
Projektets karakter
Nyopførelse af Kongerækkerne, bestående af 21 boliger, 
heraf 3 rækkehuse i to plan og 18 lejligheder fordelt ud på 3 
boligblokke på hver især 2 etager, med tilhørende altaner. I 
mellem boligerne er der grønne arealer, og boligerne får egen 
terrasser og haverum. Boligerne får adresse på Bryrupvej. 
 
Byggeriet opføres i høj kvalitet, med moderne funktionelle 
detaljer, med lejligheder på en størrelse fra 80-101 m2 og 
rækkehusene fra 130-136 m2. 
 
De bærende konstruktioner opføres i porebeton, hvilket 
kræver grundige statiske beregninger på grund af materialets 
lave vægt, der skal sikre, at huset kan holde til påvirkninger 
fra især vind. Installationer føres i installationsskakte, som er 
placeret strategisk i bygningen. 
 

AB Clausens rolle 
Projekteringen omfatter alle de konstruktive udfordringer 
som vil gøre sig gældende i relation til nybyggeri. Det være sig 
bærende konstruktioner som helhed, herunder fundering samt 
integration af udemiljø. Hovedkonstruktioner består af: 
 
• Betondæk i terræn 
• Porebetondæk 
• Stålsøjler 
• Stålbjælker 
• Porebetonvægge 

Byggearbejdet udføres som en fagentreprise med Arkitema 
Arkitekter som totalrådgiver med AB Clausen som rådgiver 
på ingeniørfagene med Sori A/S som underrådgiver på 
installationer.

Reference
Jn Construction København A/S, Transformervej 9, 2860 
Søborg, Jan Petersen, jp@dn-construction.dk

Reference: Kongelundsvej
Nyopførsel af Kongerækkerne, 21 boliger fordelt på 3 boligblokke med et total af 1996 kvm opført i porebeton

Rådgivende Ingeniører A/SRådgivende Ingeniører A/S

FOKUS

ANSVAR

FAGLIGHED

Med høj faglighed og fokuseret indsats skaber vores konstruktionsrådgivning merværdi for byggeprojektet 
i tæt samarbejde med vores kunder. Vi tager ansvar og sikrer leverance af optimerede byggebare løsninger.
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Bedst til konstruktioner

Medlem af TECH SAM GRUPPEN

Projekt:  Kongelundsvej, Kongerækkerne

Årstal:  2017/12 - 2018/4

Adresse: Kongelundsvej 364 

  2770 Kastrup

Bygherre:  JN Construction

Totalrådgiver: Arkitema Arkitekter

Rådgivning:  Konstruktionsrådgivning

Entrepriseform:  Fagentreprise

Byggesum:  34 mio. DKK (estimeret)

Areal:   1996 kvm.

Rådgiverhonorar: DKK 364.905 eks. moms


