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Vejen til det innovative byggeri
Søsterselskaberne VIP Construction ApS og VIP Estate ApS tilbyder hele paletten fra finansieringsrådgivning, totalentrepriser, håndværker- og byggeopgaver for at sikre bæredygtigt, innovativt og værdiskabende byggeri.
Af Pia Bundgaard Hansen
I Jyderup Nord har firmaet opkøbt en
90.000 m2 stor grund, der skal forvandles
med omkring 220 boliger. Det omfattende
byggeri er blot et af mange projekter i porteføljen.
Eventyret begyndte for år tilbage med
VIP Estate ApS, som ydede finansiel og
juridisk rådgivning for kunder med boligdrømme. Sidenhen fulgte søsterselskabet
VIP Construction ApS, der står for at realisere byggerier.
”I Estate oplevede vi, at når kunderne
havde fået finansiering til byggeriet, ville
de også gerne have hjælp til at realisere
og udføre dette, både juridisk hjælp, men
også arkitektonisk og byggeteknisk.
Så derfor er vi med i hele processen fra
de første spæde ideer og drømme om byggeriet, til vi afleverer nøglerne,” siger René
Andersen, byggechef, hos VIP Construction.
Værdiskabende byggeri
Hos VIP-selskaberne har de alle kompetencerne in-house eller som tætte samarbejdspartnere, lige fra rådgivere, arkitekter til entreprenører og håndværkere som
kan realisere byggerierne.
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”Alle byggeprojekter skal have VIP-status, så vi skaber værdi for kunden og brugerne af byggeriet, som skal have høj kvalitet være bæredygtigt, energioptimeret og
innovativt,” forklarer René Andersen.
Søsterselskaberne udvikler og bygger
også egne projekter som i Jyderup Nord.
I Strandvang 20 ved Lejre er en gård
blevet konverteret til rækkehuse, og der
er udstykket to parcelhusgrunde på matriklen.
”Når vi selv opkøber grunde og ejendomme, kan vi allerede helt fra begyndelsen af udviklings- og byggeprocessen
tænke bæredygtigheden ind og opnå det
optimale grønne aftryk,” siger René Andersen og uddyber:
”Hver eneste byggesag giver os unik
viden. Variationen i renovering og nybyggeri giver mange spændende input, der
sætter alle vores faglige kompetencer i
spil. Vi ser altid nøje på arkitektur og bygningskonstruktioner; hvad er realistisk?
og hvad vil skabe værdi at bo i for den enkelte?”
Kvalitet i byggeriet
Alle medarbejdere hos VIP-selskaberne er
uddannede for at sikre et højt kvalitetsniveau og solidt arbejde, og der arbejdes

hele tiden på udvikling af kompetencer og
kvalifikationer.
”Vi arbejder målrettet med at finde den
rette sammensætning af fagfolk, så vi
leverer høj kvalitet til kunderne gennem
alle byggeriets faser,” fortæller René Andersen.

VIP CONSTRUCTION
OG VIP ESTATE
VIP Construction og VIP Estate beskæftiger sig med totalentrepriser, renoveringer, nybyggeri samt fagentrepriser, fx
betonarbejder, maler-, murer- og tømreropgaver og mandskabsudlejning.
Firmaet er placeret i Hedehusene ved
Roskilde og arbejder hovedsageligt
på Sjælland, men arbejder også med
opgaver i resten af Danmark.
vip-estate.dk
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