
STORFAMILIEN BYGGER HUS

Familien består af far Mikael, 
der er pressechef, mor Pernille, 
kommunikationsrådgiver og 
journalist, og børnene August 
på otte år, Frederik på syv og 
tvillingerne Carl Christian og 
Dicte Marie på tre år. 

Hvordan bosætter man 
sig, når familien vokser 
fra to til seks personer på 
fem år? Det spørgsmål har 
familien Marott Winkler 
forsøgt at finde svaret på 
siden sommeren 2005, hvor 
de netop havde købt drøm-
meboligen. Men så kom et 
sæt tvillinger til, og pludelig 
var villaen for lille.

 Journalist Pernille Marott 
skriver om det lange, seje 
træk med at finde finde en 
økonomisk og funktionel 
bolig til  den børnerige 
familie. 

1. spadestik til parcel-
huset i Hvidovre er taget. 
Boligen vil følge byggeriet 
frem til indflytningen cirka 
1. marts. Dette er den 7.  arti-
kel i serien.  Læs dem på 
fri.dk/boligen
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Det er bidende koldt, da vi har 
det første byggemøde på 
grunden en tidlig morgen i 
starten af oktober. Kulden 
til trods er vi ved at svømme 

over af varme og begejstring over endelig 
at få ansigt på den mand, der skal få vores 
byggeri sikkert i havn. 

I informationsmaterialet fra Lind & Ri-
sør står der, at vi skal være forberedt på, 
at firmaets byggeledere er præcise og 
bestemt ikke diplomatiske i forhold til en 
eventuel korrektion af håndværkere. Og 
at den arbejdsfacon vil smitte af på den 
måde, de forholder sig til os på. Lind & Ri-
sør har med garanti ikke skrevet advarslen 
uden grund, men i forhold til byggeleder 
Karsten Nielsen, der skal følge vores hus, 
er oplysningen overflødig. 

Vi oplever ham som en medspiller med 
hvem, vi skal arbejde os sikkert og effek-
tivt frem mod målet. Vi får øjeblikkelig 
tillid til hans dømmekraft og priser os lyk-
kelige over, at det ikke ser ud til at genere 
ham, at vi skal have langt de fleste tekni-
ske forklaringer mere end én gang. For os 
er hans tale lige så sort som en astrofysi-

kers. Vores hjerner er ganske enkelt ikke 
tunet ind på at forholde os til begreber 
som sokkelkoter, råjord og tørledninger. 

Det er arkitekt Jesper Holm, vores egen 
håndplukkede og tilkøbte rådgiver, til 
gengæld. Det er ham, der under hele for-
løbet har medvirket til, at vi har kunnet 
sove lidt bedre om natten.

Sammen med familieadvokaten læ-
ste han os over skulderen, da kontrakten 
skulle udformes. Han har også gennemset 
vores tegninger, og nu kommer turen til at 
tjekke, at byggeriet bliver udført ordent-
ligt. 

Det er kun meningen, at han skal tilse 
byggeriet i udvalgte afgørende faser, som 
for eksempel, når fundamentet skal luk-
kes til. Men allerede efter referatet af det 
netop overståede byggemøde er han på 
vej ud for at besigtige grunden. Det skur-
rer i hans ører, at vores stuegulv kommer 
i niveau med fortovet. Klimaforandringer 
og kommunens gamle kloakker taget i be-
tragtning bør det i hvert fald hæves ti cen-
timeter, mener han.

Vi lader vores byggetekniske hjerne 
tage en telefonisk snak med Karsten byg-

geleder, og et døgn senere er aftalen i hus, 
så kommunens kloakker kan gå over sine 
bredder, uden at vi skal udskifte sutsko 
med vaders.

DEN NAT SOV vi ekstra godt. Det er selv-
følgelig frustrerende, at vi to dage, inden 
spaden skal i jorden, må lave om på den 
såkaldte kotehøjde. Men det er en stor 
tryghed at opleve, at den terrier af en byg-
gesagkyndig, vi har hyret, også viser sig at 
gø, når der er grund til det. 

Da Holm genser byggegrunden tre uger 
senere, er han til gengæld fuld af lovpris-
ninger. Der er lagt varme og isolering og 
støbt fundament. Og det er bare i orden, 
som de siger i Jylland. Jord- og betonbis-
serne, Jakob og Sinisa, kan i den grad deres 
kram, og de er effektive, så det sprøjter. I 
deres fritid dyrker de motocross og road-
racing, og lysten til fart har helt tydeligt 
også sat sit præg på arbejdslivet. Klokken 
6.30 kommer der spot på byggegrunden, 
og så bliver der arbejdet. 

I løbet af tre dage er randfundamentet 
sat med lecablokke og isolering. Og da vi 
er fremme ved efterårsferien, er der gravet 

Første spadestik – HER HAR DU BRUG FOR SPARRING 

En uvildig rådgiver vil ofte blive brugt til at tilse et byg-
geri, inden en rate skal forfalde. Ved typehusbyggeri, 
hvor beløbet falder i en samlet rate efter afleveringfor-
retningen, vil besøgene på byggepladsen tit knytte sig 
til følgende arbejdsprocesser:

Når fundamentet er støbt.
Når indervæggene sættes op.
Når spærene er rejst. 
Når taget er lagt.
Når VVS’en sluttes til.
Ved afleveringsforretning. 

Det koster et par tusinde kroner, hver gang en rådgiver 
skal ud. En samlet pakke på fem-seks besøg i løbet af 
byggeperioden vil typisk beløbe sig til 10.000 kroner 
plus moms. 

Kilde: Ulrik Hovmand, bygningsingeniør  
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To dage før byggestart kommer vores rådgiver 
forbi grunden. Vi skal beslutte, om huset skal 
ligge i niveau med fortovet og eventuelt få 
tilsluttet et aquadræn, eller om vi skal få huset 
hævet en smule. Vi vælger at følge vores egen 
arkitekts råd og få det hævet ti centimeter. 

Efter 14 dage er fundamentet lukket af og fyldt op med sten, varmeslanger og isolering. Vi kan nu se, hvor der skal være bad og køkken.

Forventningerne er som var det juleaften, da vi oven i købet fire uger før forventet, 
skal møde vores byggeleder. Oktober er netop skudt i gang og forude venter 22 uger 
med byggeri på hjernen. Tekst og foto: Pernille Marott / www.marottkommunikation.dk
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 vi er i gang!

Ulrik Hovmand er bygningsingeniør og 
har mange års erfaring som byggeråd-
giver. Michael Dan Olsen er uddannet 
tømrer med mere end ti års erfaring 
som både byggeleder og –chef i type-

husbranchen, men er i dag projektleder i tagindu-
strien.

De mener begge, at det er en god idé at have en 
rådgiver med på sidelinjen. Men de mener samtidig, 
at rådgiverens rolle er anderledes, når der skal rådgi-
ves i et typehusforløb, end hvis det er en lille hånd-
værksmester, der står som entreprenør. 

»Hos de store velrenommerede typehusfirmaer er 
alt sat i system, og de tekniske løsninger er efterprø-
vet gennem mange år. Samtidig er der eksperter på 
hver en arbejdsopgave, hvilket sjældent er tilfældet 
hos den lille håndværksmester,« siger Michael Dan 
Olsen.

»Et typehus vil generelt kunne bygges med et til-
fredsstillende resultat uden, at man investerer yder-
ligere i en rådgiver. Men har man det bedst med at 
have en ekspert med, er det forståeligt  – specielt 
set i lyset af den netop overståede periode, hvor det 
kunne være vanskeligt at samle tilstrækkeligt med 
gode håndværkere, der forstod at bygge huset efter 
bogen. Man skal dog være opmærksom på, at det 
ikke er ligegyldigt, hvem man lader sig rådgive af. Et 
typehusfirma vil generelt have den samme interesse 
som kunden i at få et godt hus færdigt til tiden. De vil 
også udbedre skader løbende, men de vil ikke bryde 
sig om at have en emsig tilsynsførende rendende, der 
kun kan påpege fejl og ikke er i stand til at anerkende 
godt arbejde. Den slags kan give rigtig meget mud-
der i maskineriet for bygherre ,« forklarer Michael 
Dan Olsen. 

ULRIK HOVMAND SER det som en fordel for både 
bygherre og byggefirmaet, at der er en rådgiver på 
sagen. Samtidig mener han, at der er stor kvalitets-
forskel på landets typehusfirmaer. 

»Er der tekniske problemer, har en rådgiver mulig-
hed for at gribe ind i tide. Men der er også tilfælde, 
hvor rådgiveren er med til at afværge en større kon-
frontation foranlediget af bygherre, fordi han som 
lægmand kan komme til at fokusere på uvæsentlige 
ting,« forklarer Ulrik Hovmand, der er meget bevidst 
om, at rollen kræver en god håndfuld diplomati.

»Det er ikke altid, man skal påpege mindre fejl 
med det samme. Nogle gange når man meget læn-
gere ved at samle dem sammen til afleveringsfor-
retningen. Her er det til gengæld vigtigt, at man op-
ponerer. Det er her, det juridiske ansvar overgår fra 
typehusfirmaet til bygherre, så det man ikke har på-
peget her, kan være svært at få igennem,« forklarer 
Ulrik Hovmand.

Når han hyres til at rådgive om et typehusbyggeri, 
tilser han byggeriet fem-seks gange. 

»For bygherren er selve kontrakten noget af det al-
lervigtigste for byggeriet. Her står ofte nogle meget 
lidt lukrative forhold for bygherre, og derfor tilråder 
jeg altid, at man har en rådgiver til at læse over skul-
deren allerede her. Er jeg ikke med, beder jeg som det 
første om kontrakten og projektmaterialet. Dernæst 
handler det om at tilse byggeri typisk inden en rate-
betaling. For tilbageholdelse af pengene er det ene-
ste effektive pressionsmiddel, du har som bygherre,« 
siger Ulrik Hovmand. 

Michael Dan Olsen peger på tillid som en vigtig 
faktor, når man skal bygge. 

»Som bygherre skal man have en kæmpe portion 
tillid til det firma, der skal bygge. Det er den tillid, 
der gerne skulle give et godt forløb og en god dialog 
bygherre og byggeleder imellem. Har man ikke den 
tillid, skal man vælge firmaet fra. Er man født til liv-
rem og seler, kommer man ikke uden om en person-
lig rådgiver, « siger Michael Dan Olsen.

boligen@berlingske.dk

Byg med tillid, 
rådgivning 
og ro i maven
Hvor meget bør en typisk bygherre 
af et typehus gøre for at sikre sig 
mod dårligt håndværk? Læs her 
hvad en garvet rådgiver og en erfa-
ren byggeleder mener . Af Pernille Marott 

Vores yngste børn jublede, da de fik øje på de store mængder flamingo  og hev 
godt og grundigt i de nysatte isoleringsstykker. Det var ikke sjovt i situationen! 

Som det sidste går jord- og betonbisserne Jakob og Sinisa i gang med kloakkerne. 

SÅDAN FÅR DU EN GOD  
BYGGEPLADS!ATMOSFÆRE
Et godt byggeforløb afhænger ikke 
kun af en ordentlig aftale med et solidt 
byggefirma. Det er også frugtbart at 
skabe dialog med håndværkere. Det kan 
desuden betale sig at bruge noget tid 
på kommende naboer. 

Vis dig på byggepladsen, så hånd-
værkerne kan se, hvem de bygger for.

Spørg til det du ser. Oftest vil hånd-
værkerne meget gerne fortælle om 
deres arbejde. 

Har du bagt kage eller brød til 
familien, er det noget håndværkerne 
vil sætte stor pris på at blive tilbudt. 

Som et led i den interne kvalitets-
kontrol tager byggefirmaet billeder af 
alle processer i byggeforløbet. Men 
det kan også være en godt idé at gøre 
det selv. De kan blive relevante, hvis 
der opstår tvister, der skal dokumen-
teres. Billederne kan også være rare at 
have som rene minder. 

Tal med naboerne om, hvad I har 
sat i gang. Der er altid gener ved et 
byggeri, og det er naboerne, der skal 
leve med mange af dem.

Styrk naboforholdet og inviter dem 
med til rejsegildet. 

Snak med naboen om nyt hegn 
eller ny hæk, før du går i gang.

Kilde: Michael Dan Olsen, tømrer, 
projektleder og tidligere byggechef.
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ud, så alt er klart til at lægge sten, varme-
slanger til varme, isolering mm. 

JEG ER KISTEGLAD, da jeg og børnene går 
rundt i den bløde muld på grunden den 
fredag eftermiddag lige inden efterårsfe-
rien. Solen skinner, og den store jordbun-
ke med alt det opgravede muld taler sit 
tydelige sprog: Nu er vi for alvor i gang. 
Jeg når endda også at blive enig med na-
boen over hegnet om, at vi oven i købet 
er godt i gang, da jeg vender blikket mod 
vores to yngste børn og opdager kata-
strofen. De er holdt op med at kure ned 
ad det store muldbjerg, og har nu fundet 
på en leg, hvor de brækker stykker af den 
nylagte flamingoisolering langs funda-
mentet og samler det i en bunke!!! For 
to tre-årige er der øjensynligt ikke den 
store forskel på at splintre og male fla-
mingokassen til en nyindkøbt racerbane 
til storebrors fødselsdag den ene fredag 
og ugen efter kaste sig destruktivt over 
to arbejdsomme mænds nøje udførte ar-
bejde. 

Feriestemningen falder en kort stund 
til under 0-punktet for så at vende igen, 

da vi ugen efter ser, hvor langt Jakob og 
Sinisa er kommet med vores hus. Mens 
vi har holdt ferie, har de lavet og lukket 
fundamentet. De er endda i gang med 
hele kloaknettet og vil  grovregulere hele 
grunden med den opgravede muld, inden 
ugen er omme. Jeg spørger forsigtigt, om 
vi nu vil få det fodkoldt der, hvor vores 
aktive poder har hjulpet lidt med at om-
rokere på isoleringen. Men jeg kan godt 
slappe af. Sinisa og Jakob har udbedret 
skaderne, der vist endda var til at overse. 

Om en uge bliver skillevægge og den 
bærende bagmur sat. Dernæst går tøm-
rerne i gang, og så er det endelig mure-
rens tur. Der bliver helt sikkert rejsegilde 
inden jul. Vores byggeleder har fastsat 
indflytningsdatoen til midt i marts. Med 
den energi og arbejdsomhed skal der vist 
meget til, at planen skrider. 

Læs næste gang: Fancy, funktionel eller frem-
tidssikret? Det er lige så svært at vælge materia-
ler til sit hus, som det er at vælge brudekjole. 

boligen@berlingske.dk
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