
 

50.000 gæster besøger årligt muse-
et ”Ruinerne under Christiansborg”, 
hvor man kan fordybe sig i histori-
en om Slotsholmens bygninger fra 
Absalons tid og frem til i dag. Kun 
ganske få bemærker, at betontrap-
pen ned til museet ikke alene er en 
trappe, men også en lift, der giver 
niveaufri adgang for kørestolsbru-
gere. 

Værdig adgang for alle
Det er en specialkonstrueret Stepless lift 
fra Guldmann, der sikrer, at alle gæster 
kan benytte museets hovedtrappe i den 
fredede slotsbygning.

Liften blev etableret i 2014 i forbindelse 
med renovering af ”Ruinerne under 
Christiansborg”, og ifølge bygherre-
repræsentant, Bertelsen & Scheving 
Arkitekter, blev Guldman udvalgt som 
liftleverandør, fordi Guldmann har 
erfaring med diskrete adgangsløsninger 
i fredede ejendomme:
 ”Vi tegnede et løsningsforslag til, 
hvordan vi gerne ville have liften til at 
se ud i trapperummet, og så levere-
de Guldmann en specialløsning, der 
matchede vores ambition,” fortæller 
byggeleder og bygningskonstruktør 
Jakob Wiinholt fra Bertelsen & Scheving 
Arkitekter.

”Guldmann leverede en 
specialløsning, der mat-
chede vores ambition.  
Alt fra funktionalitet til 
de mindste arkitektoniske 
detaljer faldt i hak.” 
 
Byggeleder og bygningskonstruk-
tør Jakob Wiinholt fra Bertelsen & 
Scheving Arkitekter

Usynlig lift på 
gamle Christiansborg



 

Det gamle udtryk intakt
I Guldmann glæder projektlederen sig 
over at levere ekspertise til projektet 
med respekt for slottets historiske stil:
 ”En lift til en fredet bygning kræ-
ver en unik konstruktion, som går i et 
med ejendommen. Det er nødvendigt 
med en dynamisk proces, hvor vi 
teknikere tidligt i processen kommer 
med input til føringsveje, krav til 
overflade og konstruktioner rundt 
om liften og samtidig løfter koordine-
ringsansvar over for smed, tømrer, og 
elektriker. Det har været en fornøjelse 
at være en del af et projekt, der re-
spekterer det gamle slot i belægning 
og øvrige materialevalg.”

Guldmann har leveret rådgivning, 
teknisk udvikling, projektledelse, ko-
ordinering og installation af liftløsnin-
gen på Christiansborg.

Fakta om liften  
på Christiansborg:

Belægning:  Poleret beton
Sikker- 
hedsværn:   Rustfri stål + hånd

liste i  bruneret stål
Bæreevne:  500 kg.
Betjening:  Hjælperbetjent


