
Østerfælled Torv 11B, Østerbro
Tilbygning og ombygning af 
butikker, boliger og erhverv 
mellem eksisterende bygninger på 
Østerfælled Torv. 
Arbejdet omfattede yderligere 
etablering af parkeringskælder 
mellem nye og eksisterende 
bygninger.

•

•

•

•

Østerfælled Torv

Østerfælled Torv

Østerfælled 
Torv



Winghouse, Ørestaden
Indretning af nybygget kontor i 
kontorbygningen Winghouse i Øre-
staden, ca. 12.000 kvm fordelt på flere 
lejemål.
Bygningen blev opført som lukket råhus 
og efterfølgende indrettet i samarbejde 
med bygherren og lejerne.
Der blev etableret kantinekøkken og 
faciliteter til betjening af husets 
brugere.
Arbejdet omfattede tekniske 
installationer, køling, ventilation, it og 
serverrum, samt brandtekniske 
installationer i form af brandmand-
paneler, sprinkling m.v.
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Flintholm, Frederiksberg
Opførelse af bolig og kontor-
bygning for PBU ved Flintholm 
Station på Frederiks-berg, 270 
boliger og ca. 5.000  kvm med 
reception, mødelokaler og 
kontorer. 
Bygningen er efterfølgende 
præmieret af Frederiksberg 
kommune.
Der er etableret kantinekøkken og 
faciliteter til betjening af husets 
erhvervsbrugere. Flintholm

Flintholm



Nytorv/Brolæggerstræde
Facaderenovering og tagudskift-
ning på hjørnet af Nytorv og 
Brolæggerstræde, som er en 
kombineret fredet/ bevarings-
værdig ejendom.
Arbejdet omfattede også ud-
skiftning af samtlige etagedæk.
Arbejdet blev gennemført i dialog 
med Bygherre, kulturarvsstyrelsen 
og rådgivere.

Nytorv



Støbegodsvej

Tag- og facaderenovering, samt 
ombygning af ”Stålhallen” -
bevaringsværdig ejendom på 
Støbegodsvej i København. 
Indrettet til specialvarebutik.

Støbegodsvej 
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Guldbergsgade 29

Totalrenovering og ombygning af 
flere ejendomme på Guldbergs-
gade 29 i alt 3.200 kvm, hvoraf 
den største bygning var bevarings-
værdig.
Bygningerne blev indrettet til 
restauranter, kontorer og butikker 
og boliger, samt et større 
produktionsanlæg til tapperi.
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Halfdansgade 8-10, København

Renovering af eksisterende ejendom til 
kontorer, samt tilbygning af kontorhus. 
Sagen blev vanskeliggjort af beliggen-
heden op til en kirke, hvor sognerådet 
havde vetoret i forhold til tilbygningen. 
En god dialog mellem naboer, 
kommune, arkitekt og øvrige parter 
bidrog til en meget smuk og funktionel 
og hightech kontorejen-dom tilstødende 
en gennemrenoveret ældre ejendom.
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Ny P-kælder mod Gl. Køgelandevej
Etablering af 8.500 kvm kælder og 
parkeringskælder under fire bolig-
blokke. Kælderen har plads til 320 
biler, tekniske anlæg m.v.

Ny P-kælder nær Vigerslev Alle
Etablering af 6.800 kvm kælder og 
parkeringskælder mellem bolig-
blokke. Kælderen har plads til 280 
biler, tekniske anlæg m.v.

•

•

•

•

Ny P-kælder, 320 pladser



Trekronergården
Etablering af nyt gårdmiljø 760 kvm

Etablering af nyt gårdmiljø, hvor 
dæk blev fjernet og der blev lagt 
nyt underlag for flisebelægning.
Entreprisen indeholdt endvidere 
indretning af gården med rampe, 
ståltrapper, skure, væksthus, 
flisebelægning, plantekasser, 
legeplads m.m.
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