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Den store betonbygning på Ellebjergvej 
er blevet ombygget til en ny Burger King 
restaurant. Byggeriet har bl.a. inkluderet 
etablering af et industrikøkken, toilet-
ter samt nye el- og ventilationsinstalla-
tioner. Herudover er et nyt dæk blevet 
indskudt, for at kunne udnytte højden 
og lave en ekstra etage.
 Da bygningen ikke tidligere har 
været brugt som restaurant, har det 
været nødvendigt at gennemføre en 
række forskellige tiltag med bygnin-
gen. Først og fremmest er der blevet 
installeret et industrikøkken, med de 
nødvendige afløb, ventilationer og elin-
stallationer. Køkkenet er bygget i særligt 
slidstærke materiale, der kan holde til 
den tunge trafik og til den daglige brug 
af køkkenet. Burger King har præcis-
eret, hvilke materialer der skal bruges, 
hvilke farver der skal males med og 
hvordan restauranten skal indrettes.

Burger King
- Koncept byggeri



OM PROJEKTET

Opgavetype: Hovedentreprise
Varighed: 6 måneder
Entreprisesum: 10 mio. kr.
Projektstyring: Henrik Mørkholt

- En kort opsummering

Bygherre Privat bygherre



Den oprindelige betonbygning har haft 
forskellige formål og er blandt andet 
blevet brugt til udstilling af biler. På 
trods af bygningens højde var der fra 
start ingen etageadskillelse. Vi har 
derfor indskudt et nyt dæk i bygningen 
for at kunne etablere en ekstra etage og 
skabe flere spisepladser. Da Burger King 
restauranten ikke tidligere har været 
brugt til dette formål, har vi installeret 
et samlet ventilationssystem til at sikre 
et bedre og mere behageligt indeklima. 
Restauranten er opbygget efter det

Restaurant
- Fra betonbygning

koncept Burger King har forelagt. Her 
har alt fra lamperne til legeområdet 
været præciseret og klarlagt. Udover 
restaurantents indvendige lokaler, er 
de udendørsarealer ligeledes blevet 
udnyttet. Her er der lagt fliser og op-
sat bord- bænkesæt. Da formålet med 
Burger King restauranten er, både at 
betjene gæsterne indenfor såvel som 

til restaurant

via den drive-in der er etableret, har vi 
ligeledes sørget for, at bilerne har en 
gennemkørsel og en skranke at blive 
betjent ved. Her har vi bygget en 
komplet drive-in til formålet.
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