FUNDERING

VI BYGGER FUNDAMENTERNE

Én entreprenør – mange kompetencer.
35 års erfaring med alle former for
funderings- og efterfunderingsopgaver.

ARKIL FUNDERING

Vi favner bredt

Arkil Fundering udfører både små og store projekter med for eksempel
spunsindfatninger, pæleramning, borede fundamenter og sekantpæle
samt vandbygningsprojekter.
Hos Arkil Fundering kan du trække på solid
erfaring, stor ekspertise og sikker styring af
projekterne. Vor fleksible arbejdsform sikrer
dig altid den bedste løsning. Det har vi bevist
gennem mange års solidt arbejde med udførelse af enhver form for vanskelig fundering.

Skal en byggegrube sikres f.eks. i forbindelse
med udførelsen af et ledningsanlæg, kælderudgravning eller forureningsoprensning, råder
Arkil Fundering over både den ingeniør- og
entreprenørmæssige erfaring og ekspertise.
Som fagområder kan nævnes:

Når en bygning eller anlægskonstruktion skal
opføres på en lokalitet, hvor funderingen er
problematisk, skal der indledningsvis foretages en tilbundsgående analyse. Analysen
omfatter alle geotekniske og konstruktionsmæssige forhold, adgangsforhold for materiel og materialer og sidst, men ikke mindst,
naboforhold. Først herefter er det forsvarligt
at fastlægge den mest hensigtsmæssige funderingsmetode.
Er der sket sætningsskader på en eksisterende
bygning eller anlægskonstruktion, skal der
foretages en undersøgelse af årsag og omfang
af sætningsskaden. Med udgangspunkt i en
geoteknisk undersøgelse kan Arkil Fundering
anvise og udføre den sikreste og økonomisk
set mest optimale løsning på enhver efterfunderingsopgave.
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RAMNING / BORING AF PÆLE
-- Ramning af pæle
-- Ramning af minipæle
-- Boring af brøndfundamenter
-- Boring af permapæle
-- Boring af permafortrængningspæle
EFTERFUNDERING
-- Presning af Mega-pæle
-- Presning af Preca-pæle
-- Ramning af minipæle med pæleåg
-- Udførelse af understøbninger
BYGGEGRUBER
-- Ramning af spunsvægge
-- Vibrering af spunsvægge
-- Udførelse af “københavnervægge”
-- Boring af betonspunsvægge
-- Udførelse af jordankre
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