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DRØMMEHUSET
-skitsefasen
Inden I beslutter Jer for at realisere Jeres byggeprojekt, kan det være en god idé at gennemtænke projektet fra start 

til slut. Den indledende fase, selve skitsefasen, er som regel afgørende for, hvordan forløbet bliver - uanset om det 

er en mindre ombygning eller en ny bygning, I har planer om at udføre. Det er i denne periode, I skal afklare alle 

nødvendige forhold og træffe beslutninger.

I skitsefasen skal I undersøge, vurdere og vende alle ideer omkring projektet - og træffe de grundlæggende valg. Få 

sat billeder på ideerne ved hjælp af skitser og visualiseringer. Samtidig skal I også være helt konkret og realistisk i 

forhold til Jeres økonomi. Hvor mange penge har I til rådighed, og dermed hvilket omfang kan projetet få rent fysisk.

-det, der ”passer til alle”, passer sjældent rigtig til nogen.
Som arkitekt handler det først og fremmest om at lytte og spørge ind til de behov, og ønsker, som I har. Ved den 

første kontakt er det vigtigt at høre, hvilke funktioner, boligen skal indeholde og at få analyseret hele familiens 

behov, - hvordan foregår dagligdagen. Det er via de mange inputs og dialogen, at det bedste resultat opnås. Et resul-

tat der passer til den enkelte familie!

Med udgangspunkt i Jeres ønsker, tilføjes vore idéer og ekspertise inden for rummelighed, arkitektoniske udtryk, 

lysindfald, lovgivning og nyeste viden om energi og byggeteknik. Vi er din naturlige og uafhængige sparringspartner 

i såvel små som store opgaver.
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Et skitseprojekt indeholder:

 - Indledende møde hvor I fortæller om Jeres ønsker og forventninger i forhold til areal, rum, budget, stil og form.

 - plan- og indretningstegninger.

 - principsnit.

 - facadetegninger.

 - præsentation af skitseforslaget på kontoret hos BYGGERI & TEKNIK I/S.

kr. 12.500,- inkl. moms*

* Skitseprojektet kan suppleres med visualiseringer og økonomisk overslag, samt tilrettelser af skitseforslag efter 

præsentation. Dette arbejde faktureres efter vore normale takster.

Der tages forbehold for prisregulering. 

PRISER

GRATIS IDÉMØDE
Ring og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med Jeres projekt. I får et gratis og uforpligtende 1. møde på 

kontoret hos BYGGERI & TEKNIK I/S, hvor vi taler om Jeres boligdrømme og det videre forløb. 



BYGGERI & TEKNIK I/S 
Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Telefon: 97 13 12 11

Hjemmeside: www.byggeri-teknik.dk

HVEM ER BYGGERI & TEKNIK I/S 
Uvildig og professionel rådgivning samt projektering:

Nybyggeri | Tilbygning | Ombygning | Helhedsplaner 

Bygherrerådgivning | Myndighedsbehandling | Energirådgivning

Vores bolig og arkitekturafdeling består af ingeniører, arkitekter, 

konstruktører, tekniske designere og energikonsulenter der yder 

tværfaglig rådgivning til alle projekter, store som små. 

I tæt samarbejde med dig, skaber vore arkitekter den unikke 

løsning på de fysiske rammer for dit liv.

Læs mere om os på vores hjemmeside: 

www.byggeri-teknik.dk


