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 Arkitektladen A/S
Mere end 25 års erfaring 

Smukke, harmoniske og arkitektonisk 

gennemførte projekter. Arkitektladen 

A/S tager hånd om jeres idéer og øn-

sker. Vi finder sammen med jer løs-

ninger, hvor omgivelser, funktion, lys, 

energi og økonomi integreres bedst 

muligt. 

Tilbygninger, ombygninger 
og nybyggeri

Vi har stor erfaring med at desig-

ne egnstypiske boliger, der forener 

både den moderne dagligdag og den 

klassiske danske byggeskik i smukt 

samspil med omgivelserne. 

Det kræver passion, høj faglighed og 

et kreativt mindset at skabe frem-

tidens boliger med respekt for den 

eksisterende bygningskulturarv. Hos 

Arkitektladen A/S er vi specialiseret 

i at løse den udfordring inden for til-

bygninger, ombygninger og nybyg-

geri.

Engagerede fra start til slut

Hos os møder I medarbejdere, der 

involverer og engagerer sig i jeres 

projekt. Det er vigtigt for os, at I fø-

ler jer inddraget og oplever en god 

kommunikation med os undervejs i 

processen. 

Når I overvejer at påbegynde et byg-

geprojekt, rådgiver vi fra start til slut. 

Vores tegnestue kan tilbyde at desig-

ne de løsninger der passer til jeres 

familie, med de ønsker og behov I 

måtte have. Derudover kan vi forestå 

prissætning af byggeriet og afholdel-

se af licitation samt den overordnede 

byggestyring under opførelsesfasen. 

Vi er naturligvis rådgivere inden for 

alle områder, der vedrører jeres pro-

jekt. 

Vi hjælper med at realisere jeres 

drømme om den optimale bolig. 
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Et smukt stuehus i 
skønne omgivelser

Store smukke stuehuse der æstetisk 

passer ind i omgivelserne og det 

åbne landskab. 

Hos Arkitektladen A/S er vi stolte af 

at stå bag en lang række flotte stue-

huse og boliger rundt omkring i Dan-

mark. 

Vi har lavet alt fra tilbygninger på 

eksisterende stuehuse til renovering 

og nybyggeri. Altid med fokus på ste-

dets historie, omgivelserne og daglig 

funktion i sammenhæng med de øv-

rige bygninger.

Det er mange års erfaring, der ligger 

til grund for at tegne og bygge huse i 

åbent landskab. 

Arkitektladen A/S har stået bag en 

lang række projekter, hvor boligen er 

tilpasset grundens udsigtspunkter. 

Når vi designer et stuehus, er der 

oftest tale om design der har rød-

der i typisk dansk landstil. Samtidig 

skal det fungere som et trygt hjem i 

en travl hverdag, hvor hele familien 

skal have plads til at trives. Derfor 

er funktionaliteten lige så vigtig som 

æstetikken, og vi tager udgangs-

punkt i jeres familie og jeres hverdag, 

når vi sammen skaber et stuehus, der 

rummer alle jeres ønsker, drømme 

og behov.
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Scan med din  
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Få personlig vejledning 
af vores dygtige 
rådgivere   

Din kontakt i Aalborg:  
Pia Engqvist · pen@mosaikhjornet.dk · Tlf. 50 89 45 25



Såvel udendørs 
som indenfor

Når vi arbejder med stuehuse, er det helheden vi 

designer. 

Indvendigt- og udvendigt er det detaljerne, der 

skaber helheden, og vi tager højde for alle fakto-

rer i forhold til placering af døre, vinduer, terras-

ser samt indretningen af de enkelte rum. 
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Herregårdsprojekter med 
respekt for kulturarven 

Restaurering, istandsættelse og 

ombygning af historiske bygninger 

kræver en særlig tilgang, viden og 

respekt for vores fælles kulturarv. 

Arkitektladen A/S har erfaring inden 

for bygge- og restaureringsprojek-

ter af historiske bygninger. 

Et grundigt forarbejde er en forud-

sætning for et vellykket resultat. Vi 

skal kende bygningens historie og 

de nuværende forhold og behov, så 

vi kan finde langtidsholdbare løs-

ninger, der med respekt for kultur-

arven opfylder de moderne krav til 

en funktionel herregård. 

Renoverings- og ombygningspro-

jekter på herregårde skal i højeste 

grad gennemføres i respekt og sam-

spil med øvrige bygninger og omgi-

velserne. Vi har blik for detaljerne, 

men også for det store billede, hvor 

bygninger, natur og historie går op i 

en højere enhed. 

En stor del af vores opgaver kred-

ser omkring herregårdenes primæ-

re bygningsmasse, men vi har også 

erfaring med perifere bygninger og 

enkelte elementer fra de historiske 

rammer. 

Læs mere
Scan med din  
smartphone



Særlige funktioner

I dag kan herregårde udfylde mange funktioner, og hos 

Arkitektladen A/S kan vi finde løsninger til alle formål 

uanset om jeres projekt ligger inden for landbrug, tu-

risme eller event. 

MDL - DANSKE ARK

Anne Stausholm Landskabsarkitekter - Herslevvej 49 - 4000 Roskilde  - www.annestausholm.dk - afs@annestausholm.dk - Tlf. 46 40 27 71Anne Stausholm Landskabsarkitekter - Herslevvej 49 - 4000 Roskilde  - www.annestausholm.dk - afs@annestausholm.dk - Tlf. 46 40 27 71
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Vi er her for at skabe 
 harmoniske og arkitektonisk 
spændende løsninger
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Vi tror på en smuk 
og funktionel villa

At bygge jeres drømme bolig stiller 
høje krav til os 

Vi skal skabe rammerne for jeres dagligliv, og sam-

tidig skal vi få jeres drømme, ønsker og behov til 

at spille sammen med de praktiske løsninger og de 

økonomiske rammer. 

Hos Arkitektladen A/S tror vi på den funktionelle og 

smukke villa som base for familielivet. 

En villa skal udvendigt være i æstetisk balance, til-

passet omgivelserne og indvendigt være et elegant 

og hyggeligt hjem med spændende detaljer og god 

atmosfære. Et hjem, hvor hele familien har mulig-

hed for at udfolde sig. 

Når vi får ansvaret for jeres projekt, lytter vi til jer og 

jeres ønsker samtidig med, at vi bidrager med vores 

viden og erfaring, så resultatet bliver en bolig, hvor 

indretningen og de forskellige løsninger fungerer 

perfekt i dagligdagen. De små detaljer fremhæver 

helheden. Udsigten og lysindfaldet gøres optimalt.
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egebjerg
RÅDGIVENDE INGENIØR

Bygge - Entreprenør�rma
Nystedvej 2 · 6900 Skjern · Tlf: 97341600



En samlet løsning

Hos Arkitektladen A/S arbejder vi med at skabe 

smukke villaer i hele Danmark. Hvis I ønsker det, er 

vi med fra den første skitsetegning i projektfasen 

og frem til et færdigt byggeri, hvor vi gerne står for 

byggestyringen og koordineringen af de forskellige 

håndværkere.
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Arkitekt med stor erfaring 
og fokus på energi

Hos Arkitektladen A/S har vi i en år-

række arbejdet med energioptime-

ring og energirigtigt byggeri. 

Igennem hele designprocessen og 

skitseringsfasen har vi fokus på, at 

skabe en arkitektur, der lever op 

til både funktionelle, æstetiske og 

energimæssige krav.

Vi ser det som vores ansvar at råd-

give jer om jeres muligheder for at 

bygge energirigtigt. En stor del af 

vores projekter er udført som lav-

energibyggeri efter såvel tidligere 

som nugældende byggelovgivning, 

herunder energikrav 2015-2020.

Skærpede krav
I juli 2016 trådte de seneste æn-

dringer til Bygningsreglement 2015 

i kraft, og fremadrettet bliver det 

2020-kravene, der er gældende. 

Det betyder skærpede energikrav 

inden for flere områder. Hos Arki-

tektladen A/S har vi god erfaring 

med at projektere nybyggerier og 

renoveringsprojekter efter de gæl-

dende regler og ved, hvad der skal 

tages med i overvejelserne i forhold 

til konstruktionstyper og tekniske 

installationer. 

 

Det er vigtigt, at have disse para-

metre med tidligt i designfasen, for 

at opnå en spændende arkitektur, 

der samtidig kan overholde fremti-

dens energikrav. 

Fordele for jer
Energirigtigt byggeri har også man-

ge fordele for jer. 

I sparer penge på varmeregningen, 

og i det større perspektiv bidrager I 

til at sænke CO2 forbruget. 

I Danmark udleder  bygningsmassen 

mere end 40% af det samlede 

CO2-udslip – derfor er det her, det 

giver mening at optimere.

Læs mere
Scan med din  
smartphone



Energiberegning

Ved alt nybyggeri skal der foretages 

en energiberegning af bygningens 

samlede energibehov. En energibe-

regning vil dokumentere, at byggeri-

et lever op til bygningsreglementets 

krav til nybyggeri. Energiberegnin-

gen bliver lavet i programmet BE 15, 

udviklet af Statens Byggeforsknings-

institut. 

 Håndværkere, bygmestre og bygge-

riets rådgivere kan henvende sig til 

os for at få lavet denne energibereg-

ning.  

En energiberegning 
 foretages på grundlag af:

  Beliggenhed
  Materialevalg
  Konstruktionstyper
  Vinduestyper
  Tekniske installationer  

(opvarmningsform, ventilation mv.)
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Sådan kommer I videre

For os er det vigtigt at kende jeres 

personlige ønsker og drømme for at 

kunne skabe det bedste hus til netop 

jeres familie. Derfor tilbyder vi alle 

nye kunder et gratis og uforpligten-

de besøg. 

Ved dette besøg vil vi gerne møde 

jer, se jeres ejendom og drøfte jeres 

ideer og ønsker til et nyt hus, en re-

novering eller en tilbygning.

Skitsefasen

Her besøger vi jer og lytter til 

jeres ønsker. 

Vi noterer os de specielle be-

tingelser der evt. måtte være 

for området og det pågælden-

de byggeri. 

Vi skitserer et forslag i 3-D. 

Herefter tilretter vi sammen, 

og afklarer alle faktorer i for-

hold til udvikling, husets sam-

menhæng, beliggenhed og 

funktionalitet. 

Myndigheds- og detail-
projekteringsfasen

Vi søger de nødvendige tillad-

elser. 

Vi optegner projektet i en de-

taljeringsgrad, der gør det 

muligt at indhente tilbud fra 

de respektive håndværkere, 

og således at de herefter kan 

bygge huset uden problemer 

i opførelsesfasen. Ofte med et 

meget lille behov for bygge-

møder.

Licitations- / prissæt-
nings  fasen

I samarbejde med jer bliver vi 

enige om prissætningsformen. 

Såfremt der ønskes priskon-

kurrence på projektet udbyder 

vi gerne projektet i licitation til 

jeres lokale håndværkere og 

entreprenører. 

Vi kan også tilbyde at komme 

med et forslag til dygtige hånd-

værkere, som vil byde ind på 

arbejdet i form af en licitation, 

hvor lavestbydende får opga-

ven. Der kan også udarbejdes 

en kombination, hvor lokale 

byder sammen med eksterne.

$



Udførelsesfasen

Her vil vi gerne løse opgaven 

sammen med jeres udvalgte 

fagfolk / håndværkere. Vi del-

tager i byggemøder og detail-

projektering i det omfang det 

skønnes nødvendigt for byg-

geriets gennemførelse.

Dette kan honoreres efter 

medgået tid til en på forhånd 

aftalt timepris eller indgå i en 

på forhånd aftalt totalpris. 
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Kolvigs Gaard

Mellemdammen 13C, 2. sal

6760 Ribe

 

Telefon: 70 27 30 06

Mobil: 22 12 30 06

E-mail: mail@arkitektladen.dk

www.arkitektladen.dk

Tina Westergaard

· Konsulent tilknyttet Arkitektladen

· Civilingeniør i Arkitektur

· 3D-skitsering

· Detailprojektering i AutoCAD

· Energiberegning 

Freddy Thomsen 

· Bygningskonstruktør

· Detailprojektering i AutoCAD

· Opmåling

· Energiberegning

· 3D-Skitsering

·  Byggestyring

Dorte Skou 
Lauge Andersen

· Civilingeniør i Arkitektur

· 3D-skitsering

· Visualisering

· Detailprojektering i Auto- 
 CAD

· Reklame ansvarlig

· Ejer og arkitekt

· Idé-mager

· Skitsering

· Bebyggelsesplaner

· Lokalplaner

·  Rådgivning i restaurering  
og bevaring

· Kundekontakt  

Øjvind Andersen

· Tegnestueleder

· Møder

· Økonomi

· Byggeansøgninger og  
 lovstof

· Kundekontakt

· Skitsering

Karen-Margrethe 
Obeling 

· Freelance

· Teknisk designer

· 3D-skitsering 

Lene Høeg 
Callesen

· Bygningskonstruktør

· Detailprojektering i AutoCAD

· Opmåling

· Brand

Henrik Johansen

· Bygningskonstruktør

· Detailprojektering i  
 AutoCAD

· Opmåling

· Energiberegning

· Byggestyring

Ole Thorkilsen

Alice Helle

· Teknisk designer

· 3D-skitsering

· Visualisering

· Detailprojektering i AutoCAD

· Hjemmeside og sociale medier
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