle var at varetage projek- den koblet sammen med tids- og
tering og projekteringsledelsen økonomiaspektet. På den måde
af bygge- og anlægsarbejderne har modellen dannet basis for
på Amager bakke, helt fra det Amager Bakke projektet helt fra
blanke papir til byggeledelse og projektering til udførelse.
– Vi er nogle af de første, der anfagtilsyn.
– Det er jo inden for vores spids- vender BIM og 5D projektering
kompetencer, det her projekt. Vi gennem et helt projekt og til at
belyse så mange
dannede et joint
aspekter af bygventure
med
geriet. På den
GEO, som er en
måde er vi piovelkendt samarnerer inden for
bejdspartner for
os, og de assisteDet er jo inden brugen af BIM,
siger Sten Willer
rede os inden for
for vores spidsChristensen.
geoteknik, siger
kompetencer,
I 2016 modSten Willer Chridet her projekt.
tog MOE som
stensen, projektden første rådgichef og projekVi dannede et
vende ingeniørteringsleder på
joint venture med
virksomhed en
Amager Bakke.
GEO, som er en
Tekla Global BIM
Med hundrevelkendt samarAward, netop forde mand under
di virksomheden
spidsbelastninbejdspartner
har brugt teknogen stod MOE
Sten Willer Christensen, MOE
logien helt fra de
for planlægning,
rå skitser frem
design og detailtil udførelsen af
dimensionering
Amager Bakke.
af alle byggeGennem brugen af BIM og arog anlægsarbejder, som blandt
andet omfattede komplicerede bejdet på Amager Bakke, har MOE
konstruktioner, HVAC og elin- gjort sig nogle værdifulde erfarinstallationer samt vejanlæg. MOE ger, som virksomheden vil tage
fastlagde endvidere udbudsstra- med på fremtidige projekter.
– I vores tid på Amager Bakke
tegien og udarbejdede udbudsdokumenterne til bygge- og an- har vi udviklet værktøjer og metolægsentrepriserne, ligesom MOE der, som vi tager med til Amagerudarbejdede montageplanerne værkets BIO4, som er vores næste
store projekt, der løber frem til
for arbejderne.
Den udfordrende arkitektur 2020. Vi har opbygget et stærkt
samt byggeriets kompleksitet team, der kender de interne samhar stillet store krav til ingeniør- arbejdsrelationer, og som vi ved
arbejdet og behovet for at tænke kan løfte de her kæmpe projekter,
innovativt. MOE valgte derfor at siger Sten Willer Christensen.
satse 100 procent på brugen af
BIM-værktøjer. Dette skulle vise

MOE
• Har arbejdet med energiog industriprojekter i 85 år

• Har tværfaglige kompetencer og kan levere komplette
tekniske løsninger

• Kan sikre optimeret integration af procesanlæg og
bygningsanlæg
www.moe.dk
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Inden facaden kom på kunne det store stålskelet ses. Foto: NCC.
senere skulle opføre. Siloen skal
indeholde alt det skrald, der bliver
kørt til Amager Bakke. Siloen stikker 11 meter ned i jorden, hvilket
gav NCC udfordringer da området
under Amager Bakke viste sig at
indeholde strømmende grundvand.
– Vi sænkede kun grundvandet
indenfor sekantpælevæggen, og
derfor var der hele tiden et stort
vandtryk på konstruktionen, efterhånden som siloen blev udgravet. Vandet havde det med
hele tiden at løbe til, fortæller
Bjarki Finnbogason, projektchef
på E101.
NCC har erfaring med forbrændingsanlæg, hvilket virksomheden trak på i deres arbejde på
Amager Bakke, hvor de skrå slisker som leder affaldet ind i siloen
krævede en specielstøbeteknik,
som virksomheden tidligere har
erfaring med.
Selvom det var to separate licitationer NCC skulle udføre, hænger de dog naturligt sammen.
E103 kom i direkte forlængelse
af E101, hvor NCC skabte råhuset
til hele det kæmpemæssige forbrændingsanlæg.
Byggeriet krævede meget kraftige
anlægsbetonkonstruktioner, der alle blev støbt på stedet.
Blandt de største enkeltkonstruktioner var turbinefundamentet,
med 300 m3 beton i tre meter
tykkelse, der blev støbt på et 16
meter højt stillads og nedkølet
for ikke at skade betonen under
hærdningen. Samt en 60 meter

lang efterspændt betonbjælke
der indeholdt et tons armering
per meter.
– Konstruktionerne blev støbt i
almindelig systemforskalling og
traditionel dækforskalling med
stilladsunderstøtning. Byggeriet stiller store krav til kvalitet, da
belastningen på konstruktionen
er enorm fra det op til 80 meter
høje byggeri. Det kræver tykke og
hårdt armerede konstruktioner,
siger Allan Lavrsen, projektchef
på E103.
Under spidsbelastningen af
byggeriet arbejdede NCC i en
længere periode i tre-holdsskift
fra mandag til lørdag, og havde
cirka 300 mand på byggepladsen.

Til trods for de mange mænd på
byggepladsen, formåede NCC
at holde ulykkesfrekvensen helt
nede på 6,5. NCC havde dedikeret
fire medarbejdere til at overvåge
byggepladsen med sikkerhed for
øje, og peger selv på det som én
af grundene til, at der skete så få
uheld.
– Det har været virkelig spændende at være med, men også
hårdt mens det stod på. Det krævede en stor indsats fra alle, og vi
er stolte af, at have været med, siger Jesper Gaarde, afdelingschef
hos NCC.
Se dronefilm af betonarbejdet
på https://www.youtube.com/
watch?v=xLfGepPGCyQ

Betonpæle som siloen skal bygges på. Foto: NCC.

Amager Bakke på en kold vinterdag. Foto: Moe.

TVILUM
Tvilum Landinspektørfirma
A/S tilbyder:

• Præcision opmåling og afsætning

• Ejerlejlighedsopdeling - udstykning

• Laserscanning af alle typer

Amager Bakke tager sig flot ud i solskinnet på en vintermorgen. Foto: Tvilum.

byggeri og landskab
Præcise fixpunkter blev kontrolleret løbende
Tvilum Landinspektørfirma A/S
var nogle af de første på det, der
skulle blive til byggepladsen for
Amager Bakke. I juni 2011 startede Tvilum forundersøgelserne
til opførelsen af forbrændingsanlægget. Forundersøgelser der
sidenhen dannede projektgrundlaget for Amager Bakke.
Tvilum opmålte nøje hele området, som Amager Bakke ligger på,
og i den proces målte virksomheden alle de eksisterende bygninger og udarbejdede planer over
alle eksisterende ledninger på
pladsen. Tvilum kortlagde således
hele området og registrerede det
eksisterende terræn. Opmålingerne blev foretaget i 2014 under
projekteringen af Amager Bakke.
Tvilum vandt derefter landinspektøropgaven i udbud og
skulle stå for hovedafsætningen
af byggeriet. Tvilum har blandt
andet koordinatsat byggeriets
modullinjenet og kontrolleret de
indstøbningsdele, som de store
stålkonstruktioner er placeret i.
Indstøbningsdelene skal stå indenfor ganske få millimeter og
være meget præcise. Indstøbningsdelene afsættes ud fra et
fixpunksnet som Tvilum har etableret og beregnet koordinater til.
Tvilum har siden 1984 fungeret
som rådgivende landinspektør,
og virksomheden er vant til at
varetage meget store projekter.
Siden 1997 har Tvilum været rådgiver for Københavns Lufthavn.

Virksomheden har endvidere været landinspektør på blandt andet
DR Byen og den nyligt opførte
Royal Arena.
Det nye Herlev Hospital er et andet stort projekt hvor Tvilum har
ansvaret for alt hovedafsætning
og kontrolmåling.
– Vi er vant til store projekter,
men selvfølgelig var Amager Bakke ikke nogen lille opgave. Opmålingerne skal være meget præcise
og vi har et stort ansvar for at de
afsatte konstruktioner passer til
den efterfølgende stålmontage
siger Børge Tvilum adm. direktør
hos Tvilum.
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På de store
byggerier kræves
der meget høj
præcision, og det
er noget, vi er
gode til
Børge Tvilum, Tvilum

Fixpunkterne er meget vigtige, da de danner grundlaget for
det fremtidige arbejde. Tvilum
kontrolmålte derfor fixpunkterne
løbende og opdaterede dem.
Bygherren skulle ligeledes levere
fixpunkter, som de andre underentreprenører kunne arbejde ud
fra. Disse fixpunkter leverede Tvilum også.

• Opmåling og kortlægning
med drone
www.tvilum.dk

CR ELECTRIC
• Beskæftiger 70-80 medarbejdere
• Udfører tekniske totalløsninger i fag- og totalentreprise
til industri, erhverv samt på
offentlige og private anlæg
Fixpunkter er vigtige for opførelsen af anlægget, der planlægges og koordineres. Foto: Tvilum.
– På de store byggerier kræves
der meget høj præcision, og det
er noget, vi er gode til. Vi har noget meget nøjagtigt udstyr og
nogle meget erfarne folk, som er
omhyggelige, siger Børge Tvilum.
Tvilum er stadig til stede på byggepladsen omkring Amager Bakke, hvor virksomheden har diverse opgaver.

Kontrolrum krævede speciel
belysning
CR ELECTRIC AS har udført el-entreprisen på administrationsafsnittet af Amager Bakke. CR ELEC-

TRIC har stået for elinstallationer
på alle 11 etager, samt hovedforsyningen til etage tavler, som
løber via en 800 A kanalskinne i
skakt. CR ELECTRIC har desuden
stået for PDS kabling og fiberbackbone imellem etage rack,
samt ADK & AIA i samarbejde med
Siemens. Virksomheden har også
stået for belysning og lysinstallationer, som i kontrolrummet krævede specialbelysning og styring
heraf. CR Electric har desuden
leveret sikkerhedsbelysning, UPS
forsyning samt rumsluknings anlæg og kraftinstallationer til det
store byggeri.

• Varetager komplette erhverv og industriprojekter,
med tilhørende produktions
installationer og industriautomatik, erhvervs- og
boligbyggeri, sportshaller,
bilhuse, butikscentre, vandværker, rensningsanlæg,
grundvandssænkning samt
sten-og grus industrianlæg
• Etablering af fiber og antenne anlæg via gravning
– jordfortrængning, samt
efterfølgende indblæsning
& konnectering test heraf
www.crelectric.dk
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