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Vi bygger i
Hovedentreprise 
Totalentreprise

Konceptbyggeri
og renovering



HK Byg Entreprise har stået bag ren-
overing og og istandsættelsen af ALDI’s 
butikslokaler på Hovedvejen i Glostrup. 
Arbejdet er foregået som et koncept-
byggeri, hvor vi har bygget ALDI-butik-
ken efter de foreskrifter og inden for de 
rammer konceptet har tilladt. Arbejdet 
er gennemført inden for en relativ kort 
tidsperiode og har inkluderet en lang 
række forskellige faggrupper. Arbejdet 
har både inkluderet en renovering af 
butikslokalerne, samt den efterfølgende 
indretning.

Butikslokaler
- Renovering af ALDI



OM PROJEKTET

Opgavetype: Hovedentreprise
Varighed: Løbende
Entreprisesum: 4,5 mio. kr.
Projektstyring: Henrik Mørkholt

- En kort opsummering

Bygherre Aberdeen Asset 
Management



Butikslokalerne på Hovedvejen er in-
drettet efter de anvisninger ALDI-butik-
kerne skal bygges efter. Materialevalget 
har således været defineret langt hen ad 
vejen, med bl.a. fliser til gulvet, ind-
gangspartiet, malingen på væggene og 
beklædningen af betonsøjlerne. Her har 
farver og slidstyrke spillet en væsentlig 
rolle. Indretningsarbejdet har desuden 
også favnet over de tekniske fag, hvor 
vi både har været involveret i elarbejdet 
samt ventilationsarbejdet. Her har vi 
foretaget en række tekniske installa-
tioner der er tilpasset indretningen og 

Indretning
- butikslokaler

butikkens formål. Der er ligeledes fore-
taget en række VVS-installationer, såvel i 
butiksområdet, som i de tilstødende rum; 
lageret, kontor og arkivet. Grundet butik-
slokalernes størrelse og indretning har det 
været nødvendigt at foretage en række 
brandmæssige tiltag, for at sikre, at bygnin-
gen lever op til de gældende brandkrav.

Udover et butiksareal på godt 850 kvadrat-
meter, har arbejdet omfattet et kølerum og 
et ‘back-off’-rum hvor personalet kan op-
bevare og lave maden.
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Arbejdet med ALDI-butikken er et typ-
isk konceptbyggeri, hvor en butikskæde 
har klare retningslinjer for, hvordan 
butikken skal se ud og hvordan den skal 
være indrettet. Da lokalerne også tidlig-
ere har været brugt til butiksbrug, har 
det givet gode betingelser i forhold til at 
etablere ALDI-konceptet i lokalerne.
 En af udfordringerne ved at byg-
ge butikslokaler efter et koncept er, at 
det typisk skal gøres inden for en kort 
tidsperiode. Her er der typisk tidligere 
af projekter at sammenligne med, hvor 
det er muligt at identificere, hvor lang 
tid det burde tage at bygge. Dette stiller 
krav til entreprenøren og projekthånd-
teringen af arbejdet.

Koncept
- Klarlagt byggeri
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