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Verdens første modulopbyggede system til tagkonstruktioner
KPMG på Dirch Passers Allé ved Flintholm
Station i København er på mange områder
et imponerende byggeri, og projektet har
bl.a. stået fader til verdens første system
for unitised tagkonstruktion i glas og aluminium.
Projektet omfatter 10.000 m² facader med
glas, aluminium og sten samt 3.500 m²
ovenlys – det vil i en traditionel udførelse
betyder ca. 30.000 mandetimer eller næsten
KPMG som tegnet af arkitekterne 3XN
2 år på byggepladsen. Det kunne KPMG ikke
afvente og der måtte på vanlig vis tænkes i utraditionelle baner da HSHansen skulle udføre
lukningsentreprisen for MTHøjgaard som har totalentreprisen. Med HansenProfile som
systemansvarlig blev der bl.a. udviklet et system til modulopbyggede ovenlys. Verdens
første unitised tagsystem i systemet Hansen UnitAl
Taget
Hansen UnitAl muliggør felter så store som 3 x 6 meter kan løftes på plads som 100 %
præfabrikerede elementer.
Til venstre et billede af
råhuset til KPMG.
De 4 åbninger i taget skal alle
lukkes med Hansen UnitAl
elementer.
Til højre billeder fra prøvemontagen af tagelementer i
HansenUnitAl.
Prøvemontagen omfatter 4
elementer á 3x6 meter,
således lukkes 72 m² i kun
4 løft!

Normalt anbefales ovenlyskonstruktioner ikke i hældninger
under 15° for rent faste felter, og 25 ° når der er oplukkelige
felter.
Til KPMG er Hansen UnitAl til tag testet og godkendt af TI
(Teknologisk Institut) for montage helt ned til 7° (600 Pa for
vind og 1200 Pa for vand)!
Facaderne
Hansen UnitAl benyttes ligeledes til facadeelementene, hvor den store udfordring var
præmontage af stenbekældningen.

hansen centre of excellence

HansenProfile

De mere end 22.000 natursten til beklædning betyder nogle elementer vejer 1.500 kg., og det
kræver planlægning at producere, transportere og løfte de færdige elementer på plads!
3XN ønskede samtidig en facade der arbejder i alle 3
planer, og ikke blot 2 dimensionalt som facader normalt gør. Endnu en udfordring til ingeniørerne hos
HSHansen.
Mock-up fra projektet har været opstillet udenfor DAC
i København ifm. 3XN’s udstilling ”Mind Your Behaviour”. En udstilling med HansenGroup som hovedsponser. Her ses blandingen af glas og sten i en facade der
arbejder i 3 planer.
Til højre billede af mock-up foran DAC.
Nedenfor montage af færdige Hansen UnitAl elementer på KPMG.

For mere information kontakt: HSHansen på tlf. 9675 1100.

