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REFERENCE:  
HAVNEGADE 16, ODENSE
For Ejendomsselskabet Olav de Linde har vi la-
vet forstærkning af fundamenter med cirka 808 
meter rammede minipæle til et nyt kontordomi-
cil på Havnegade i Odense.

REFERENCE: VIMMELSKAFTET 45, KØBENHAVN
På bygningen Vimmelskaftet 45 skal der etable-
res en ny etage, som belaster det eksisterende 
fundament yderligere. For at undgå sætnings-
skader m.m. i fremtiden har vi på denne opga-
ve presset 80 stålpæle Ø 159 under bygningen 
på en længde af ca. 5.5 m.

I denne sag er der meget store syldsten, som 
man har brugt som fundament, da man bygge-
de huset. Disse skal ud, før vi kan presse pæ-
lene. Man er derfor nødt til at bore i de store 

sten og flække disse med stenkiler, før man kan 
presse pælene. Efter endt pælepresning lukkes 
huller i gulv med armeret beton. I kælderen er 
der rammet stålpæle både for afstivning og for 
at bygge nye vægge. Her har vi anvendt en af 
vores små rammemaskiner, og for at den kan 
komme ned i kælderen, er rammemaskinen 
reduceret med 1 ton, da elevatoren, der skulle 
køre den ned, kun kunne laste dette. Alle grave- 
og rammemaskiner, der er brugt på denne sag, 
er på el.
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Telefon: +45 2272 0097 - info@insituconsult.dk - www.insituconsult.dk 

 
 

 

IN-SITU Consult er en rådgivende virksomhed, som har specialiseret sig i monitering, indenfor de geotekniske og

undersøgelser og fotoregistrering hvor vi er specialister. Som noget nyt har vi nu også en droneteknisk afdeling. 
Vi udfører opgaver i hele landet 
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Gennem årtier har vi specialiseret os i udførsel af 
konstruktioner i jord, hvilket gør os til en af landets 
førende inden for fundering og efterfundering. 

KOMPETENTE MEDARBEJDERE,  
DER LØSER UDFORDRINGERNE
Vores godt 25 medarbejdere er med til at udføre 
opgaver for virksomheder, private og offentlige in-
stanser – og er klædt på til at løse enhver problem-
stilling, vores kunder måtte stå med. Vi springer 
ikke over, hvor gærdet er lavest, men løser de ud-
fordringer, vi møder. Skulle vi støde på et problem 
undervejs i processen, vi ikke selv kan løse, sørger 
vi for, at en af vores tætte samarbejdspartnere 
træder til og sikrer, at kunden i sidste ende får over-
leveret et professionelt stykke kvalitetsarbejde.

BÆREDYGTIGE LØSNINGER
Bæredygtighed står højt på agendaen og tænkes 
ind i alle processer lige fra papirløs administration 
til maskinel, der udelukkende kører på strøm. 

SPECIALISTER 
I UDFØRSEL AF 
KONSTRUKTIONER 
I JORD

VI GENNEMFØRER 
MERE END  

100 BYGGESAGER  
OM ÅRET

VI ER FORMET  
AF VORES VÆRDIER
 l Vi er saglige i vores tilgang 

til tilbud, udførsel og 
dokumentation. 

 l Vi er løsningsorienterede. 

 l Vi er omstillingsparate. 
Forandring er en tilstand – ikke 
en fase. 

 l Vi yder høj service og kvalitet til 
vores kunder.
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Klik her for at se  

en video om os

REFERENCE:
GILLELEJE SPA OG BADEHOTEL 
VESTERBROGADE 54, GILLELEJE 

Gilleleje Spa og Badehotel har gennemgået en komplet 
renovering, hvor vi har støbt terrændæk til tilbygninger, 
der udvider hotellet. Grundet vores kompetencer inden 
for specialfundering har vi yderligere udført fundaments-
forstærkninger/punktfundament på minipæle. Vi udfører 
elevatorgruber funderet på minpæle, som vi selv rammer.

REFERENCE:
MARIEVEJ 13, HELLERUP

Arbejdet på Marievej 13 består af sænkning af 
kælder, kloakarbejder, understøbninger, presse-
de pæle, beton og fugtsikring i form af indskæ-
ring af stålplader.

| VORES YDELSER | 

Vi udfører opgaver i total-, hoved-, fag- og under-
entreprise inden for fundering, beton, kloak- & 
fugtsikring og spuns.

FUNDERING 
Alt inden for fundering og efterfundering. Ram-
mede pæle, pressede pæle, skruede pæle, 
borede pæle og understøbning samt køben-
havnerspuns. Vi stabiliserer eksisterende kon-
struktioner og efterfunderer for nye. Vi udfører 
alle løsninger i egenproduktion. 

BETON
Vi udfører betonarbejder i forbindelse med 
fundering samt for konstruktioner med en vis 
sværhedsgrad – eksempelvis vandtætte kældre 
med gulvniveau under vandspejl.

KLOAK- & FUGTSIKRING
Nyanlæg og renovering af afløbsinstallationer
og dræn for professionelle bygherrer, boligfor-
eninger samt private. Som autoriseret kloakme-
ster kan vi stå for projektering til udførsel. Vi
udfører også horisontal og vertikal fugtsikring
af kælder- og ydervægge.

Vi udfører opgaver i total-, hoved-, fag- og 
underentreprise.

Vi skærer plader
ind i muren og injicere 
med ankermørtel, til at 

stoppe fugt i muren.

KRAN- & GRABARBEJDE

LEVERING AF GRUS,  
STEN & MULDJORD

BORTKØRSEL  
AF AFFALD

Brobjergvej 4, Abbetved, 4060 Kr. Såby
Bil-tlf.: 30 22 37 29  •  Vognmand.Frank.Heide@mail.dk

www.fhgrab.dk


