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• Københavns Havn

• Bygherre: Nordea Ejendomme

• Entrepriseform: Fagentreprise  
• Omfang: Cirka 1600 boliger, 4-9 etager
• Opførelsestidspunkt: 2014-2019

Frederiks Brygge er et af Københavns nye boligom-
råder. Her bygges moderne boliger i et spændende 
miljø, lige på havnekanten i den sydlige del af Køben-
havns Havn. bgb a.s. har været engageret på Frede-
riks Brygge siden 2014, og vi regner med at aflevere 
de sidste boliger i 2019.

bgb a.s. står for tømrer- og snedkerentrepriserne på 
boligerne. Entrepriserne udføres i samprojektering, 
hvor vi fungerer som “totalentreprenør” på tømreren-
trepriserne.

Gennem de seneste tre år har vi på denne måde ud-
ført tømrer- og snedkerarbejde på 1500 til 1600 bo-
liger, som er blevet afleveret stort set uden mangler. 
Aktuelt er vi ved at udføre en etape med godt 600 
boliger, hvor vi står for tagarbejde, facadeopbygning, 
opsætning af lette skillevægge, loftsarbejde og det 
indvendige snedkerarbejde med døre, paneler, lys-
ninger, med videre.

Vi forventer snarest at tage hul på udførelsen af tøm-
rer- og snedkerarbejdet på fem fælleshuse, samt 

ombygningen af en gammel buelagerhal til et kombi-
neret bolig- og torvemiljø.  

På et af byggeafsnittene på Frederiks Brygge, etape 
A, opfører bgb a.s. en meget stor tagkonstruktion, 
opbygget med 20 graders bjælkespær på limtræs 
kipbjælker. bgb a.s. har været med til både at udvikle 
og udføre denne meget anderledes og udfordrende 
tagkonstruktion. 

Tagfladerne er beklædt med anodiserede aluminiums-
plader, som er leveret og monteret af bgb a.s. Faca-
derne på de to øverste etager er opbygget i en let høj-
isoleret ubrændbar stålkonstruktion med vindskærm, 
som efterfølgende er beklædt med anodiserede alu-
miniumsplader, helt i samme udførelse som tagflad-
erne. Omkring alle vindues- og dørelementerne i de 
to øverste etager er også udført udvendige lysninger i 
samme anodiserede aluminiumsmateriale.
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