
ET FRIMÆRKE
TIL 145 MILLIONER

HERLEVS GAMLE POSTHUS BLEV TIL ET HELT NYT BOLIGOMRÅDE, 
CENTRALT PLACERET TÆT PÅ HERLEV HOSPITAL
Jönsson har i samarbejde med ELF Development, ingeniør ÅF Buldings Denmark og 
Oliver Grundahl Architecture opført FRIMÆRKET i Herlev. Byggeriet omfattede 90 
lejligheder, et erhvervslejemål på 200m2 og et parkeringsanlæg. 

Opgaven blev udført i totalentreprise til en entreprisesum på 145 millioner kroner.

Projektet på posthusgrunden bestod grundlæggende af tre dele: En boligbebyggelse 
ud mod Herlev Ringvej på fire til otte etager samt et erhvervslejemål på 200 m2 i 
stueetagen. En mindre boligbebyggelse mod Hyrdindestien samt et parkeringsanlæg 
delvist på terrænniveau og delvist som kælder. Friarealet for bebyggelsen er 
hovedsageligt placeret over p-anlægget. I forbindelse med etablering af p-kælder blev 
der lavet ny trappe til tunnel.

MODERNE LEJLIGHEDER I ATTRAKTIV BYDEL
Bygningerne blev opført på pladsstøbte fundamenter, kælderdæk- og terrændæk. Der 
blev brugt betonvægge som kældervægge og ydervæggene var sandwichelementer, 
hvor yderste synlige del havde teglsten, glat- og afsyret beton forplade samt 
galvaniseret stålplader. Altanerne blev udført i galvaniseret stål mens tagbelægninger 
blev udført på betondæk med kileskåret isolering og tagpap. Facadens vinduer og døre 
var udført i aluminium og træ mens opgangsdøre og lejlighedsdøre blev etableret med 
elektronisk adgangskontrol. Alle boliger fik vandbaseret gulvvarme under trægulv. 

SVÆRE BETINGELSER
Byggeriets placering tæt på den meget trafikerede Herlev Ringvej krævede særligt 
fokus på logistisk planlægning og en positiv indstilling i forhold til sikkerhed og 
modtagelse af leverancer. At bygge så tæt på en af Københavns hovedfærdselsårer 
komplicerer logistikken og kræver fuldt fokus på planlægning, hvis alle leverancer skal 
sikres.
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