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Vi bygger i
Hovedentreprise 
Totalentreprise

erhvervslejemål



På Strandboulevarden har vi over to 
omgange stået bag renoveringsarbejdet 
og tilbygningen af erhvervslejemålet. 
Her har vi stået for at etablere kontor og 
mødelokaler samt den tilhørende kan-
tine med spise- og serveringsområder. 
Her har vi bl.a. stået for indretning af 
lejemålet, forskellige tekniske installa-
tioner samt en større tilbygning af to 
nye kviste.

Kontor
- Afskærmede lokaler



OM PROJEKTET

Opgavetype: Hovedentreprise
Varighed: 4 måneder
Entreprisesum: 4,5 mio. kr.
Projektstyring: Søren Hindkær

- En kort opsummering

Bygherre Aberdeen Asset 
Management



En væsentligt del af arbejdet bestod 
i at etablere nye kontor- og møde-
lokaler, i de eksisterende åbne rum. 
Her skulle de åbne lokaler inddeles i 
flere mindre rum. Arbejdet med 
renovering på Strandboulevarden 
har været centreret omkring at 
skabe lyse og indbydende omgivels-
er. For at imødegå dette, har vi byg-
get de afskærmede lokaler med glas-
partier så dagslyset både kan trænge 
igennem. Vi har desuden sørget for 
alle overflader, hvor vi har malet, lagt 
nyt gulv og istandsat loftspladerne. 
Da lejemålet ligger på øverste etage, 

Ombygning
- Kantine og møderum

har det været et ønske fra Bygherres side, 
at udnytte pladsen bedre, hvorfor vi har 
installeret to nye kviste til den eksisteren-
de onstruktion. Installeringen af de to nye 
kviste har været et teknisk udfordrende 
arbejde. Da den gamle konstruktion ikke 
kunne bære de nye tilbygninger, har vi 
foretaget en række forstærkninger i 
bygningen. Herefter har vi kranet denye 
kviste op, og monteret dem på den 

eksisterende konstruktion. Ved selve mon-
teringen opstod der enkelte udfordringer, 
hvor det var nødvendigt at justere og fore-
tage enkelte håndværksmæssige indgreb 
for at få kvistene til at passe.
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Ved at installere glaspartier til at af-
skærme lokalerne med, er det muligt 
at få så meget dagslys ind i alle kroge 
af lejemålet. Det var særlig vigtigt idet 
ejendommen er udstyret med mange 
ovenlysvinduer. Vi har desuden foretag-
et en række tekniske installationer i og 
omkring møde- og kontorlokalerne. Her 
har vi sørget for el- og VVS-arbejdet. Ar-
bejdet er udført inden for en relativ kort 
tidsperiode, hvor vi har sørget for hurtig 
koordinering af de forskellige faggrup-
per, samt håndtering af de forskellige 
beboere i den øvrige del af opgangen.

Møderum
- Afskærmede lokaler
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