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Holdet bag Hercules Fundering

Velkommen
til Hercules
I Hercules Fundering arbejder vi med
fundering til alle typer projekter – fra
byggeri og anlægsarbejder til havneprojekter. Vi hjælper med planlægning
og udførsel, og vi kan også bidrage
med projektering af byggegruber og
grundvandssænkning.
Gennem en tæt dialog og professionel
rådgivning sikrer vi den bedste løsning til dit projekt. Vi arbejder i hele
landet for både offentlige og private
bygherrer.
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Forord
Hercules Fundering er en del af NCC-koncernen, og vi arbejder derfor ud fra nogle fælles
grundprincipper – nemlig ærlighed, tillid og respekt. De gennemsyrer alt, hvad vi gør i Hercules Fundering. Lige fra den måde, vi tager vare
på vores kunder og deres behov, til hvordan vi
samarbejder og driver projekter.
I Hercules Fundering er det lysten, der driver
værket. Vores ledere skal være ledere, fordi
de brænder for at udvikle andre mennesker
og skabe resultater. Vores medarbejdere skal
være motiverede og arbejde med det, som de
er bedst til. Og vores salgsteam skal bestå af
energiske medarbejdere, som hjælper vores
kunder med at træffe de bedste beslutninger
for alle parter.
Hos os er det den bedste idé, og ikke hvem der
kommer med den, der afgør, hvilken retning vi
går. En strategi, der har vist sig særdeles effektiv og været med til at skabe en vinderkultur i Hercules Fundering. Det giver også udslag
på bundlinjen og gør os til en af de største
inden for fundering i Danmark.
Hvorfor ikke lade din funderingsentreprenør
styre dit næste havnebyggeri, din parkeringskælder eller byggegrube i hoved- eller
totalentreprise? Det er os, der har den bedste
viden om, hvad der sker under jorden – lige
fra funderingsaktiviteterne til udgravning og
betonarbejder.
Jeg håber, du finder brochuren spændende, og
at nogle af vores kompetencer eller ideologier
fanger din interesse.
God læselyst.
Jesper Schack Fønss Bach
Direktør i Hercules Fundering
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Som en del af NCC er Hercules
Fundering en af Nordens førende
funderingsvirksomheder. Vi har mere
end 350 kompetente og motiverede
medarbejdere, der hver dag hjælper
vores kunder med at skabe solide
fundamenter til deres byggeri.

Gode relationer er grundstenene
i vores fundament
Gode relationer giver gode resultater, og netop derfor er vores relationer til kunder, kollegaer og samarbejdspartnere utroligt vigtige. Vi
holder os hele tiden ajour med, hvad der sker i markedet, og vi udfører løbende kundetilfredshedsundersøgelser for hele tiden at udvikle os
og blive klogere på netop dine behov.

Din partner når det gælder
om at gå i dybden

Vi sælger entreprenørmaskiner til en
fremragende pris – uden at vi går ned
på kvaliteten
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Dokumenteret
kvalitetssikring
Vi sætter en ære i at levere høj kvalitet til vores kunder,
og derfor arbejder vi altid med en stor grad af egenkontrol og grundig dokumentation af kvaliteten gennem hele
processen – både før, under og efter vores arbejde.
Vi er certificeret iht.:
ISO 9001:2015 Kvalitetsstyring
ISO 14001:2015 Miljø
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OHSAS 18001:2008 / BEK 87:2005 Arbejdsmiljø

Elmodan Elektro A/S leverer pumper,
generatorer og byggepladsbelysning
Authorized distributor

Elmodan er Atlas Copco
distributør i Danmark

Kontakt os på tlf. 70 23 20 07 eller info@elmodan.dk
Se alle vores produkter på www.elmodan.dk

6

Alt i fundering
Hos Hercules Fundering udfører vi alt i funderingsarbejde og
alt, hvad der helt naturligt følger med det arbejde – som eksempelvis indledende projektering, design og dimensionering
samt efterfølgende kvalitetskontrol.
Vi har stor erfaring som totalentreprenør på alt fra mindre,
private opgaver til storskala-projekter. Vores kompetente team
sikrer, at alt kører efter planen, så projektet er færdigt til aftalt
tid. Så hvorfor ikke lade Hercules Fundering stå for totalentreprisen på dit næste projekt?
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Design, dimensionering og tilbud
Hver løsning er unik, og hver kunde har sin mening. Derfor er der aldrig to opgaver, der er ens. Hos
Hercules Fundering tager vi hånd om det enkelte projekt og udarbejder individuelle løsninger og tilbud
– hver gang. Vores dygtige designere er meget involverede i det udførende arbejde, og sammen med
kollegaerne på byggepladsen udtænker de den mest optimale løsning både udførelsesmæssigt og økonomisk, uden at der bliver gået på kompromis med regler, krav og kvalitet.

Sveriges førende producent af gravemaskine madrasser

Gravemaskine madrasser
Vi sælger og lejer madresser til midlertidige transportveje og overgange til
både mindre og større projekter.

Træpæle
Vi har en serie af både impregnerede
og ikke impregnerede pæle i høj kvalitet. Vi leverer i både A- og A +++. Vi
kan også levere kohæsionspæle.

Kontakt: Tlf.: +46 0340-65 22 00 · info@lillevra.se
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Specialist inden for pumper, hydraulisk
værktøj og funderingsudstyr
Faurskovvej 1 · 8370 Hadsten
Telefon: 87 61 00 12
www.tzacho.dk

Hütte HBR 608-4

Hütte Bohrtechnik GmbH
Ziegeleistraße 36 · D-57462 Olpe/Biggesee
Germany · info.huette@casagrandegroup.com
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Komplekse
byggegruber
Store byggerier kræver dygtige specialister. Hos Hercules
Fundering er vi eksperter i at designe og udføre komplekse
byggegruber og indfatningsvægge i alle typer og størrelser.
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Vi tilbyder både total- og hovedentreprise på større byggegruber, hvor vi udfører hele byggegruben inklusive udgravning. Med os som total- eller hovedentreprenør har du altid
eksperterne tæt på, og vi sørger for at styre hele byggeprocessen sikkert i mål.

Pælekapperen
v. Elmar Andersen
Klintevej 7 · Kolding

Tlf.: 40 75 81 12
j.barsballe@icloud.com

Find os på
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Spunsarbejde
Vi udfører alt inden for spunsarbejde! Om det er byggegruber, miljøopgaver, københavnervægge, kajindfatninger eller andre
afstivningsformål spiller ingen rolle. Vi kan løse alle tænkelige opgaver inden for spuns.

Med moderne rammemaskiner nedbringer vi stålspuns i alle
længder.
Vi udfører altid opgaven med respekt for omgivelserne, og vi
kan blandt andet tilbyde vibrationsmålinger på omkringliggende bygningsværker.

Foto: NXT

Hvis støj og vibrationer fra ramningen ikke kan accepteres,
nedbringer vi spunsen med en hydraulisk pressemaskine.

Michael’s Dykkerservice ApS

MATERIEL
Rådgivning og valg af materiel. Vi kan skaffe alle maskiner.
Oldenvej 31 • 3490 Kvistgård • Tlf. 40 500 100 • hf@40500100.dk
www.hfmateriel.dk

Michael Eisensee
Tlf.: 40 14 30 96
E-mail: eis.dyk@gmail.com
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Pæleramning
Hos Hercules Fundering har vi mere end 70 års erfaring med pæleramning. Hvert år leverer og nedbringer vi mere end 125.000 meter pæle
fordelt over hele Danmark.
Pæleramning kan være en økonomisk fordelagtig løsning i kystnære områder med vanskelige jordbundsforhold.
Som hovedregel gælder det, at hvis afstanden til de bæredygtige jordlag er større end 3-5 meter, er det økonomisk mest fordelagtigt at
pilotere.
Der anvendes primært tre former for pæle:

• Jernbetonpæle
• Stålprofilpæle
• Træpæle
Vi udfører piloteringsopgaver til alle former for byggerier. Det kan være mindre parcelhuse, mastefundamenter, større bolig-, erhvervs- og
industribebyggelser samt brobyggerier. Skal der piloteres op ad en eksisterende bygning, eller skal pælene igennem jordlag med kendte
hindringer, kan der påmonteres boremotor på siden af rammemaskinen. Vores maskinpark råder over flere traditionelle rammemaskiner, men
vi har også maskiner til ramning, hvor der er særligt vanskelige pladsforhold.

LEVERANDØR AF FUNDERINGSPÆLE MED
KUNDEN OG KVALITETEN I CENTRUM

Automatiseret egenproduktion
af pælekoblinger.

Centrum Pæles fabrik i Vejle DK – den ene af 5 fabrikker i hhv
Sverige, England, Polen, Tyskland og Danmark.

Stort lager og hurtig levering
Vi lagerfører altid cirka 140.000 lbm funderingspæle i dimensionerne 25×25 cm
til 45×45 cm. Det betyder, at vi hurtigt kan levere i ønsket længde og dimension.
Læs mere om CPS-systemet på vores hjemmeside

Energipæle til opvarmning
og køling af bygningen

Foto: NXT
Foto: NXT
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Grundvandssænkning
Hos Hercules Fundering er vi eksperter i grundvandssænkning. Vi er derfor altid parate til at hjælpe vores kunder med både store og små
opgaver – hvad end sænkningen af grundvandet skal udføres i forbindelse med mindre bygge- og anlægsprojekter eller på nogle af landets
mest komplekse byggegruber. Udover grundvandssænkning og funderingsarbejdet på et projekt tilbyder vi også at stå for den totale vandbehandling ved bl.a. at håndtere vandrensning og de kommunale tilladelser.

Alt inden for grundvandssænkning
Når der skal bygges i et område med højt vandspejl eller graves ud til en dyb kælder, kan det være nødvendigt at sænke grundvandet for
at modstå vandtryk, så længe arbejdet står på. Hercules Fundering udfører alle type opgaver i forbindelse med sænkning af grundvand,
herunder:

• Pejleboringer

• Infiltrationsboringer

• Vandbehandling

• Monitoreringsboringer

• Infiltrationssystemer

• Aflastningsboringer

• Pumpeboringer

• Nødberedskab, inkl. 24/7
vagtordning

• Sugespidsanlæg

• Prøvepumpninger

• Online overvågning og adgang til
data for kunder og rådgivere

Optimering og sikkerhed
Vi udfører boringerne med egen borerig og håndterer hele installationen af det komplette grundvandsanlæg. Alle anlæg kan tilsluttes
vores SRO-system, som styrer og overvåger vores anlæg, inkl.
nødstrømsanlæg og alarmsystemer. Det skaber en ekstra sikkerhed
og gør os i stand til at måle effekten af pumpningerne, så vi helt
præcist kan dimensionere og optimere anlægget til grundvandssænkningen.

Professionel erhvervsdykker
Tlf.: 31 14 30 28 · m@juhlsdiving.dk
www.juhlsdiving.dk
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Jordankre
Hercules Fundering er specialist i ankerboring og har nogle
af landets dygtigste medarbejdere til at udføre og projektere
både permanente og midlertidige jordankre i alle typer og
størrelsesforhold.
Stort kendskab til produktionen giver en god fornemmelse for det tidsmæssige aspekt og dermed planlægning af
arbejdet. Vores tætte samarbejde mellem de udførende og
de rådgivende teams i virksomheden betyder, at vi blandt
andet kan håndtere eventuelle uventede situationer hurtigt,
så projektet ikke bliver ramt af unødige forsinkelser.
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Borede
løsninger
Hercules Fundering er blandt de bedste i Norden til at
udføre borearbejde i store dimensioner, og vi arbejder derfor
på en lang række af de største byggeprojekter i Danmark.
Vores store maskinpark og erfarne operatører sikrer, at selv
de mest komplicerede boreopgaver udføres professionelt,
og at vi kan påtage os projekter i alle størrelser.
Borede pæle etableres ofte, hvor der stilles store krav til
støj- og vibrationspåvirkningen af omkringliggende byggerier. Det er typisk i tætbebyggede områder, eller hvor omkringliggende industri ikke tåler vibrationer fra traditionelle
funderingsarbejder. Borede pæle kan etableres både med
og uden foringsrør, alt efter jord- og grundvandsforhold.

Sikkerhed · Kvalitet · Teamwork · Fleksibilitet
Bureau Veritascertificeret:
ISO 9001

Svendborg · Tlf.: 6222 3085
København · Tlf.: 2442 0012

mail@nmsdiving.dk
WWW.NMSDIVING.DK

Dykning
Bundsikring
Skibsservice
Inspektion / video
Katodisk beskyttelse
U/V-svejsning/skæring
Reparation af bedding
Havledninger / søkabler
Vedligehold af træbolværker
Forstøbning / beton-reparationer

KOMI CONTRACTOR SUPPLY
Entreprenørværksted og handel
Selinevej 4, Port 3 • DK 2300 København S
Tlf. +45 3262 0490, Fax +45 3262 0491
www.kcs.dk
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Boremetoder
Når man taler om boringer, skelnes der ofte mellem
diskontinuerte og kontinuerte boringer. Diskontinuerte
boringer udføres med et Kelly-system, hvor foringsrør og
boresnegl kører uafhængigt af hinanden. Det betyder, at
boresneglen kan trækkes op og erstattes af et kernebor
om nødvendigt. Kontinuerte boringer har ikke samme mulighed for at trække boresneglen op. Valg af boremetode
træffes på baggrund af den enkelte opgave og varierer
fra projekt til projekt.

• Dykkerinspektion
• Undervandssvejsning
og -skæring
• Betonstøbninger
• Tykkelse-målinger af
stålkonstruktioner
Jørgen Schunck Dykkerservice A/S • Teglværksvej 8A • 4200 Slagelse • Tlf.: 58 52 04 89 • jsdyk@jsdyk.dk • www.jsdyk.dk
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Havne- og vandbygning
Hercules Fundering er en landets førende entreprenører inden for havne- og vandbygning. Vi har de seneste år gennemført en lang række
havneprojekter i hele landet – lige fra store havneudvidelser og kajrenoveringer til færgelejer og kystnære parkeringsanlæg. Sammen med
vores erfarne projektledere har vi derfor det, der skal til for at styre dit projekt sikkert i havn.

ApS

Vordingborgvej 383 - 4690 Haslev - Tlf. 40 19 21 13

Cvr nr. 26 99 93
24 BOREDE PÆLE
KAPNING AF RAMMEDE
OG

Kontakt: Jørgen Dam
Tlf. 40 19 21 13
Mail: dam@c.dk

Vordingborgvej 383, Dalby
4690 Haslev
www.jorgen-dam.dk
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Sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere håndterer vi alle vandbygningsprojektets faser, herunder:
• Fundering og indfatningsvægge
• Anlægs- og ledningsarbejder
• Belægningsarbejder
• Betonkonstruktioner og undervandsbeton
• Stenarbejder
• Tekniske installationer
• Dykker- og uddybningsarbejder
• Sandpumpning
• Alle former for tømrerarbejde

Professionel, personlig, fleksibel og stabil service...
Skræddersyede løsninger og ren samvittighed...
• Rengøring & service
• Kontorrengøring
• Rengøring af skurvogne
• Vinduespolering

Nr. Farimagsgade 27 B
1364 København K
Tlf.: 24 48 45 47
kobergs@kobergs.dk

www.kobergs.dk

Du er altid velkommen
til at henvende dig
til os for at få flere
oplysninger eller
uddybende materiale. Vi
kommer også gerne til et
uforbindende møde og
fortæller mere om vores
services.
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Holdet bag
Hercules
Fundering
Bag ethvert projekt står en lang række dygtige og engagerede medarbejdere, der får det
hele til at lykkes. Medarbejderne er fundamentet for vores succes, hver og én bidrager til
det daglige arbejde.
Hos Hercules Fundering er vores grundlæggende værdier vigtige for et godt arbejdsmiljø.
Tillid, ærlighed og respekt gennemsyrer vores virksomhed fra top til bund, fra kontor til
byggeplads. Vi har mennesket i fokus og rekrutterer på såvel personlighed som faglighed
– det er vigtigt, at vores medarbejdere forstår vores overordnede værdisæt og prioriterer
kvalitet i alle led. Alle har respekt for hinandens arbejde, og respekt for de kollegaer, der
udfører dem, og vi deler vores kompetencer på kryds og tværs for hele tiden at blive bedre
til vores arbejde.
Vi har stort fokus på at skabe de bedste rammer og et stærkt sammenhold mellem vores
medarbejdere, for vi tror på, at tilfredse medarbejdere giver de bedste resultater.
Sådan skaber vi et vinderteam!

- Brøndborer art.
- Aktiv kulfiltre
- Rør og fittings
- Boreudstyr
- Værktøj

Foto: NXT
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Vandtætte løsninger af naturlige materialer
Hos Dantonit udvikler vi bæredygtige
og vandtætte bentonitløsninger til:
Membraner og bassiner
Brønde og boringer
Varmeafledning af højspændingskabler
Tætningsopgaver
Vores laboratorium gør det også
muligt at skræddersy løsninger til
dine specifikke behov.

Kontakt os og få et godt tilbud. Ring til os på 65 97 32 63 eller kig forbi dantonit.dk

Hercules Fundering, Øst
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
Tel: +45 39 10 40 61
Hercules Fundering, Vest
Sommervej 31E
8210 Aarhus V
Tel: +45 86 75 43 00
www.hercules.dk

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15350 • www.jsdanmark.dk

info@hercules.dk

