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Krønløbsøen Bering-Beder Taastrup Rådhus
Byggeprojekt i 

Nordhavn skaber ø 
nr. 432 i Danmark

Ny vejstrækning skal 
forbinde Aarhus med 

motorvejen

Rådhus skal skabe 
rammen omkring ny 

stor bydel
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Uanset om arbejdet foregår til lands eller til vands, står PASCHAL klar til at levere det 
nødvendige materiel for at få arbejdet i hus. Over de næste år skal der nemlig etableres 
en helt ny ø i Indre Nordhavn i København. Kronløbsøen, som øen kommer til at hedde, 
skal forbinde Sundmolen og Århusgadekvarteret.

Øen er designet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og COBE A/S. Byggeriet er i 
fuld gang og det er NCC, som står for totalentreprisen. Når byggeriet er færdigt, er 
Kronløbsøen ø nummer 432 i Danmark. Inspirationen til øens design kommer fra 
naturen. Mere præcist bliver øen skabt som en monolit, der er en meget stor sten, 
som er løsgjort fra et større fjeldstykke. En sten, der kan have størrelse som et helt 
bjerg eller klippe. Arkitekterne har hentet inspirationen fra de geologiske aflejringer 
i den danske kyst.

Byggeriet af parkeringskælderen er godt i gang. Til denne opgave benyttes vores GASS 
dækunderstøtning, hvor de største dækborde er helt op til 6 x 4 meter. Dækbordene kan 
nemt flyttes ved brug af dækvogne i takt med at kælderdækkene bliver støbt. Kælderen bliver 
på i alt 4 etager, hvoraf de nederste 3 dæk er 300 mm og det øverste dæk er 900 mm 
tykt. Dækbordene er derfor forberedt til at klare begge dæktykkelser kun ved at supplere 
med enkelte støtter. De samme dækborde er brugt ved Hillerød Hospital. Her er de højeste 
etagestøbninger helt op til 5,4 m., hvor de til sammenligning kun er 2,5 m. ved Kronløbsøen. 
Vores lager- og logistikchef Peter Stilling har i tæt samarbejde med NCC sørget for, at det 
helt rigtige materiel bliver leveret på det rigtige tidspunkt.

Kronløbsøen

AR-App: Intelligent forskalling
Hos PASCHAL deltager vi løbende i projekter til udvikling af nye 
innovative metoder til effektivisering og forbedret sikkerhed 
i byggeriet. De fleste har nok hørt udtrykket ’tid er penge’ – 
derfor har vi i samarbejde med Alexandra Instituttet udviklet en 

Augmented Reality (AR) app, der er en teknologi, der kombinerer data fra den 
fysiske verden med virtuelle data. 

Med appen er det muligt at reducere risikoen for fejl på byggepladser. Appen 
gør det muligt at lave komplekse geometriske løsninger ved anvendelse af 
traditionel forskalling, og er en unik mulighed for avanceret digitalisering af 
byggeriet i Danmark. Inden længe har PASCHAL AR-appen en helt ny funktion, 
som kan genkende de enkelte komponenter i stilladset. Det gør det nemmere, at 
opdage eventuelle fejl i monteringen af stilladset og derved hurtigt at få disse fejl 
rettet. Scan QR-koden og download PASCHAL’s AR App med det samme.

Læs mere om det store projekt 
der bygges i Nordhavnen her!

www.kronlobsbassinet.dk
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Den 12 km lange Bering-Beder vej vil i fremtiden komme til at forbinde Oddervej med den Østjyske Motorvej og Torshøjvej i 
nordvest. Målet er, at man skal kunne køre på vejen fra årsskiftet 2022/2023. M.J. Eriksson A/S står for etableringen af den nye 
vej med formand Tage Duelund i spidsen. I forbindelse med anlægsarbejdet skal der på den 12 km lange strækning opføres i 
alt 10 større broer, som alle er in-situ støbte. PASCHAL leverer den forskalling og SHORING-understøtning, som skal bruges til 
opførelsen af disse broer. Systemet opnår sin optimale styrke når flere elementer bygges sammen. Derfor er SHORING oplagt, 
som understøtning til de store broer. 

Projektet er kommet godt undervejs, og på nuværende tidspunkt er 4 broer 
færdige. Vinteren gav store udfordringer for byggeriet af de nye broer for vores 
salgskonsulent og ingeniører. Masser af regn, blæst, sne og frost gjorde at jorden 
blev for alt for blød at arbejde med. Da byggeriet var så godt planlagt, kunne 
man derfor uden problemer holde en pause over vinteren. Med foråret forude, 
er arbejdet genoptaget og skrider planmæssigt fremad.

Taastrup skal have et nyt rådhus. Det nye byggeri skal opføres i Høje Taastrup C, som ligger tæt 
ved City2. Det nye rådhus er designet af PLH arkitekter. Selve rådhuset bliver udformet som et 
landskabeligt tårn, der henvender sig til parken og byder byens borgere indenfor. Rådhuset 
bliver ni etager højt med en tagterrasse på toppen. Derudover skal rådhuset i stueplan rumme 
byrådssalen samt borgerbetjening og jobcenter.

I samarbejde med formand Henrik Kristensen fra Munck Havne & Anlæg har PASCHAL leveret 
de LOGO- stål forskallingsforme, som skal bruges til at bygge de mange kvadratmeter. De største 
støbninger af væggene er helt op til 6,6 meter høje. Første etape af det 8.600 kvadratmeter store 
rådhus, består af knap 900 kvadratmeter kælder.

Bering-Beder vejen

Taastrup Rådhus



Glostrup
Ejby Industrivej 122 • 2600 Glostrup

Tlf. 44 84 46 00
info@paschal.dk 

Århus
Bredskiftevej 24  • 8210 Århus V

Tlf. 86 24 45 00
www.paschal.dk 
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Den 1. september 2020 startede Per Holde som salgskonsulent hos vores afdeling i Glostrup. 

Per er 42 år og har tidligere arbejdet som salgschef hos GSV og Ramirent. Per har 
også været hos Unicon beton og kender derfor en del til beton. ”Som konsulent 
er det vigtigt for mig, at vi er troværdige og at kunderne føler sig trygge, når de 
handler med os. Hvis ikke mine kunder føler, at de har fået en god behandling og 
ordentlig service, så vælger de os sikkert ikke på næste projekt”, siger Per. 

Privat bor Per sammen med Maria og deres 3 børn på 8, 12 og 16 år. Normalt 
ville Per styrketræne og spille floorball 3-4 gange om ugen og de andre i familien 
spiller også floorball. Så  der plejer at være rigeligt at se til med træning for alle og 
kørsel til kampe, men på grund af Coronaen bliver det dog kun til lange gåture med 
familien, hvilket faktisk har været ret hyggeligt.

Personalia
Mød en af vores salgskonsulenter 

25 års jubilæum  
I marts 2021 kunne Nikolaos Hondros, lagermedarbejder 
i Glostrup, fejre sit 25 års jubilæum. Vi ønsker stort 
tillykke med dagen, og takker for mange års loyal og god 
arbejdsindsats.

Rund fødselsdag

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

Den 27. januar 2021 kunne Kim Pedersen fejre sin 60 års 
fødselsdag. Vi ønsker stort tillykke med dagen til Kim!

Velkommen til
Afdelingen i Aarhus har vokseværk og byder velkommen 
til to nye salgskonsulenter!

Den 12. april havde Jesper Klejstrup sin første dag og den 
3. maj kunne vi byde velkommen til Jan Elsborg Jensen.


