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Arbejdet på Bomhusvej nr. 13 har struk-
ket sig over 2 etaper. Begge gange har 
arbejdet omhandlet samme formål, at 
skabe indbydende og flotte rammer til 
medarbejderne. Byggeriet har inklud-
eret en komplet etablering af nyt gulv, 
nyt loft og maling af væggene. Der er 
desuden installeret flere lokaler med 
glaspartier, til at give mere private 
rammer.
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OM PROJEKTET

Opgavetype: Hovedentreprise
Varighed: 5 måneder
Entreprisesum: 3 mio. kr.
Projektstyring: Malik Idrisi

- En kort opsummering

Bygherre Fokus Asset 
Management



Den første etape af arbejdet på 
Bomhusvej bestod I at gøre hal-
vdelen af lejemålet klar til kontor-
brug, med tilhørende mødelokaler 
og aflukkede rum. Anden etape 
bestod i at udvide det eksisterende 
kontormiljø til den anden halvdel af 
lejemålet. Arbejdet ved begge taper, 
har strukket sig over en relativ kort 
tidsperiode, hvorfor den løbende 
koordinering mellem faggrupper har 
været en væsentlig faktor. Det hånd-
værksmæssige renoveringsarbejde 
har været en relativ simpel sag, da  
da bygningen har været et nemt
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udgangspunkt. Der har dog været ud-
fordringer med de valgte materialer, da 
der har været ganske særlige ønsker fra 
bygherres side. Det har betydet, at vi har 
holdt en løbende og løsningsorienteret dia-
log med bygherre, for at afdække ønskerne 
og behovet til det færdige byggeri. 
Materialevalget der adskiller sig ved netop 
dette byggeri, både ved første og anden 
etape, er de særlige flåder der er brugt til 

loftet. De store flåder er med til at give en 
bedre akustik i det åbne kontorlandskab. 
Gulvet er et slidstærkt og lydabsorberende 
bambusgulv, der kan tåle den slitage der 
opstår på en arbejdsplads.
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Til at supplere det åbne kontor-
landskab, er der langs midten af kon-
torlandskabet, placeret lokaler hvor det 
er muligt at være uforstyrret. Her har 
vi installeret og opsat glaspartier til at 
afskærme lokalerne, men samtidigt få 
dagslys ind i lokalerne. Glaspartierne er 
stærkt lydabsorberende og er et godt 
materialevalg i forhold til at skabe en 
afskærmende funktion, hvor man kan 
sidde uforstyrret og arbejde. 

Møderum
- Afskærmede lokaler
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