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Nyt, grønt bykvarter
skyder op på
Islands Brygge

Ved H.C. Andersens
Hus opstår eventyrlig
oplevelsespark
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Frederiksberg mod
oversvømmelser

I krydsfeltet mellem
byen og bugten
opstår SHIP
på Aarhus Ø

Bryggens Bastion
Midt på Islands Brygge opfører Bach-Gruppen Bryggens Bastion, et nyt bykvarter på
125.000 m2, hvor nøgleordene er grønt bymiljø og arkitektonisk kvalitet. Kvarteret
kommer til at bestå af op til 1.000 blandede boliger med forskellige boligtyper som
familieboliger, række- eller byhuse med egen have, lejligheder og tagboliger.
Bryggens Bastion tilpasser sig både i materialevalg og skala den omkringliggende
historiske bydel på Islands Brygge og med dens otte begrønnede karrébygninger
nyfortolkes samtidig den klassiske københavnske karré.
Navnet bygger videre på stedets historiske militæranlæg og fortidsminde Faste Batteri, som vil blive genetableret som bypark til rekreative formål. Derudover etableres
fire grønne byrum. Byggeriets vartegn bliver de to tårne på hhv. 24 og 31 etager, der
bliver placeret ved henholdsvis fortidsmindet og afslutningen af Emil Holms Kanal.
PASCHAL har leveret TRAPEZ rundforme, dækstøtter, trædrager, sikkerhedsrækværk,
sikkerhedshegn (nyhed) og GASS understøtning til byggeriet.

Eventyrligt byggeri i Odense
Midt i centrum af Odense er byggeriet af oplevelsesparken til H.C. Andersens Hus ved at tage form. Det er NCC, der står for opførelsen af råhuset til det spektakulære projekt, der er designet af den verdenskendte japanske arkitekt, Kengo Kuma. Det nye H.C.
Andersens Hus, der skal sætte eventyret i centrum for museumsoplevelsen, har et samlet areal på 5.600 m2, hvoraf to tredjedele
konstrueres under jorden. Byggeriet udgøres af pavilloner bestående af runde udstillingsrum lavet i mangekantsforskalling samt et
dobbeltfacetteret dæk, som bliver lavet af en masse facetterede trekanter. I samarbejde med NCC har PASCHAL fundet en let løsning
på understøtningen af det ellers komplicerede dæk. Dækket er opbygget ved standardunderstøtning, som er tilnærmet det færdige
dæk. For at sikre en præcis opstilling af understøtningen har NCC anvendt PASCHAL’s AR-APP ude på byggepladsen.
PASCHAL har leveret LOGO-form som mangekant, støttebukke og Shoring som understøtning til byggeriet.

Nye kunstgræsbaner på Frederiksberg
I august kunne Frederiksberg Kommune indvie seks nye boldbaner med et dertilhørende skybrudsanlæg. Det omfattende anlægsprojekt skal sikre færre oversvømmelser på Frederiksberg samt bedre mulighed for at spille fodbold.
Skybrudsanlægget, der er placeret under banerne, har til formål at opsamle og forsinke op til 24.000 kubikmeter regnvand og
dermed mindske presset på kloakkerne, når det regner.
Efter at anlægningen af kunstgræsbanerne er færdiggjort, går næste fase af skybrudsanlægget i gang. Her skal der etableres en
pumpestation, som kan lede regnvand fra Frederiksbergområdet til det nye skybrudsanlæg.
Det er Christiansen og Essenbæk, der står for støbningen af bygværket og PASCHAL har leveret LOGO-stål til støbning af væggene
og til dækforskallingen er anvendt dækstøtter, HT200 samt vores nye dækstøbeplader med kunstfiner.

SHIP
Ude på ’stævnen’ af Aarhus Ø, ved siden af lystbådehavnen,
er byggeriet SHIP ved at tage form. Her opføres 202 luksuslejligheder i op til fem etager, der er tegnet af arkitektfirmaet
Arkitema Architects.
SHIP er formet som fire fingre, og står man ude for enden
kan kun tre af de fem etager ses. Dette skyldes, at bygningen
terrasserer skråt op, på samme måde som agterstavnen på et
krydstogtskib. Den aftrappede form er ikke kun valgt for at
skabe en smuk bygning. Den sikrer samtidig, at alle lejligheder
får en optimal kombination af sol og havudsigt fra de store
terrasser eller altaner.
Udover selve lejlighedskomplekset vil byggeriet rumme 2.800
m2 erhvervslokaler i stueetagen. Lejlighederne er solgt som
projektlejligheder, hvilket har givet køber mulighed for at
påvirke indretningen.
Det er Per Aarsleff A/S, der står for opførelsen af projektet.
SHIP forventes at være færdigbygget i 2020.
PASCHAL har leveret LOGO form, elementstøtter, armeringsstillads, trappetårne samt GASS og Shoring som understøtning til
byggeriet.

Personalia

40 års jubilæum
Den 24. marts kan vores lager- og logistikchef Peter Fønss Stilling
som den første i PASCHAL-Danmarks historie fejre 40 års jubilæum.
Vi ønsker stort tillykke til Peter og takker for mange års loyal og god indsats.
Dagen markeres privat.

20 års jubilæum

Rund fødselsdag

Jeanett Mankov, tekniker i Glostrup, kan d. 1. februar
fejre 20 års jubilæum. Vi ønsker stort tillykke og
takker for mange års loyal og god indsats.

Tillykke til Susanne Ramshøj, kundeassistent i
Glostrup, der fylder 50 år d. 23. januar.

Velkommen til
Kasper Høj Madsen, der startede som medarbejder på vores lager
i Aarhus d. 3 december 2018 og Huri Nur Kocak, der startede som
ingeniør i Glostrup d. 21. januar 2019.

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