
Værdig adgang for alle i 
Notre Dame



Hver dag besøger 30.000 menne-
sker katedralen Notre Dame i Paris. 
De færreste gæster bemærker de 
tre trin, der fører op til altret midt 
i kirkerummet i den 650 år gamle, 
fredede kirke. Besøgende har fri 
adgang til alteret, når der ikke er 
messe. Men frem til 2015, omfat-
tede den frie adgang ikke kirkens 
kørestolsbrugere. Det har en 
skræddersyet liftløsning fra danske 
Stepless by Guldmann nu ændret. 

International arkitekt i spidsen
Den internationalt anerkendte arkitekt, 
Benjamin Mouton, er arkitektonisk 
ansvarlig for Notre Dame. Løsningen til 
Notre Dame blev tegnet og produceret 
på Guldmanns matrikel i Aarhus og 
derfor har et tæt samarbejde mellem 
udviklingsafdelingen og den franske ar-
kitekt samt entreprenørerne været helt 
central for det endelige resultat.
- Laver man fejl på en løsning som 
denne, så går det nemt rigtig galt. 
Derfor har vi været i tæt dialog med 
franskmændene, og brugt den tid, det 
tager at lave en unik løsning, fortæller 
Jørgen Guldmann.

Kirkeligt måneskinsarbejde
Heldigvis gik intet galt. Den mere end 
400 kilo hydrauliske lift blev kørt til 
Paris i oktober 2014, cirka et år efter 
første møde. Herefter begyndte nat-
arbejdet for Guldmanns montører og 
håndværkerne, der skulle skære hul i 
gulvet. Arbejdet blev udført om natten, 
fordi bygherren stillede krav om, at 
processen foregik uden for domkirkens 
åbningstid, og da der ofte er koncerter 
om aftenen, som heller ikke måtte for-
styrres, var der kun natten tilbage.
I februar 2015 blev liften officielt 
indviet.

I dag er liften i den parisiske domkirke 
i brug cirka ti gange dagligt, et tal som 
Guldmanns landeansvarlig i Frankrig, 
Emmanuel Ferlay, vurderer, vil stige 
til omkring 100 i takt med, at kirkens 
gangbesværede besøgende bliver op-
mærksomme på den diskrete lift.
Guldmann får løbende henvendelser 
fra arkitekter rundt om i verdenen, som 
ønsker en fremvisning  af, og informati-
on om, løsningen i Notre Dame.
Når Jørgen Guldmann ser tilbage på 
forløbet, siger han:
- Liften i Notre Dame har løftet vores 
viden og erfaring til et niveau, som 
gør os i stand til at løse endnu mere 
komplicerede specialopgaver i fredede 
bygninger.

”Liften i Notre Dame har 
løftet vores viden og erfa-
ring til et niveau, som gør 
os i stand til at løse endnu 
mere komplicerede spe-
cialopgaver i fredede byg-
ninger.” 
 

Jørgen Guldmann

Fakta om liften :

Belægning:  Sandsten

Sikker- 
hedsværn:  Rustfri stål

Bæreevne:  400 kg

Betjening:  Hjælperbetjent


