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Vi bygger i
Hovedentreprise 
Totalentreprise

Renovering af
erhvervslejemål



Ude på Kanonbådsvej har vi renoveret 
de gamle kanonbådshuse. Her har 
løbende istandsat de forskellige huse, 
repareret diverse skader samt udskiftet 
gulve, døre, vinduer og andre materialer. 
Da bygningerne er fredet, har det stillet 
særlige krav til den håndværksmæs-
sige udførelse. Det har betydet, at det 
arbejde vi har udført, har taget udgang-
spunkt i de gamle trækonstruktioner, 
og den oprindelige indretning, Det har 
dermed også indskærpet mulighederne 
for materialebrug ved udskiftning.
 De forskellige kontorlokaler er 
løbende blevet indrettet og renoveret 
til de nye beboere, hver gang et lejemål 
har skiftet hænder.

Kanonbådsvej
- Kontorlokaler



OM PROJEKTET

Opgavetype: Hovedentreprise
Varighed: Løbende
Entreprisesum: +10 mio. kr.
Projektstyring: Dennis Schou

- En kort opsummering

Arkitekt: 3xN
Bygherre Fokus Asset 

Management



De gamle bådhuse huserer flere virk-
somheder, som hver er indrettet 
forskelligt. Vi har blandt andet bygget 
og indrettet lokalerne til 3xN og Apo-
tekerforeningen. Her har vi sørget for 
en indvendig opbygning der imødekom 
bygherres og lejernes ønsker og krav. 
Udover den løbende renovering og 
vedligeholdelse, har vi også stået for at 
tyverisikre de forskellige ejendomme. 
Husene på Kanonbådsvej har været 
særligt udsatte, hvorfor vi har foretaget 
en række forskellige foranstaltninger 
ude på adressen.

Bådhuse
- Kontorlokaler

De fredet bygninger på Kanonbådsvej har 
ligeledes været særlig påvirket af vind og 
vejr, grundet den udsatte lokation. Vi har 
derfor løbende afhjulpet forskellige 
skader der opstået grundet vejret bl.a. ved 
de forskellige storme der har ramt
 København i de senere år. Vi har ligeledes 
arbejdet med de udvendige materialer, 

hvor bl.a. ovenlysvinduerne og tagene har 
været under en kærlig hånd.
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De forskellige lejemål er indrettet med 
åbne kontorlandskaber, lukkede kon-
torlokaler samt møde- og konference-
lokaler. Kontorlokalerne er bygget med 
slidstærke materialer der kan holde til 
den daglige slidtage der opstår på en 
arbejdsplads.
 Bådhusene er udstyret med 
ovenlysvinduer til at sikre en bedre og 
mere naturlig belysning, og der er brugt 
forskellige materialer til både gulv, loft 
og væg til at sikre en bedre akustik de 
forskellige lejemål.

Kontor
- Erhvervslejemål

BYG
ENTREPRISE
A/S


