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Vi bygger i
Hovedentreprise 
Totalentreprise



Ved Stationsparken i Glostrup har vi 
stået bag en omfattende renovering 
af de forskellige erhvervslejemål der 
befinder sig på adressen. Arbejdet har 
strukket sig over flere etaper, hvor vi 
både har renoveret hele kontorlejemål, 
kontorlokaler og møderum. Har har vi 
istandsat gulv, malet væggene, udskiftet 
loftet og udført forskellige tekniske 
installationer på tværs af etagerne. En 
stor del af arbejdet har været udført 
inden for en meget kort tidsramme, da 
bygherre ønskede en hurtig udførsel af 
arbejdet. Det har derfor stillet krav til 
koordineringen af byggeriet.

Kontorer
- Erhvervslejemål



OM PROJEKTET

Opgavetype: Hovedentreprise
Varighed: 4 måneder
Entreprisesum: 5,6 mio. kr.
Projektstyring: Malik Idrisi

- En kort opsummering

Bygherre: Fokus Asset 
Management



Ejendommen på Stationsparken bliver 
brugt til erhvervsudlejning, og der er 
en lang række virksomheder der holder 
til derude. Disse virksomheder deler en 
fælleskantine i kælderetagen. Her har vi 
stået for en komplet renovering af både 
spiseområderne, storkøkkenet samt 
serveringsområdet. Arbejdet har inklud-
eret en række forskellige faggrupper og 
stillet krav til den løbende koordinering 
af de forskellige håndværkere. Gulvet 
er blevet slebet ned og behandlet for at 
give det et lyst og indbydende udtryk. 

Kantine
- Fælles spiseområde

Væggene er blevet malet og der er 
blevet installeret nye lamper over 
borderne. Ved serveringsområdet er 
der både installeret to “øer” og et bord 
hvorfra mad og service kan hentes. Der 
har også tidligere været kantine i kæl-
deren, hvor lokalerne var fint indrettet 
til formålet fra starten. Bygherre øn-
skede dog, at inddrage en del af 

og storkøkken

kantinen til det afskærmet mødelokale. 
Der er derfor blevet opsat en glasvæg 
der deler lokalet op i to. I mødelokalet 
har vi installeret gardiner til at skærme 
af, samt opsat et lærred og projektor til 
præsentationer.
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Arbejdet på Stationsparken har stået 
på, mens de forskellige erhvervslejemål 
har været i brug. Det betyder, at der har 
været et stort stykke arbejde forbun-
det  med den løbende håndtering af de 
øvrige beboere. Det har vi valgt at gøre 
ved at holde en åben og løbende dialog 
med de forskellige parter, og stille os 
selv til rådighed. Det har bl.a. betydet, 
at vi løbende har lyttet og taget de hen-
syn der har været mulige.
 Dialogen har været nøglen. Vi har 
holdt en positiv snak med de forskellige 
beboere og varslet gener i god tid. 

Dialog
- Beboerhåndtering
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