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Hillerød Kolding Aarhus
Nyt supersygehus 

skal servicere 310.000 
borgere i Nordsjælland

Affaldssorteringscenter 
udvides med ny hal

Stort kollegie skal 
gøre plads til flere 

studerende

NYT•



Det bliver snart nemmere for studerende i Aarhus at finde en bolig. På Katrinebjerg i 
Aarhus N er man nemlig ved at etablere det nye kollegie, BaseCamp, som kommer til at 
bestå af intet mindre end 663 studieboliger. Poul Pedersen A/S står for at lave støbearbejdet 
til et højhus i 18 etager samt 3 yderligere beboelseskomplekser. 

PASCHAL-Danmark leverer forskallingsforme til både vægstøbningen samt den store bundplade, 
der skal udgøre fundamentet til højhuset. Henrik Sølvsten, betonformand hos Poul Pedersen A/S, 
sætter stor pris på den fleksibilitet, der kendetegner samarbejdet med PASCHAL:   

”Vi har et tæt samarbejde med PASCHAL. De bidrager blandt andet med at færdiggøre vores 
produktionstegninger, så de passer til deres forskallingsforme. Derudover har det stor betydning, at de er tæt på 
rent geografisk, så vi hurtigt kan få de materialer, vi skal bruge. Der sker af og til nogle ting under et byggeprojekt, som 
man ikke kan forudse – og derfor er det en fordel, at vi, hos PASCHAL, altid selv kan komme og afhente de materialer, vi mangler.”

Byggeriet udføres i totalentreprise for Raundahl & Moesby med BaseCamp Student som bygherre. BaseCamp vil efter planen stå 
indflytningsklart i sommeren 2023. 

BaseCamp i Aarhus

Ny affaldssorteringshal i Kolding
I Kolding er man ved at udvide byens store affaldssorteringscenter. Udvidelsen 
består af en ny affaldssorteringshal, som SBG Entreprise og Kloak står for at 
etablere. Den 6 meter høje hal får et areal på 60 gange 40 meter og skal gøre 
plads til, at endnu større mængder affald kan køres ind, sorteres og fordeles, 
inden det køres videre til behandling.

PASCHAL-Danmark leverer forskallingsforme til projektet og har derudover 
haft en vigtig, rådgivende rolle i forbindelse med betonstøbningen. Det er 
nemlig første gang, at SBG arbejder med in-situ støbning. Simon Brønnum 
Gilberg, direktør for SBG Entreprise og Kloak, siger således om samarbejdet:

”Vi har de seneste 15 år været vant til at håndtere almindeligt støbearbejde. 
Men de seneste år har vi oplevet en stor efterspørgsel på in-situ støbte løsninger 
– og der er PASCHAL jo én af de store på markedet. De leverer alt, vi skal bruge 
og giver os en god service. Men for os har det vigtigste været den rådgivning og 
hjælp, vi har fået som nystartede systemforskallingsstøbere. Dette er startskuddet til, 
at vi fremover kan tilbyde in-situ støbte løsninger i alle former over alt i landet.”  

Støbearbejdet forventes afsluttet i slutningen af december 2021, mens den nye hal efter 
planen tages i brug i begyndelsen af 2022. 



Borgerne i Nordsjælland vil i 2024 kunne glæde sig over åbningen 
af et nyt supersygehus beliggende syd for Hillerød. Det ambitiøse 
byggeri, som opføres af NCC Danmark, vil tage form som et firkløver 
og skal huse ca. 4.000 medarbejdere. PASCHAL-Danmark har siden 
projektets begyndelse leveret vægforskalling og understøtning til det 
enorme støbearbejde. 

Hospitalet har et samlet gulvareal på 128.000 kvadratmeter, fordelt på 4 etager, 
og er bygget på et fundament bestående af en 75 centimeter tyk bundplade af 
armeret beton. Alene i kælderen kan man boltre sig på 32.000 kvadratmeter med en 
loftshøjde på hele 5,33 meter. 

Til at støbe kældervæggene har NCC anvendt op til 2.500 kvadratmeter LOGO vægforskalling. Til opførelsen 
af de indvendige vægge og søjler er der brugt filigranvægge og elementsøjler. Disse elementer er afstivet med vores nye 4,4 meter 
letvægtsstøtte med klikbeslag for hurtig montage. I alt er næsten 2.000 elementstøtter i brug på den store byggeplads.

De mange kvadratmeter dæk, der er alt fra 350 mm til 500 mm tykke, støbes med formborde, udført med vores GASS-system. De 
største formborde har et areal på 19 kvadratmeter, og størrelsen gør, at der hurtigt kan flyttes mange kvadratmeter formborde. Til at 
flytte formbordene anvendes vores elektriske løftevogn, der nemt og hurtigt kan manøvrere formbordene i alle retninger. I øjeblikket 
er mere end 7.000 kvadratmeter formborde i brug. Yderkanten af dækket over 1. sal er udkraget i forhold til de nedre etager. Her 
anvendes vores Flexible Shoring stillads.

Efterhånden som NCC kommer i højden, er det nødvendigt at sikre de underliggende dæk med backpropping. Til det har vi leveret 
mere end 3.000 støtter i længder op til 5,4 meter. 

Når Nyt Hospital Nordsjælland åbner dørene i 2024, vil der være 570 sengepladser til rådighed – herunder både 
akut- og intensivpladser. Det bliver til glæde for ca. 310.000 borgere i Region Hovedstaden, som tidligere har været 
tilknyttet hospitalerne i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. 
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Opdatering til PASCHAL-app
Vores PASCHAL-app er nu opdateret til både IOS og Android. Det betyder, at du nu nemt kan finde 
dine foretrukne kontaktpersoner og brochurer hos PASCHAL-Danmark, så du altid har dem lige ved 
hånden. Du kan downloade appen i App Store og Google Play. 
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Den 1. juli 2021 kunne Charlotte Larsen, tekniker i Aarhus-afdelingen, fejre sit 35-
års jubilæum. Vi ønsker Charlotte stort tillykke med den flotte milepæl og takker for 
hendes store arbejdsindsats gennem mange år.

Senere på året, d. 27. november, kunne vi også fejre Charlottes 60-års fødselsdag. 
Derfor skal der lyde endnu et stort tillykke til Charlotte. 

Personalia

35 års jubilæum / 60 års fødselsdag

Følg os på LinkedIn og få mere at vide om, hvad der rører sig 
i og omkring PASCHAL-Danmark A/S.

10 års jubilæum 50 års fødselsdag 60 års fødselsdag
Den 1. november fejrede vi Charlotte 
Halmøs 10-års jubilæum som kontor-
assistent i PASCHAL-Danmark. Der 
skal hermed lyde et stort tillykke til 
Charlotte og en stor tak for hendes 
indsats de seneste 10 år. 

Vores kundeassistent i Glostrup,  
Anne-Mette Larsen, fylder 50 år den 
19. februar 2022. Fra hele PASCHAL- 
Danmark skal der lyde et stort tillykke 
med dagen. 

Den 18. december kan Henrik 
Juhl Pedersen, salgskonsulent hos 
PASCHAL i Glostrup, fejre sin 60-års 
fødselsdag. Vi ønsker Henrik et stort 
tillykke med den runde fødselsdag.

Mød en af vores salgskonsulenter
Den 1. april 2021 startede Jan Elsborg Jensen i rollen som salgskonsulent i vores afdeling i Aarhus.

Jan har de seneste 6 år arbejdet med salg og kommer senest fra en salgsstilling hos Stark i Skejby. Jan 
har en faglig baggrund som tømrer, og netop hans erfaring inden for håndværk, kombineret med hans 
salgserfaring, har gjort Jan til et særdeles stærkt aktiv – både for os selv og i dialogen med vores kunder: 

”Dialogen med kunderne er det vigtigste for mig; at vi sammen finder frem til de rigtige løsninger, og at vi 
sørger for at overholde vores aftaler. Derudover kan jeg også godt lide fleksibiliteten i jobbet, samtalerne ude på byggepladsen 
samt muligheden for at følge de forskellige projekter fra start til slut.”

Privat bor Jan sammen med Line og deres to piger på henholdsvis fem og halvandet år. I sin fritid nyder Jan at bruge tid sammen 
med familie og venner i hjembyen Silkeborg, hvor det også bliver til nogle ture på Silkeborg Stadion, hvor han trofast støtter de 
lokale helte.    


