
JÖNSSON A/S OVERTOG TOTALENTREPRISEN
AF SALAMANDERHUSENE I BYDELEN 
NÆRHEDEN

JÖNSSON ENTERPRISE A/S OVERTOG TOTALENTREPRISEN 
AF SALAMANDERHUSENE I HEDEHUSENES 
HØJTPROFILEREDE BYUDVIKLINGSKVARTER NÆRHEDEN I 
HEDEHUSENE.
Her var 21 rækkehuse og 18 etageboliger under opførelse, da byggeriets første 
entreprenør B. Nygaard Sørensen gik konkurs i 2020. 

21 rækkehuse og 18 etageboliger. Jönsson vandt Salamanderhusenes 39 boliger 
foran to andre entreprenører, da den tidligere entreprenør måtte forlade 
projektet. 

Kontrakten på de 39 boliger omfattede i alt 4.231 m2 boligbyggeri i den nye 
bydel på parcel 5.4.

” Projektet vi overtager er ca. 20% færdigt. Vi har god erfaring og fine referencer 
indenfor denne type boligprojekter. Nu går vi på med krum hals og et godt 
overblik for at samle alle tråde og færdiggøre projektet, som det oprindelig er 
tænkt”, sagde Thomas Normann umiddelbart efter overtagelsen af projektet

Bebyggelsen ligger på en skrående grund mod syd med udsigt til 
Salamandersøen og et fælles grønt område. Projektet er navngivet efter søen, 
der er beskyttet ynglested for vandsalamandere. Der hører privat have til alle 
huse og boligerne har store vinduespartier og gennemgående lys fra både nord 
og syd. Rækkehusene opføres i træelementer og etageboligerne i træelementer 
samt betonelementer.Ved hvert rækkehus opføres der et udvendigt skur og der 
opføres et samlet skurområde til etageboligerne. Parkeringspladser til både 
cykler og biler var også en del af entreprisen.

Parcel 5.4, hvor Salamanderhusene bygges, hører til stationskvarteret. Boligerne 
ligger længst mod nord på parcellen i et område, hvor nærhed mellem 
mennesker og natur er sat i fokus. Salamanderhusene ligger perfekt i et område 
med fælles køkkenhave og etablerede vandhuller, som skaber et attraktivt grønt 
miljø til både mennesker og dyr.

Totalentreprise
Jönsson a/s

Bygherre
Real Capital A/S 

Arkitekt
KHR Architecture A/S

Ingeniør
Holmsgaard Ingeniører

Størrelse
21 rækkehuse og 18 etageboliger, 
4.231 m2

Udførelsesperiode
09.03.2020 – 01.03.2021

Entreprisesum
52,5 millioner kroner

Få mere information
Kurt Brüel Hansen 
Projektchef 
kbh@jonsson.dk 
+45 2597 7972
 
Jönsson a/s  
Nærum Hovedgade 2 
2850 Nærum

Se flere byggesager på 
www.jonsson.dk

mailto:tn%40jonsson.dk%20?subject=
https://jonsson.dk/byggesager/
https://jonsson.dk/byggesager/

