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Vi bygger i
Hovedentreprise 
Totalentreprise

erhvervslejemål



Arbejdet på RSM Beierholm bestod i at 
åbne op for de eksisterende lokaler, og 
skabe en mere indbydende atmosfære. 
Her var åbnet op for de eksisterende lo-
kaler, bl.a. ved at slå rum sammen, gøre 
brug af lyse og lækre materialer samt 
foretage en række nye installationer 
rundt omkring i lejemålet.

Kontor
- Åbne landskaber



OM PROJEKTET

Opgavetype: Hovedentreprise
Varighed: 4 måneder
Entreprisesum: 9,5 mio. kr.
Projektstyring: Dennis Schou

- En kort opsummering

Bygherre Fokus Asset 
Management



Kontorlokalerne er indrettet så de 
kan være lyse og åbne. For at skabe 
dette udtryk, har vi gjort brug af lyse 
materialer til de forskellige overflad-
er. Her har vi installeret spotlights 
og åbnet kontorlandskabet op. De 
forskellige lokaler indrettet med 
glasvægge beklædt med folie, for 
at få lyset bedst muligt ind i byg-
ningen. Arbejdet med lokalerne har 
desuden inkluderet, at vi åbner op 
for en række gamle lokaler og skabt 
større lokaler og færre uudnyttede 
kvadratmeter. En del af arbejdet 
med renovering af kontor og møde-

Renovering
- Modernisering

lokalerne bestod i, at foretage en række 
tekniske installationer, herunder et nyt 
ventilationssystem der i højere grad kan 
imødekomme lejernes behov. De installe-
rede ventilationssystemer er blotlagte og 
placeret langs væggene og lofterne i gan-
gene og lokalerne. De synlige rør er med til 
at give et åbent og råt udtryk der fungerer 
fint i samspil med brugen af glaspartierne. 
Det har været et ønske fra Bygherres side 

at udnytte pladsen og kvadratmeterne 
bedre. For at imødegå dette, har vi slået en 
række lokaler sammen, til enten at samle 
flere kontorpladser i et lokale eller install-
ere samlede og større kontorlokaler. Ved 
at installere glasvægge til kontorlokalerne 
har det givet mulighed for at skabe 
mere lyse gangarealer, der derfor 
også kan udnyttes bedre.
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