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Entreprenørfirmaet Holbøll A/S står 
for totalentreprisen af udgravning, 
spunssætning, rammeanlæg samt 
omlægning af hele byggegrundens 
kloaksystem – et grundarbejde, der 
har afgørende betydning for etable-
ringen og den fremadrettede drifts-
sikring af Solhusene.

–  Vi har solid erfaring i at sætte spuns 
og udføre rammeopgaver - det er 
nogle af vores spidskompetencer, og 
vores mangeårige erfaring kombi-
neret med udvikling og nyskabende 
tænkning skaber et godt afsæt for at 
løse denne type opgaver, forklarer 
Carl-Ole Holbøll, Direktør af Holbøll 
A/S. 

Totalomlægning til nyt og alsidigt 
brug
I samarbejde med bygherre og 
Sophienberg Gruppen har Holbøll 
realiseret et komplekst og innovativt 
kloak- og dræningssystem, der er to-
talomlagt til at leve op til et tæt be-
bygget byliv i alskens vejr. 

– Der har været en del omlægning af 
kloaksystemet i kraft af, at området 
oprindelig har haft et helt andet for-
mål end beboelse og byliv. Samtidig 
har det været en udfordring at hånd-
tere den pladsmangel, byggeriets 
forudsætninger har givet os. Sådan 
kan det ofte være, og det er i høj grad 
et spørgsmål om at koordinere, for-
tæller Carl-Ole Holbøll.

Det centrale Bagsværd er på vej mod et stort løft – et helt nyt og bæredygtigt bykvarter, der vil puste 
liv i det tidligere industrikvarter midt i byen. 

Nyt liv i tidligere  
industrikvarter i  

hjertet af Bagsværd

Første etape af byudviklingsprojektet, der på sigt 

bliver til Bagsværd Bypark, kaldes Solhusene. Sol-

husene omfatter 154 boliger i en størrelsesorden 

fra 75 – 133 m2 fordelt over to hovedbygninger 

- Porthuset og Købmandsgården. Byggeriet bli-

ver opført i fem, syv og ti etager med rummelige 

altaner eller små haver til alle lejligheder. Der an-

lægges legeplads, stisystem, boldbaner og fler-

funktionelle oaser i både gadeplan og i hævede 

gårdrum – alt i forskellige vinkler og forskudte 

højder med integreret P-kælder, caféliv og stor 

dagligvarebutik. 

FAKTA
•  Sophienberg Gruppen A/S blev etableret i 2007 – og har udviklet og realiseret ca. 150.000 

m² projekter og ejendomme fordelt på boliger, butikscentre og kontordomiciler. 
•  Virksomheden udvikler økonomisk bæredygtige projekter med blivende arkitektonisk 

værdi.
• Gruppen fokuserer på opkøb, projektudvikling, projektstyring samt videresalg.
• Læs mere på www.sophienberg.com

FAKTA
•  Holbøll A/S bliver grundlagt i 

1947 af Carl Holbøll.

•  Virksomheden udfører komplet-
te løsninger inden for jord, be-
ton, kloak og belægning til såvel 
private som offentlige bygherrer 
på Sjælland og Øerne.

•  Holbøll beskæftiger i dag godt 
100 medarbejdere og råder over 
egen maskinpark samt eget ma-
skinværksted.

•  Entreprenørfirmaet er medlem 
af Dansk Byggeri og omfattet 
af Kloakmestrenes Kvalitetskon-
trol, hvilket betyder, at Holbølls 
arbejde overholder gældende 
regler og at kunderne er omfat-
tet af en garantiordning.

• Læs mere på www.holboell.dk

Sophienberg Gruppen A/S opkøber en række 
ældre industriejendomme tilbage i 2007, og 
i 2016 igangsættes omdannelsen fra det tid-
ligere industriområde til et multifunktionelt 
bykvarter med fokus på blivende arkitektonisk 
værdi og bæredygtige elementer. 

Langsigtede projekter med nyt formål
Sophienberg Gruppen har, med erfaring fra 
lignende by- og arealudvikling af betydelige 
områder på Øst Amager, varetaget opgaven i 
Bagsværd Bypark i tæt samarbejde med Glad-
saxe Kommune. Processen har været lang og 
er resulteret i en helhedsplan for hele Bag-
sværd Bypark, en tilhørende kommuneplan 
og den første byggeretsgivende lokalplan.
 
– Vi er et ejendomsudviklingsselskab, der er 
lidt anderledes end mange af vores kollegaer, 
idet vi typisk  arbejder med de mere langsig-
tede projekter og by-omdannelser. Altså der, 
hvor ændringerne i demografien og beho-
vene over tid har ændret sig, og hvor det vil 
give mening at konvertere større områder for 
at skabe merværdi for grundejer, kommunen 
og for omgivelserne, fortæller Lars Bigom, Ad-
ministrerende direktør for Sophienberg Grup-
pen.

Første etape af Bagsværd Bypark
Solhusene danner, som første led i det om-

fattende byudviklingsprojekt, grundstenen 
for tanken bag hele projektet. Hovedfokus har 
været bæredygtighed, diversitet og høj bo-
kvalitet.

– Lokalplanen hedder Solhusene, fordi vi øn-
sker at  skabe boliger, der orienterer sig mod 
lyset. De højeste huse er orienteret mod nord, 
og bebyggelsen trappes ned mod syd og vest. 
I stueplan etableres der butikker og caféliv, 
hvilket er med til at skabe en by-bebyggelse 
med liv i alle døgnets timer, forklarer Lars Bi-
gom.

Innovative løsninger fra top til tå
De bæredygtige tiltag strækker sig fra øver-
ste hustag ned til byggeriets udenoms areal; 
tagene er grønne og tiltalende at se på for 
beboere højere oppe, der er integreret solcel-
ler og skabt innovative nedsivningsanlæg for 
regnvand - udformet, så de også kan anvendes 
som aktivitetsområder.

– Byggeriet gennemføres med driftssikre byg-
getekniske løsninger. Dette - tilsammen med 
lejlighedernes indretning, gårdrummene, al-
tanerne og terrasserne er med til at skabe høj 
bo-kvalitet for kvarterets beboere, slutter Leif 
Martin Jensen, Projektchef hos Sophienberg 
Gruppen.

Solhusene – et bæredygtigt projekt, 
der følger dagens lys

Med grundarbejdet i orden

Visualisering af Solhusene

Visualisering af Solhusene

Omlægning af kloak ved Holbøll A/S

Af Sara Tallbacka

Et godt samarbejde

FAKTA
•  G.V.L. ENTREPRISE A/S er stiftet i 1976 og beskæftiger håndværkere inden for alle de bygningsmæssige fag.

•  Virksomheden er danskejet og består af et team af ingeniører og entreprenører, der med basis i mere end 40 års 
ekspertise har oparbejdet et solidt referencegrundlag.

•  Kernekompetencen er hoved- og totalentrepriser inden for det offentlige byggeri, det private erhvervsliv samt 
bolig- og sportsforeninger.

• Læs mere på www.gvl.dk

G.V.L Entreprise A/S står som total-
entreprenør af byggeprojektet. G.V.L. 
har oplevet et særdeles positivt sam-
arbejde med arkitektfirmaet Mangor 
& Nagel samt ingeniørfirmaet Oluf 
Jørgensen A/S som rådgivende sam-
arbejdspartnere, og haft indflydelse 
og grundigt kendskab til opgaven fra 
før første spadestik.

Konstruktiv proces
Siden 2016 har alle parter arbejdet på 
projektet, og dette samarbejde har 
afstedkommet et gennemarbejdet 
og bygbart projekt, der lever op til 
kravene for både kvalitet og boliger 
i et attraktivt og flerfunktionelt miljø. 

– Med 154 boliger og et areal på 
17.163 m2 og 5.000m2 P-kælder er 

dette projekt af en anselig størrelse. 
På et projekt af denne størrelse er det 
af stor betydning for et godt resultat, 
at komme godt fra start, hvilket der 
med denne grundige forberedelse på 
projektet er sket, og byggeriet er nu 
godt i gang, forklarer Dannie Nielsen, 
ansvarlig projektleder hos G.V.L Total-
entreprise. 

Projekt i 2 etaper
Projektet opføres i 2 etaper, hvor alle 
P-kælderene nu er støbt, og i eta-
pe I - Porthuset - er stueetagen rejst 
samtidig med, at der arbejdes i den 
anden ende på kælderen i etape II - 
Købmandsgården. 

– Bygningerne udfylder hele grun-
den, så en af udfordringerne er at få 

leveret materialer til tiden og i den 
rækkefølge, de skal monteres, da der 
ikke er mulighed for at oplagre noget 
på byggepladsen. Her er et godt sam-
arbejde med leverandørerne af stor 
betydning for en succesfuld bygge-
proces, slutter Dannie Nielsen. 

Porthuset forventes at stå færdigt i 
marts 2019 med lejeboliger og hyg-
gelige caféer, og i november 2019 vil 
Købmandsgården stå klar med sine 
op til ti etager og et stort nyt Lidl su-
permarked i stueetagen.

ENTREPRISE A/S  


