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PROJEKTETS NAVN
HTC - P-hus

PROJEKTERINGSPERIODE
2021

UDFØRELSESPERIODE
2021-2022

ADRESSE 
Girostrøget 1, 2630 Taastrup

BYGHERRE
Wihlborgs A/S

ARKITEKT
IC Arkitekter

ENTREPRENØR
5E

ENTREPRISEFORM
Totalentreprise

ByGHERRERÅDGIVER 
ABC A/S
 
AREAL
16.058m2

KOMPETENCECHEF, NYBYGHTC - P-HUS
OPFØRSEL AF 16.058 M2 P-HUS I NYT 
BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HØJE TAASTRUP

HTC P-Hus: P-huset er tegnet af IC 
Arkitekter og er en del af det nye 
byudviklingsområde i Høje Taastrup C. 
Hvor P-huset er en af betingelserne for 
ibrugtagningen af de nye rækkehuse, 
etageboliger og erhvervmål som bliver 
en del af den nye bydel HTC i Høje 
Taastrup. Opførslen af det 16.058 m2 
store P-huset forventes at gå i gang i 
sidste halvår af 2021. 

P-huset opføres i 6 niveauer og får 
plads til omkring 900 parkeringspladser. 
Det nederste niveau ligger parallelt 
med Dalbergsstrøget, og er delvist 
placeret under terræn. Selve indkørslen 
til P-huset sker via Telegade og med 
udkørslen til Girostrøget. Dette for at 
skabe de bedst mulige trafikforhold og 
ikke mindst for at begrænse kødannelser 
i og omkring P-huset. 

Konstruktionen opføres som et 
søjle-bjælkesystem med kerner 
i betonelementer. I terrænniveau 
opbygges facaden med sorte 
perforerede plader, som løber langs hele 
bygningen. Over dette niveau etableres 
facaden i et gyldent strækmetal.

PROJEKTETS KARAKTER ABC’S ROLLE

REFERENCE
Martin Dagnæs, Projektudvikler
28147905
martin.dagnaes@wihlborgs.dk

På projektet er ABC bygherrerådgiver 
og med til at sikre projektprocessen 
ved, at være bygherren Wihlborgs 100% 
professionelle sparringspartner og bistå 
med at skabe det større overblik over 
projektet. ABC agerer som bygherrens 
uafhængige faglige rådgiver, med det 
primære fokus at sikre overblik, fremdrift 
og tryghed gennem hele forløbet og gør 
opmærksom på eventuelle huller og/eller 
muligheder for optimering i programmet. 

På projektet er vi tilknyttet under hele 
byggeprojektet, og bistår med b.la. dette:

• Procesplanlægning og processtyring
• Mødeleder og referent ved 

bygherremøder
• Bygherre granskning og tilsyn 
• Ideoplæg, opgaveprogrammering og 

budgetlæsning
• Forundersøgelser
• Input til valg af entreprenør, 

udbudsform, udbud og kontrahering
• Økonomistyring
• Bistår bygherren med fremdrift på 

pladsen og ved aflevering
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