GODT ARBEJDE STARTER MED
GODT SAMARBEJDE

SKOVKVARTERET
NYBYGGET BOLIGKVARTER
ØRESTAD SYD

Når vi bygger nyt, afleverer vi ikke kun
til tiden. Vi har også blandt branchens
laveste antal fejl og mangler.Og det gør
mig særlig stolt
Michael Borchers
Adm direktør
Rasmus Friis A/S

OM OS//
OM RASMUS FRIIS A/S
Rasmus Friis A/S er en styringsvirksomhed med over 25 års erfaring inden for
erhvervs- og boligbyggeri. Vi udfører hoved- og totalentrepriser og tilbyder projektledelse, byggestyring og entreprenørrådgivning. Vores speciale er at opføre og
renovere ejendomme, så de bliver bæredygtige og tidssvarende.
For os handler byggeri ikke kun om at skabe rum og rammer. Det handler også om
at skabe trivsel, tryghed og udvikling – både for vores samarbejdspartnere og for
de mennesker, som vi bygger til. Som styringsentreprenør med speciale i total- og
hovedentrepriser, har vi en indgående forståelse for både bygherres krav og brugers
behov, så vi får enderne til at mødes i moderne byggeri.
Vi har god bemanding på vores sager, så vores medarbejdere ikke oplever overflødigt
overarbejde, stress og slid. Vi prioriterer at have et godt og robust fællesskab.
Kombineret med et godt arbejdsmiljø og en god tone, sikrer det arbejdsglæde og
stærkt samarbejde - og at vi i høj grad fastholder vores dygtige nøglemedarbejdere.

KIRSEBÆRHAVEN//
NYOPFØRTE BOLIGER
KGS LYNGBY

TILLID ER EN VIGTIG BYGGESTEN //
TILLID OG ÅBENHED
Værdifuldt samarbejde er baseret på gensidig tillid. Derfor er åbenhed en vigtig del
af vores samarbejdsmodel. Når vi indgår i et projekt, opererer vi med ”åbne bøger”,
så bygherre har overblik over både vores dækningsbidrag og byggestyringshonorar.
Det er vores erfaring, at åbenhed omkring økonomi giver det bedste samarbejde og
styrker både tillid og troværdighed. For gensidig tillid og åbenhed også det bedste
fundament for et frugtbart og værdifuldt samarbejde.
Når vi prissætter en entreprise, starter vi altid med et erfaringsbaseret overslag,
som vi gerne lægger frem for bygherre. Med over 25 års erfaring med byggeri af alt
fra etageejendomme, rækkehuse, almene boliger, institutioner, restauranter, hoteller, lagerbygninger og komplicerede erhvervsejendomme, har vi bred erfaring og dyb
indsigt i, hvad et byggeri bør koste.
Vi ønsker at drive en sund og stabil virksomhed, så både kunder og samarbejdspartnere kan stole på, at vi også er her i morgen. Og vores høje kreditværdighed
med en sølv AAA-rating er et klart bevis på, at den strategi er bæredygtig.

RØD LAGERBYGNING
RENOVERING AF ERHVERV
CARLSBERG-BYEN
Mange af de ejendomme vi renoverer
har en helt unik historie, og en særlig
ånd, som vi gerne vil bevare - samtidig
med at vi skaber en moderne og brugervenlig ejendom.
Torben Bech
Entreprisechef, renovering
Rasmus Friis A/S

BRED ERFARING & DYB KOMPETENCE//
VORES PROJEKTHOLD
I de seneste år har Rasmus Friis A/S som styringsentreprenør opført og afleveret mere
end 400 boliger til både offentlige og private bygherrer. Det betyder, at vores projekthold har den nødvendige erfaring til at håndtere komplekse byggesager, ligesom vi har
erfaring med at arbejde som en del af et hovedentreprenørteam.
Helt overordnet har vi erfaring med:
• Privat og offentligt byggeri
• Tekniske og æstetiske løsninger for både nybyg, udvidelse og renovering
• Opførelse og renovering af bygninger i brug
• Beboerinddragelse, kommunikation og håndtering af byggeri i beboede områder
• Etablering af fysiske rammer, der understøtter fællesskabet og det gode liv
• Planlægning og gennemførelse af byggelogistik og komplekse tekniske processer
Hos Rasmus Friis A/S har vi alle de relevante projekteringskompetencer og har et
dynamisk flow i viden, information og dokumentation, hvilket kommer aktivt i spil
hos de udvalgte projekthold.
Derudover sammensætter vi altid et projekthold, der supplerer hinanden fagligt, har
beslutningskompetence og som sammen kan gennemføre opgaver med kompliceret
teknisk indhold. Særligt for vores projekthold er også, at alle nøglepersonerne har en
række år bag sig hos Rasmus Friis A/S, kender hinanden godt og er vant til at følge
projekter til dørs sammen.
Det gør, at alle involverede tager ejerskab både over eget ansvarsområde og det fælles
projekt.

IBIHAVEN//
SENIORBOFÆLLESSKAB,
SLAGELSE

KVALITET SOM FUNDAMENT //
VORES TILGANG TIL OPGAVER
Godt arbejde starter med godt samarbejde. Og en god og konstruktiv dialog er
fundamentet for et godt samarbejde.
Vi ved, at processerne styrkes, når de er baseret på god dialog. Derfor er vores
samarbejdsmodel båret af tillid og åbenhed med vores samarbejdspartnere.
Vi vil meget gerne i dialog om alt fra materialevalg, til hvordan vi sammen kan
projektoptimere. For det ligger os meget på sinde, at I som bygherre står tilbage
med et kvalitetsbyggeri, der er færdigt til tiden og som opfylder netop jeres behov
og ønsker.

KVALITETSSTYRING
Rasmus Friis A/S sætter en ære i at sikre en høj, byggeteknisk kvalitet. For at sikre
et godt grundlag for udførelsen og den høje kvalitet, udvikler vi derfor en detaljeret
kontrolplan. For os, er kvalitetssikringen nemlig ikke bare et krav - den er vores
målestok for udførelseskvaliteten og sikrer, at vi altid kan levere et byggeri i den
kvalitet, som bygherre ønsker.
Derfor arbejder vi løbende med at implemtere og optimere vores brug af digitale
værktøjer som fx PlanRoom, Chisa og Track. Og det virker. Som et resultat af vores
digitalisering og høje krav til kvalitet og kvalitetssikring, har vi de sidste år afleveret
mere end 400 boliger med et gennemsnit på under 2 fejl/mangler per bolig.

PRÆSTEMARKSHUSENE
HELHEDSRENOVERING & NYBYG, ALMENE BOLIGER
ROSKILDE
Når vi renoverer daginstitutioner eller
boliger mens de er i brug, kræver det en
række specielle hensyn, som både vi
og vores underentreprenører er
særligt opmærksomme på.
Jens Christian Falck Jensen
Entreprisechef, alment/offentligt byggeri
Rasmus Friis A/S
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