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04 Byggeri & Teknik

BYGGERI & TEKNIK I/S  
BYGGERI & TEKNIK I/S er en rådgivningsvirksomhed med stor faglig ekspertise 
og erfaring på alle vore rådgivningsområder. Vores naturlige arbejdsområder er 
boliger i det åbne land, parcelhuse samt mindre kontor og industribyggerier.

Vi har ansat ingeniører, arkitekter, konstruktører samt specialister på teknik og 
energiområdet. De bidrager alle med kompetencerne, der sikre et komplet pro-
jekt som kan bære jer igennem alle faserne lige fra idé, skitse, myndighedsbe-
handling, projektering, ingeniørberegninger, energi, byggestyring /tilsyn og helt 
frem til 5 års gennemgangen.

Vi er således garant for, at projekterne, i tæt samarbejde med vore kunder, plan-
lægges og gennemføres efter ønsker, god kvalitet, den rigtige pris samt den gæl-
dende lovgivning.

Byggeri kræver mennesker man kan stole på.



05Byggeri & Teknik

HVAD KAN VI
Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi alt inden for 
idéoplæg, planlægning og 3D visualiseringer, så du 
får det bedste beslutningsgrundlag, før projektet 
sættes i gang. Vi kan være med i netop de faser af 
byggeriet som I har brug for. De fleste vælger dog 
hele pakken hvor vi er med fra første streg, til den 
afsluttende 5 års gennemgangen. Lær mere om byg-
geriets faser bagerst i bogen.

Alle eksempler i denne bog, er venligst udlånt af 
vores kunder, da boligerne er tilpasset netop deres 
ønsker og behov. Eksemplerne er til inspiration for 
udarbejdelse af netop Jeres bolig.

Det, der ”passer til alle”,  
passer sjældent rigtigt 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 resultat der passer til den enkelte 
familie!

Med udgangspunkt i Jeres ønsker, tilføjes vore idéer 
og ekspertise indenfor rummelighed, arkitektoni-
ske udtryk, lysindfald, lovgivning og nyeste viden 
om energi og byggeteknik. Vi er din naturlige og 
uafhængige sparringspartner i såvel små som store 
opgaver.

En af vores spidskompetencer er byggeri i det åbne 
land, hvor placering og tilpasning til den omkring-
liggende natur og bygningsmasse er en vigtig del af 
planlægningen, ligesom valget af den optimale ener-
gikilde. Resultatet er en helhedsløsning, hvor ønsker 
og praktiske forhold går op i en højere enhed.

Af øvrige opgaver kan vi varetage bygherrerådgivning, 
ifbm. opførelse af et typehusfirma eller en totalentre-
prenør. Vi kan være med fra den første idé til projektet 
er realiseret. Vi vil gennem hele forløbet kunne rådgive 
dig i alle byggeriets faser, med et dynamisk og erfarent 
team af medarbejdere.



06 Byggeri & Teknik

BOLIG 1: 195 M² SELVSTÆNDIG STUEHUS MED MARKEREDE LINJER 
NYT STUEHUS DESIGNET EFTER DATIDENS BYGGESKIK, MED VALMEDE GAVLE OG KINASVAJ.

Det røde murværk er tydelig afgrænset af de mure-
de hvide gesimser ligesom hoveddøren er markeret 
tydeligt med fremrykkede vandskurede facadesten. 
Det glaserede tegltag er med halvvalm og med ki-
nasvaj. Huset har udnyttet loftetage.

Facaderne er høje, dels for at give en god loftshøjde 
indenfor, men også for at give facaden mere tyngde 
i forhold til tagkonstruktionen. Alle vindues- og dør-
huller er gjort ekstra høje for at give mere lys i huset.

Da husets orientering er nord/syd, er husets køkken- 
alrum placeret på tværs af huset og ligger mod syd. 
Opholdsstuen ligger i åben forbindelse med køk-
ken-alrummet.

Indvendig er huset i lyse farver og materialer, med 
blandt andet gipslofter med akustik. Dette materiale 
har en rigtig god lyddæmpende egenskab, samtidig 
med at det udtrykker enkelthed.





OPVARMNINGSFORM:
• Jordvarme 

TILLADELSER FRA MYNDIGHEDER:
• Landzonetilladelse
• Nedrivningstilladelse
• Byggetilladelse
• Tilladelse til etablering af jordvarme
• Spildevandstilladelse
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Bryggers
11 m²

Værelse
16 m²

Værelse
10 m²

Køkken / Opholdsstue
45 m²

Hall / Gang
19 m²

Toilet
6 m²

Opholdsstue
27 m²

Værelse
17 m²

Værelse
17 m²

0 1 2 3 4 5 m

Målestok_1:150

Stueplan 1. sal

Arealangivelserne er afrundede.
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BOLIG 2: 383 M² TRADITIONEL STUEHUS I GENNEMFØRT STIL
PLACERET FRIT LIGGER STUEHUSET MED GARAGE VED SIDEN AF DEN GAMLE HAVE.

Stuehuset og garagen danner en vinkel og således af-
grænses gårdspladsen på to sider. Stuehus og garage 
er opført i bedre byggeskik stil med murede gesimser 
og hjørnepilastre og i traditionelle materialer af rødt 
tegl, sorte tegltag og hvide dannebrog vinduer.

Gennem den centrale entredøren bydes gæster vel-
kommen til den rummelige hall, der er i åben forbin-
delse med et stort opholdsrum på 1. sal. 

1. salen indeholder i øvrigt værelser, badeværelse og 
et åbent tværgående opholdsrum.

Husets ydre fremstår meget stringent i sit udtryk, 
med helt symmetriske facader. Dette fremhæves 
med frontspidsen midt på huset på begge facader 
samt de to skorstene. 

Med alle m2 udnyttet både i grundplan og loftplan 
opfylder huset familiens behov for værelser og op-
holdsrum. Ved den daglige indgang i gavlen er der 
prioriteret plads til grovkøkken, vaskerum og viktu-
alierrum.





0 1 2 3 4 5 m

Målestok_1:150

Arealangivelserne er afrundede.

Teknik

Gelænder

Køkken-alrum
50 m²

Hall

Stueplan

1. sal

Kontor
24 m²

Baggang
10 m²

Viktualierum
6 m²

Vaskerum
13 m²

Opholdsstue
58 m²

Værelse
10 m²

Toilet/Bad
8 m²

Hall
19 m²

Redskabsrum
21 m²

Dobbeltgarage
52 m²

Soveværelse
41 m²

Toilet/Bad
15 m²

Opholdsstue
40 m²

Værelse
24 m²

Værelse
29 m²

OPVARMNINGSFORM:
• Jordvarme

TILLADELSER FRA MYNDIGHEDER:
• Landzonetilladelse
• Nedrivningstilladelse
• Byggetilladelse
• Tilladelse til etablering af jordvarme
• Spildevandstilladelse



0 1 2 3 4 5 m

Målestok_1:150

Arealangivelserne er afrundede.

Teknik

Gelænder

Køkken-alrum
50 m²

Hall

Stueplan

1. sal

Kontor
24 m²

Baggang
10 m²

Viktualierum
6 m²

Vaskerum
13 m²

Opholdsstue
58 m²

Værelse
10 m²

Toilet/Bad
8 m²

Hall
19 m²

Redskabsrum
21 m²

Dobbeltgarage
52 m²

Soveværelse
41 m²

Toilet/Bad
15 m²

Opholdsstue
40 m²

Værelse
24 m²

Værelse
29 m²
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BOLIG 3: 243 M² LIEBHAVERBOLIG MED BELIGGENHED
FRITLIGGENDE STUEHUS OPFØRT SOM ERSTATNING FOR GAMMELT OG UDTJENT STUEHUS.

Huset er placeret på et plateau for foden af en bakke i 
et kuperet terræn. Med den valgte placering er huset 
helt sin egen og har samtidig sammenhængen med 
den ældre ladebygning, som skal bevares på ejen-
dommen.

Huset er opført i bedre byggeskik stil med murede 
gesimser og hjørnepilastre. Under vinduerne er sål-
bænkene udført som rulleskifte og ved entrédøren er 
lagt en skiferklinke. Materialerne med de røde tegl-
sten, sorte betontagsten og vinduerne i antracitgrå 
træ-alu, giver huset et roligt og harmonisk udtryk.

I sydfacaden giver høje vinduespartier en helt 
symmetrisk facade og et dejligt lysindfald til de store 
opholdsrum inde i huset. Vinduespartierne trækker 
haven et lille stykke ind i huset og giver mulighed for 
at nyde haven og det grønne område mod syd.

Ved indretningen er der lagt vægt på det funktionelle 
og det er prioriteret, at der kun skal være én indgang. 
Med den valgte bredde gives der mulighed for god 
udnyttelse af pladsen på 1. sal til værelser, kontor og 
et centralt opholdsrum.





OPVARMNINGSFORM:
• Jordvarme

TILLADELSER FRA MYNDIGHEDER:
• Landzonetilladelse
• Dispensation for afstand til gravhøje
• Nedrivningstilladelse
• Byggetilladelse
• Spildevandstilladelse

Værelse
17 m²

Toilet/bad
12 m²

Ophold
19 m²

Værelse
17 m²

Kontor
14 m²

Teknikrum
6,3 m²

Bryggers
6 m²

Entre
11 m²

Køkken/alrum
42 m²

Værelse
14 m²

Toilet/bad
11 m²

Soveværelse
15 m²

Stue
21 m²

0 1 2 3 4 5 m

Målestok_1:150

Stueplan 1. sal

Arealangivelserne er afrundede.
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Værelse
17 m²

Toilet/bad
12 m²

Ophold
19 m²

Værelse
17 m²

Kontor
14 m²

Teknikrum
6,3 m²

Bryggers
6 m²

Entre
11 m²

Køkken/alrum
42 m²

Værelse
14 m²

Toilet/bad
11 m²

Soveværelse
15 m²

Stue
21 m²

0 1 2 3 4 5 m

Målestok_1:150

Stueplan 1. sal

Arealangivelserne er afrundede.
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BOLIG 4: 310 M² STUEHUS OG 105 M² GARAGE MED GENNEMSIGTIG SAMMENHÆNG
STUEHUS OG GARAGE OPFØRT PÅ BAR MARK UMIDDELBART VED SIDEN AF DEN GAMLE EJENDOM.

Orienteringen af huset er valgt ud fra muligheden for 
udsigten ud over markerne samt muligheden for at 
afskærme en smule for vinden.

Hus og garage er opført i samme stil med gesims og 
stik over vinduerne. En frontkvist markerer midten af 
huset på begge facader og med en skorsten samt en 
kvist på hver side, får tagfladen en god balance. Skor-
stenene anvendes hhv. til indsugning og udblæsning 
i forbindelse med ventilationsanlægget.

Stuehuset og garagen er forbundet med en mellem-
bygning udført i glaspartier og med fladt tag, hvilket 

gør den let og gennemsigtig. Mellembygningen giver 
en lukket forbindelse mellem garagebygningen med 
b.la. et stort bryggers og depotrum.

Stuehuset er indrettet med et stort gennemgående 
køkken-alrum på tværs af huset og en 3-fløjet dør 
gør det muligt at lægge alrummet og stuen sammen, 
når lejligheden kræver det. På 1. sal kommer man ad 
trappen op i et stort og rummeligt opholdsrum med 
adgang til 3 værelser og et badeværelse.





OPVARMNINGSFORM:
• Pillefyr

TILLADELSER FRA MYNDIGHEDER:
• Landzonetilladelse
• Nedrivningstilladelse
• Byggetilladelse
• Spildevandstilladelse
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Opholdsrum
62 m²

Værelse
17 m²

Toilet/bad
13 m²

Værelse
17 m²

Værelse
17 m²

Stue
34 m²

Køkken/alrum
39 m²

Kontor
14 m²

Viktualie
4 m²

Entre/gang
18 m²

Soveværelse
14 m²

Toilet/bad
9 m²

Baggang
8 m²

Værelse
11 m²

Bryggers
16 m²

Depot
16 m²

Dobbelt garage
56 m²

Mellembygning
17 m²

0 1 2 3 4 5 m

Målestok_1:150

Stueplan

1. sal

Arealangivelserne er afrundede.
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BOLIG 5: 452 M² EKSKLUSIV BYGNINGSANLÆG
ET SYMMETRISK BYGNINGSANLÆG, MED DET STORE INDGANGSPARTI I CENTRUM.

Den centrale frontkvis med det høje vinduesparti 
markerer midten af denne nye trelængede ejendom 
opført som erstatning for det gamle stuehus og de 
gamle driftsbygninger, der nu er revet ned.

Vinduespartiet i frontkvisten giver, sammen med 
dobbeltdøren mellem hall og stue samt de store vin-
duer i den buede karnap på modsatte facade, mulig-
hed for at se tværs gennem huset. På den anden side 
strækker markerne sig ud i horisonten og de mange 
vinduer giver frit udsyn til det rige dyreliv i området. 

Hall’en er i dobbelt højde og trappen, der forbinder 
stueplan med 1. sal, er placeret her som et møbel i 
det høje lyse rum.

Fra huset er der, til den ene side, direkte forbindelse 
til længen med det store bryggers og den dobbelte 
bilgarage. Til den anden side ligger maskinhuset, der 
med åbent til kip og porten i gavlen er både rumme-
lig og meget anvendelig.
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6.9 m²
Gang

10
80

Ophold
36 m²

Værelse
22 m²

Værelse
22 m²Bad

9 m²

Værelse
26 m²

Opholds- og spisestue
77 m²

Soveværelse
19 m²

Bad
11 m² Kontor

11 m² Hall
16 m²

Køkken
29m² Bryggers

27 m²
Disponibel
13 m²

Teknik
3 m²

WC
13 m²

Garage
59 m²

Overdækket
område

Maskinhus
104 m²

WC
2 m²

4 5 m

Målestok_1:150

Stueplan

1. sal

Arealangivelserne er afrundede.

0 1 2 3
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BOLIG 6: 447 M² STILFULDT OG RUMMELIG STUEHUS
STUEHUSET ER TILPASSET OG PLACERET SAMMEN MED DE EKSISTERENDE DRIFTSBYGNINGER.

Med det store indgangsparti og den smukke hoved-
dør bliver man budt indenfor i en voluminøs og lys 
hall, som er i åbent forbindelse med et stort opholds-
rum på 1. sal. Lyset strømmer ind fra begge sider 
gennem de store vinduespartier i frontkvistene. Med 
en dobbelt glasdør mellem hall og alrum, kan man se 
gennem huset ud i haven på modsatte side. 

I indretningen er der lagt vægt på den funktionelle 
udnyttelse af afdelingen ved den daglige indgang i 
gavlen og modsat ligger de rummelige stuer. De to 
stuer deler en brændeovn, der er indmuret i skille-
væggen og har glaslåge på begge sider. 

Huset er helt symmetrisk i facaden, med de markan-
te fremskudte frontkviste og de små zinkbeklædte 
kviste ens fordelt på tagfladerne på begge side. På 
trods af at det kun er nødvendigt med den ene skor-
sten til pejsen i stuen, er der af hensyn til symmetrien 
opmuret en ekstra skorsten. 





0 1 2 3 4 5 m

Målestok 1:150

Stueplan

1. sal

Arealangivelserne er afrundede.

Toilet/bad
17 m²

Toilet/bad
14 m²

Værelse
11 m²

Værelse
13 m²

Værelse
14 m²

Værelse
13 m²

Soveværelse
26 m²

Depot
9 m²

Ophold
61 m²

Stue
44 m²

Køkken/alrum
60 m²

Stue
26 m²

Hall
19 m²

Kontor
27 m² Viktualie

9 m²

Bryggers
10 m²

Vaskerum
15 m²

OPVARMNINGSFORM:
• Pillefyr

TILLADELSER FRA MYNDIGHEDER:
• Landzonetilladelse
• Nedrivningstilladelse
• Byggetilladelse
• Spildevandstilladelse



0 1 2 3 4 5 m

Målestok 1:150

Stueplan

1. sal

Arealangivelserne er afrundede.

Toilet/bad
17 m²

Toilet/bad
14 m²

Værelse
11 m²

Værelse
13 m²

Værelse
14 m²

Værelse
13 m²

Soveværelse
26 m²

Depot
9 m²

Ophold
61 m²

Stue
44 m²

Køkken/alrum
60 m²

Stue
26 m²

Hall
19 m²

Kontor
27 m² Viktualie

9 m²

Bryggers
10 m²

Vaskerum
15 m²
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BOLIG 7: 200 M2 FUNKTIONELT STUEHUS OG DIREKTE ADGANG TIL GARAGE
ALT HVAD MAN SKAL BRUGE I GRUNDPLAN OG MED MULIGHED FOR UDNYTTELSE AF 1. SAL.

Efter at det gamle stuehus, der lå sammenbygget 
med de eksisterende driftsbygninger, havde udtjent 
sin funktion som bolig, er det nu erstattet med et nyt 
og fritliggende stuehus. 

Med en ny anlagt sø i forgrunden ligger, dette 
smukke stuehus på marken ved siden af de ældre 
driftsbygninger, med frit udsyn over markerne, kun 
begrænset af beplantningen i de eksisterende læ-
hegn. To markante frontkviste indrammer hoved-
indgangen til boligen og gør facaden høj.

Garagen ligger i samme linje som stuehuset, dog 
med en forskydning i facaden mod syd. En mellem-
bygning giver direkte adgang til stuehuset og deler 
samtidig de to bygningskroppe, så den samlede fa-
cade ikke bliver for massiv.

Huset er udnyttet i grundplan, og der er gjort klar til, 
at 1. salen kan inddrages til beboelse når og hvis be-
hovet opstår. Der er i den forbindelse allerede mon-
teret en trappe til 1. salen i den store og rummelige 
entre. 

Den centrale indgang giver, via en fordeler gang midt 
i huset, adgang til alle rum i grundplan inkl. mellem-
gangen til garagen.





0 1 2 3 4 5 m

Målestok 1:150

Arealangivelserne er afrundede.

Stue
30 m²

Køkken/alrum
30 m²

Bad
4 m²

Bad
10 m²

Bryggers
12 m²
Bryggers
12 m²

Hall / gang
28 m²

Viktualie
5 m²

Soveværelse
16 m²

Værelse
14 m²

Værelse
14 m² Redskaber

9 m²
Garage
49 m²

Gang/teknik
11 m²

Stueplan
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0 1 2 3 4 5 m

Målestok 1:150

Arealangivelserne er afrundede.

Stue
30 m²

Køkken/alrum
30 m²

Bad
4 m²

Bad
10 m²

Bryggers
12 m²
Bryggers
12 m²

Hall / gang
28 m²

Viktualie
5 m²

Soveværelse
16 m²

Værelse
14 m²

Værelse
14 m² Redskaber

9 m²
Garage
49 m²

Gang/teknik
11 m²

Stueplan
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BOLIG 8: 245 M² LANDLIG IDYL MED SMUKKE UDERUM
MODERNE 1-PLANS HUS VED EKSISTERENDE GÅRDANLÆG.

Huset er placeret forholdsvist tæt på de eksisterende 
driftsbygninger, som alle har gennemgået en større 
renovering kort før huset blev opført. Det bevarer 
rummet omkring gårdspladsen og skaber sammen-
hæng mellem bygningerne.

Med to store vinduespartier trækkes haven helt ind 
i det store køkken-alrum og giver samtidig adgang 
til den store terrasser ved gavlen, som er en af de 
to store terrasser anlagt omkring huset. Det runde  
vindue i gavlen ”står på” en smal søjle af mursten 
trukket ud af muren som en ekstra detalje sammen 
med det fremtrukne rulleskifte omkring vinduet.

På sålbænkene er der afdækket med en zinkkappe, 
som hindrer forvitring af fuger og mursten i det ellers 
ofte udsatte rulleskifte.

Vinklen på huset danner rammerne for den anden 
terrasse, som man kan komme til fra stuen samt det 
gennemgående rum ved indgangen. 

Indvendig er der højt til loftet og i gangen trækkes der 
lys ned gennem 4 tagvinduer i kip.

Køkken-alrum er i åben forbindelse med stuen kun 
adskilt med en mur med integreret brændeovn.
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Værelse
13 m²

Værelse
13 m²

Værelse
13 m²

Værelse
12 m²

Køkken/alrum
52 m²

Stue
29 m²

Bad
9 m²

Soveværelse
19 m²

Gang
32 m² Bad

8 m²

Walk In
6 m²

0 1 2 3 4 5 m

Målestok_1:150

Stueplan

Arealangivelserne er afrundede.
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BOLIG 9: 191 M² EKSKLUSIV BOLIG MED OMTANKE
ET PARCELHUS OPFØRT I EKSKLUSIVE MATERIALER OG MED SØUDSIGT.

Huset er bygget op om en midterakse med stuen 
som omdrejningspunkt, værelsesafdeling til den ene 
side og køkken, bryggers og indgang til den anden.

Med frit udsyn til marker og sø stræber det frem-
skudte midterparti efter at trække naturen indenfor. 
Udover at være forskudt for resten af huset adskiller 
midterpartiet sig også med sine smukke mørke mur-
sten, der giver både tyngte og kraft til den øvrige lyse 
facade. Letheden bevares med den gennemsigtig-
hed, der bliver med vinduespartierne i begge facader.

Facademuren er skalmuret og bagmuren opbygget 
i træ. Tagbeklædningen er listedækket tagpap, som 
egner sig bedst til de lave taghældninger. Zinksål-
bænke og zinkinddækning langs tagkanten giver  
huset skarpe linjer og en vedligeholdelsesfri facade.

Loftet følger den udvendige taghældning, hvilket  
giver høje og lyse rum bag de store vinduespartier. 
For at sikre lys bagerst i rummene er der suppleret 
med tagvinduer. På lofterne er opsat træbetonpla-
der for at sikre den bedste akustik.





Værelse
12 m²

Soveværelse
16 m²

Kontor/Gang
21 m²

Bad
6 m²

Stue
27 m²

Depot
2 m²

Bad
4 m²

Entre
6 m²

Bryggers
8 m²

Køkken/Alrum
35 m²

Værelse
12 m²

0 1 2 3 4 5 m

Målestok_1:150

Stueplan

Arealangivelserne er afrundede.



41Byggeri & Teknik

Værelse
12 m²

Soveværelse
16 m²

Kontor/Gang
21 m²

Bad
6 m²

Stue
27 m²

Depot
2 m²

Bad
4 m²

Entre
6 m²

Bryggers
8 m²

Køkken/Alrum
35 m²

Værelse
12 m²

0 1 2 3 4 5 m

Målestok_1:150

Stueplan

Arealangivelserne er afrundede.



42 Byggeri & Teknik

BOLIG 10: 179 M² BOLIG OG GARAGE MED RESPEKT FOR FARVER OG MATERIALER
ÅBNE OG SAMMENHÆNGENDE RUM MED MASSER AF LYS.

Der er i hele huset både udvendigt og indvendigt 
kælet for detaljerne og i et fint samspil mellem alle 
aktører fra første ide til det færdige resultat er ønsker 
og drømme blevet til virkelighed. 

Køkken alrummet er center og omdrejningspunkt i 
huset med værelser og soveværelse fordelt på hver 
side. I værelserne er højden ved ensidig taghældning 
udnyttet til hemse.

Tyngden i huset er skabt med teglstens facader, som 
brydes af det fremskudte glasparti i midten. Glaspar-
ti giver et fantastisk lysindfald i alrummet og med 
orientering mod øst kan temperaturen holdes på et 
fint niveau. 

Garagen ligger tilbagetrukket i forhold til boligens 
linjer og signalerer med et andet materialevalg, at 
den ikke er en del af selve boligen. Med de mørke 
farver virker garagen ikke så dominerende Selvom 
den er forholdsvis stor sammenlignet med de kva-
drater, huset er sammensat af. 

Med forskydningen i facaden forøger man udkigsmu-
lighederne fra flere rum samtidig med at der omkring 
huset skabes hjørner med læ og sol, så muligheder-
ne for ophold udenfor på alle tider af dagen er mulig. 
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BOLIG 11: 261 M² UNIK BOLIG DER BYDER NATUREN INDENFOR
ALT DET GAMLE BLEV FJERNET OG ERSTATTET AF NYT.

Dette fantastiske landsted ligger med det nye 
stuehus og den nye driftsbygning omgivet af mar-
ker, hvor kødkvæg går og græsser lige ved siden af 
den ny anlagte sø. De kan søge ly i driftsbygning 
som er opført med bærende konstruktioner af 
stålramme, sorte malet træfacader og sort ståltag.

Boligen er sammenbygget i en vinkel med ga-
ragen, der således danner rammerne omkring 
gårdspladsen mod sydøst sammen med drifts-
bygningen. Driftsbygningen ligger i fin afstand fra 
boligen, så de to bygninger markerer sig enkeltvis 
og samtidig giver en naturlig og fin sammenhæng 
på ejendommen.

Indretningen er funktionel med store og rumme-
lige værelser, åben forbindelse mellem stue og 
køkken-alrum, hvor der i begge rum er loft til kip, 

samt direkte forbindelse mellem bryggers og ga-
rage.

Fra alle rum i boligen mod vest, er der direkte ad-
gang til den store træterrasse, hvorfra man kan 
nyde udsigten over søen og markerne. 

Akustik-listeloftet, genanvendelsen af mursten 
fra det tidligere stuehus, sorte flade tegltagsten 
og soklen i mørke mursten, er blot nogle af de de-
taljer og gennemtænkte løsninger, som gør huset 
unikt og helt rigtig i de givne omgivelser. 

De store vinduesparti i stue og alrum mod vest 
indrammer udsigten og giver fornemmelse af, at 
naturen kommer helt ind i huset.
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BOLIG 12: 175 M² STUEHUS MED VEDLIGEHOLDELSESFRIE FACADER
HER SKAL DER IKKE TÆNKES PÅ MALEARBEJDE DE NÆSTE MANGE ÅR.

Med teglstens facader, tegl på taget, vinduer og 
døre i træ-alu samt udhængsbeklædning i zink er 
der hele vejen rundt tænkt på vedligeholdelses-
frie materialer. Det gamle stuehus var pudset og 
kalket, vinduerne af træ, hvilket krævede masser 
af vedligehold. 

Med klinker på gulvene i hele huset er der også 
indvendigt lagt stor vægt på slidstyrke og kvalitet. 
Slut med sidser i trægulve og sarte gulvtæpper. 

Indretningen er meget funktionel og huset rum-
mer alle de rum, der er behov for. Når man bor på 
landet og nogle gange kommer ind med jord på 
støvlerne er bryggerset nødvendigt og gæsterne 
kan komme ind gennem entreen. Det centrale al-

rum er i åben forbindelse med køkken og stuen 
og sammen med gangen giver det adgang til alle 
rum i huset værelser, badeværelser, viktualier-
rum osv.. 

Køkkenet og stue er i åben forbindelse med al-
rummet, men føles alligevel som selvstændige 
rum, med god plads og gode indretningsmulig-
heder.

Den store terrasseskydedør og det store vindue i 
stuen giver masser af lys ind i huset og udsyn den 
anden vej, så der er mulighed for at følge med i, 
hvem der færdes mellem boligen og driftsbyg-
ningerne.
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OPVARMNINGSFORM:
• Jordvarme

TILLADELSER FRA MYNDIGHEDER:
• Nedrivningstilladelse
• Byggetilladelse
• Tilladelse til etablering af jordvarme
• Spildevandstilladelse
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HOBBYLANDBRUG MED JAGT OG FISKERI I SØNDER OMME 
I SØNDER OMME BOR SUSANNE OG MORTEN HAMMERSHØJ SAMMEN  
MED 2 SMÅ BØRN. OPGAVEN FOR BYGGERI & TEKNIK VAR I 2012 AT OPFØRE  
NYT STUEHUS DA DET EKSISTERENDE BRÆNDTE I 2011. I DEN FORBINDELSE  
BLEV DER UDARBEJDET SKADESRAPPORT SAMT TEGNINGER OG UDBUDSMATERIALE.

-Vi kontaktede forsikringsselskabet og de kunne kon-
statere at det var nødvendigt at bygge et nyt, da det 
var 50% beskadiget. Samtidig rådede konsulenten 
os til at tage kontakt til en rådgiver. Vi ringede til Jysk 
Landbrugsrådgivning. De havde dog ikke så meget 
med byggeri at gøre så de rådede os til at tage kon-
takt til Byggeri & Teknik i Herning. Vi fik en aftale med 
en af deres skadesrådgivere, Steen Lundgaard.

Efter nogle indledende møder blev vi enige om hvad 
der skulle ske. Vi fik stillet pavillioner op som vi mid-
lertidigt kunne bo i, mens vi fandt ud af hvordan den 
nye bolig skulle se ud og indeholde. Vi var egentligt 
blevet tilbudt at kunne bo på hotel, men ville hellere 

være her på stedet, mest af hensyn til børnene så der 
ikke skulle laves for meget om i deres hverdag, selv 
om det til tider kan være hårdt at bo på 68 kvm, så 
gik det alligevel fint. 

Der var mange ting at tage hensyn til med vores nye 
hus. Vi havde selv en del ønsker og krav og Mortens 
svigerforældre var også med på råd. De havde oprin-
deligt købt gården i 1984 og boede der en årrække 
indtil Susanne og Morten overtog ejendommen for 
8 år siden.

Herefter blev der lavet skitser og tegninger af vores 
nye stuehus. Vi havde ikke selv noget arbejde i den 

forbindelse. Det var Anna Grethe, arkitekt hos Bygge-
ri & Teknik som forestod den del af projektet. For at 
sikre den bedste løsning blev der lavet udbudsmate-
riale som vi kunne udlevere til de håndværkere som 
vi ønskede at arbejde sammen med. 

Morten har selv arbejdet på den lokale tømmerhan-
del og ville gerne holde fast i den lokale arbejdskraft.

Vi fik et enkelt tilbud ude fra, men de kunne slet ikke 
matche det som de lokale håndværkere bød ind 
med. På denne baggrund blev der indgået en kon-
trakt med hovedentreprenør René Lauritsen A/S.

Krisen var selvfølgelig med til at priserne var i vores 
favør og det brugte vi til at opgradere nogle af vore 
ønsker til materialer og forarbejdning.
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Håndværkerne har været rigtig gode og har endda 
kommet med gode ideer til ændringer til 1. salen 
som vi har benyttet os af. På den måde har det været 
dejligt at kunne følge byggeriet på nært hold.

Vi ville egentlig gerne have bevaret vores mulighed 
for at fyre med træ. Vi har en del skov på vores grund 
og er selvforsynende med brænde. Derfor havde vi i 
første ombæring ønsket et stokerfyr installeret til for-
målet. Men det blev vi frarådet af Byggeri & Teknik. 
For det første kunne vi kun få lov til at få det installe-
ret hvis det stod inde i selve stuehuset. For det andet 
havde vi allerede investeret i en flishugger til at levere 
brænde til det gamle Stokeranlæg. I stedet foreslog 
de et jordvarmeanlæg. Det har vi ikke fortrudt. Selv 
om vi måske kunne have fyret stort set gratis, så spa-
rer vi en masse tid ved ikke at være afhængig af kon-
stant at skulle fælde træer og save brænde til. Jord-
varmeanlægget passer sig selv, strømmen leveres af 

et solcelleanlæg på en ladebygning og flishuggeren 
blev solgt.

Vi har selv haft de overordnede beslutninger, men 
heldigvis ikke haft styringen med håndværkerne. 
Alle tegninger, dimensioneringer og forklaringer har 
været lagt i hænderne på Anna Grethe. En af hånd-
værkerne var på et tidspunkt lidt sløv, men i samar-
bejde med René Lauritsen blev der taget hånd om 
tingene, så alt klappede som aftalt og vi kunne flytte 
ind i huset inden julen 2012.

Da nøglerne skulle overdrages gennemgik vi huset 
og der var kun nogle få bemærkninger som allerede 
er udbedret. Der er stadig opfølgning på nogle ting, 
men det er også noget vi har tillid til og er sikker på 
at Anna Grethe løser for os. Vi er godt tilfredse med 
Byggeri & Teknik og har da også anbefalet dem til an-
dre. De har været med helt fra vi stod med det gamle 

nedbrændte stuehus og til vi kunne flytte ind i vores 
dejlige nye hus. Set i bakspejlet er vi rigtig glade for 
at vi ikke skulle stå med al det styring, ansvar og små 
spidsfindigheder der følger med et byggeri.

Vi startede omkring påsken og var færdig i slutningen 
af november, så selv om det var en stor mundfuld så 
er det alligevel gået hurtigt.

Ved spisebordet som står foran det store vinduesparti, kan familien nyde den  
smukke udsigt ud over mark og eng ned mod Omme å og en nærliggende sø.  

Fra en stue på 1. salen er der samtidig udgang til terrasse...

Se fotos og tegning på næste side
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241 M² STUEHUS MED UDSIGTSTERRASSE
Et nyt stuehus i naturskønt område,  
hvor sammenhæng mellem ude og 
inde har høj prioritet.
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HOBBYLANDBRUG STRUER - KATE OG KRISTIAN DAHL
MELLEM STRUER OG HOLSTEBRO BOR KATE OG KRISTIAN SAMMEN MED 2 STORE  
BROGÅRDHUNDE (OG 13 SØDE HVALPE).OPGAVEN FOR BYGGERI & TEKNIK VAR I 2012  
AT RÅDGIVE I FORBINDELSE MED OPFØRELSE AF NYT STUEHUS.

- Kontakten til Byggeri og Teknik opstod allerede 
tilbage i 2008. Vi havde et gammelt stuehus og var 
i tvivl om vi vi skulle renovere eller bygge et nyt. Vi 
havde arkitekterne Anna Grethe Aggerholm og Mor-
ten Axelsen på besøg og fik deres vurdering. De men-
te allerede dengang at det ville være det bedste at 
bygge nyt frem for at renovere. Det gik vi så og tænk-
te over en del tid. - Huset var godt nok gammelt og 
der var mange ting vi gerne ville lave om på, men det 
havde også sin egen sjæl som vi gerne ville bevare. 
Samtidig mødte vi hele tiden begrænsninger hvis vi 
skulle bevare det gamle. - Vi lavede nogle ark hvor vi 
skrev tanker og ønsker ned. Det var ord som rengø-
ringsvenlig, nem at vedligeholde, lavenergi, flere og 
større rum, højt til loftet osv.

- Vi havde taget kontakt til et arkitektfirma, fået ud-
arbejdet tegninger til det nye hus og var egentlig 
klar til at gå videre derfra. Men vi syntes kommu-
nikationen var bedre med Byggeri & Teknik, så vi 
valgte at lade dem arbejde videre med de tegninger 
vi havde købt.

Der er lavet lidt småjusteringer på indretningen, men 
stort set har vi fulgt tegningerne fra dengang. Huset 
skulle ligge det samme sted som det gamle, det måt-

te ikke afvige fra de andre bygninger og der var også 
nogle store træer som skulle bevares. Vi tegnede ikke 
selv noget, men overlod det til Morten at komme 
med et bud på selve indretningen. 

VI ER GLADE NÅR FOLK SIGER AT DE IKKE  
KAN SE AT DER LIGGER ET NYT HUS,  
FOR SÅ HAR VI RAMT DET VI VILLE...

- Valget af håndværkere deltes vi om. Vi kendte to 
som vi gerne ville benytte og resten fandt Byggeri & 
Teknik uden for lokalområdet, for at sikre at det ikke 
ville være de samme underleverandører der ville bli-
ve brugt. Det var lagt op til at den billigste entrepre-
nør skulle vælges, men kommunikationen var bedst 
og langt at foretrække ved nummer 2 på listen, så 
han blev valgt. Han var i øvrigt også den eneste af til-
budsgiverne som var herude en aften til en kop kaffe 
og drøftede vores ønsker med os. F.eks. gjorde han 
os opmærksom på at vi på det gamle hus havde buer 
og stik og spurgte om vi ville have det igen. Ham fik vi 
tillid til med det samme. 

Byggeri & Teknik gennemgik tegningerne og fik alt 
udspecificeret så det var let at sammenholde de til-
bud vi fik retur med udbudsmaterialet.

Vi har to stalde der står tomme og i 2008 byggede vi 
en 60 kvm. lejlighed med køkken og bad til formålet, 
så da beslutningen endelig blev truffet var vi var klar 
til at rykke ud af huset og gå i gang med det samme. 

- Der har været ca. 4-5 byggemøder undervejs hvor 
Byggeri & Teknik var til stede, tog billeder og efter-
følgende udarbejdede rapporter. Vi er godt tilfredse 
med det færdige resultat og føler at harmonien og 
balancen er blevet bevaret, præcis som vi gerne ville. 
Vi har lige haft et års gennemsyn og der var kun min-
dre anmærkninger.

VI FØLER AT VI NU SIDDER I DET HUS  
VI ENGANG DRØMTE OM...

Vi er godt tilfredse med det færdige resultat og føler at harmonien  
og balancen er blevet bevaret, præcis som vi gerne ville, siger Kate og 

Kristian Dahl. Bemærk i øvrigt husets eget monogram på havelågen
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LANDBRUG HOBRO - TRINE OG KELD AXELSEN
HER BOR TRINE OG KELD - EN FAMILIE PÅ 6, I IDYLLISKE OMGIVELSER MELLEM VIBORG OG HOBRO. 
OPGAVEN FOR BYGGERI & TEKNIK VAR I 2010 AT RÅDGIVE I FORBINDELSE MED OPFØRELSE  
AF NYT STUEHUS.

Gårdmiljøet mellem stuehus og ladebygningerne 
skulle bevares samtidig med at en fantastisk udsigt 
over dale og skråninger skulle opnås. Det lykkedes og 
i dag kan Trine og Keld glæde sig over det flotte resul-
tat, mens de sidder ved spisebordet og ser på famili-
ens heste boltre sig på bakkerne og deres Limousine 
køer græsse på markerne.

- VI VILLE IKKE HAVE ET PRÆFABRIKERET  
HUS - ENDNU ET TYPEHUS! VI VILLE 
HAVE VORES EGET... 

- Vi havde i 2005 allerede haft Anna Grethe Agger-
holm til at forestå opførelsen af en stor hal. Dengang 
var det gennem Landbrugscentret at vi fik kontakt 
til Byggeri & Teknik. Alt klappede til punkt og prikke. 
Derfor var det naturligt også at spørge dem da vi nu 
skulle opføre et nyt stuehus. Vi spurgte også andre, 
men valget faldt på dem.

- Vi havde ikke brug for en fuld løsning. Vi havde selv 
meget styr på hvad vi ville have og havde udarbejdet 
nogle skitser og tegninger. Dem gav vi til Byggeri & 
Teknik så de kunne rentegnes og bruges i forbindel-
se med udbudsmateriale og indhentning af tilbud. 
Dette udbudsmateriale var virkelig gennemarbejdet 
og stærkt medvirkende til at processen blev fejlfri 
og sikker. I udbudsmaterialet var der endda noteret 
hvordan eventuelle ekstra timer skulle faktureres. 
Det var også med til at sikre at omkostninger ikke lø-
ber løbsk. Det gav os en stor tryghed og fik os til at 
føle som en del af et fælles team med ét fælles mål 
- vores nye bolig.

- Fordelen ved at bruge Byggeri & Teknik var at vi kun-
ne plukke i det vi havde brug for og så alligevel sikre 
en professionel løsning hele vejen igennem. Selvføl-
gelig kan vi ikke selv lave beregninger og byggeklare 
tegninger, men de ting vi selv kunne klare var med til 

at holde omkostninger nede. Ingen af os har prøvet 
at opføre nyt hus før, men alligevel er det gået nemt 
og uden de store udfordringer.

- Vi kan fremhæve at noget Byggeri & Teknik er spe-
cielt gode til, er deres uvildige rådgivning når det 
gælder valg af materialer. F.eks. havde vi stor gavn af 
energirådgiver Gunnar Schmidt og hans store viden 
om varmepumper. Der findes mange gode mulighe-
der til hver sit område. Her er det dejligt at mærke 
at Byggeri & Teknik ikke er farvet af kun at vælge én 
samarbejdspartner. Vi fik præcis det vi havde behov 
for.

- Også ved energien og gulvvarmen kom hans store 
erfaring os til gavn. Rørene i gulvet er dimensioneret 
specielt og ligger tættere hvilket giver en bedre og 
hurtigere opvarmning samt lavere fremløbstempe-
ratur. 

- Vore møder med Byggeri & Teknik har været meget 
konkrete og vi forstod hinanden og vi fik fint plads 
til at være selvstændige med vores ønsker, ideer og 
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behov. De var gode til at lytte til os først og bagefter 
stille de rigtige spørgsmål.

Jeg har kun én lille ting, hvis jeg skulle ændre noget 
på dette hus. Det er to stikkontakter inde i sovevæ-
relset... og det siger lidt om at vi faktisk har ramt rig-
tigt i vores byggeprojekt. Vi har fået det vi vil have. 
Jeg sidder 4 år efter uden behovet for at ville ændre 
noget, siger Trine.

- Vi nyder flere gode detaljer i vores nye hus. Vi kan 
f.eks se gennem vores brændeovn både fra køkken- 
og stuesiden. Skorstenen, der er ekstra bred og gi-

ver et flot arkitektonisk look, er også fuldmuret og 
går hele vejen op gennem bygningen og er med til at 
bære i selve tagkonstruktionen.

- Mens det nye hus blev bygget i 2010 boede vi i det 
gamle stuehus lige ved siden af. Så det var let for os 
at følge med i byggeriet efterhånden som det skred 
frem, men det er også nødvendigt. Vi havde selv 
valgt at styre det i samarbejde med Byggeri & Tek-
nik. Det gjorde at der hele tiden var ting og spørgs-
mål som der skulle tages stilling til. Her var det godt 
med professionel bistand i ryggen så vi ikke kom til 
at begå fejl. 

- Vi ville ikke have et præfabrikeret hus  
- endnu et typehus! Vi ville have vores eget...
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HVAD SKAL MIT NYE HUS INDEHOLD
Det hele starter som et puslespil, hvor rummenes størrelser og individuelle placerin-
ger skal passes sammen til en fungerende planløsning og dermed sikre en god lo-
gistik, samt minimere overflødige arealer. Det er derfor vigtigt, at der er tænkt over, 
hvilke rum – og størrelser man ønsker, samt hvilke behov og krav man har for at kunne 
fungere i huset i dagligdagen.

Alt sammen danner grundlag for det videre arbejde med at designe huset.

MIT NYE HUS SKAL INDEHOLDE:
Rum:  Størrelse

Entre/Hall

Bryggers

Teknikrum

Vaskerum

Køkken

Køkken/Alrum

Multirum

Viktualierum

Spisestue

Opholdsstue

Toilet/Bad

Gæstetoilet/Bad

Værelser stk:

Soveværelse

Påklæderrum

Depotrum

Kontor

Garage

Opholdsstue Værelse Værelse

Bryggers

Køkken
Entre

Bad

Gang
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HVORDAN SKAL HUSET SE UD
Et-plans hus,
Typisk parcelhus, hvor tagkonstruktionen er med gitterspær.  
Taghældningen kan variere fra 10-45°.

Huset er ikke dimensioneret til, at tagrummet kan inddrages på  
et senere tidspunkt, så eneste udvidelsesmulighed bliver tilbygning.

1½-plans hus:
Det klassiske 1½ plans hus, hvor udsigten kan nydes fra 1.sal.

Stueplan med entré/hall, stort køkken-alrum og stue. Og 1. sal med værelser og  
soveværelse med tilhørende påklædningsrum/walk-in closet. En flot detalje kan  
være en fremskudt frontkvist, som giver lidt ekstra plads til, f.eks. spisebordet  
i køkken-alrummet og sofaen i stuen på 1.sal.

2-plans hus:
I det moderne 2-plans hus er der god lofthøjde i både stueplan og på 1.sal,  
og man slipper for skråvægge. Her er der mulighed for spændende detaljer, f.eks.  
overdækket terrasse i stueplan og balkon på 1.sal. Et smukt hus med fladt tag  
eller sadeltag. Uanset husets størrelse opnås en praktisk og funktionel indretning  
med fuld udnyttelse af alle kvadratmeter – og minimal spildplads.  
Her er rig mulighed for at nyde udsigten fra 1.sal, hvor der er fuld loftshøjde.
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PLACERING, ORIENTERING, 
LYS OG SOL
Grib denne sol.
Et godt værktøj, hvis I vil eksperimentere med husets 
placering på grunden i forhold til sol og skygge.

Placerer en tegning af huset i centrum, og I kan se, 
hvor der er sol og skygge på huset. Et rigtig godt hjæl-
peværktøj til valg af husets orientering.

Øst
Morgensol

Vest
Aftensol

Nord

Syd

Altid sol

Altid skygge

April og august

Maj og juli

Juni

Marts og september

Februar og oktober

Ja
nu

ar 
og

 no
ve

mbe
r

De
ce

m
be

r

April og august

Maj og juli
Ju

ni

Marts og september

Februar og oktober

Januar og november

Decem
ber



65Byggeri & Teknik

PLACERING, ORIENTERING, LYS OG SOL
”BELIGGENHED, BELIGGENHED, BELIGGENHED…”  
ER DE KRITERIER, EN EJENDOMSMÆGLER VÆGTER HØJT I EN SALGSSITUATION.

Men når du står og skal bygge nyt hus, er beliggen-
heden også en vigtig parameter. Her er det så bare 
ikke ordene ”havudsigt, nær afstand til skole og køb-
mand” der tænkes på, men derimod hvordan huset 
placeres i forhold til verdenshjørnerne, i forhold til de 
eksisterende bygninger, sol- og lysindfald og skygge-
områder der gør sig gældende.

Udsigt
I dag gør man i meget højere grad brug af, at bygge i 
forhold til udsigt, solens orientering og landskabets be-
vægelser. Hvor man tidligere sjældent så stuehuse eller 
gårdanlæg placeret på et meget kuperet byggefelt, 

gør nye byggemetoder og ønsket om anderledes 
oplevelser i boligen, at man er begyndt at udnytte 
forhold som fx terrænspring til at frembringe spæn-
dende detaljer. Lader man landskabelige forhold 
være medbestemmende ved udformning af huset, 
får man foræret en masse gratis inspiration og ret-
ningslinjer. Ser man på, hvor den bedste udsigt er, og 
hvor opholdsarealerne bliver bedst placeret, har man 
pludselig ikke alene en masse rum placeret, men også 
et oplæg til, hvor man skal have sine store vinduer, 
sine havedøre og sine terrasser. Husets udseende vil 
forme sig ud fra disse betragtninger, og som regel fal-
der placeringen af de enkelte rum hermed på plads.

Lys
Som omtalt i forrige afsnit, er solindfaldet meget vig-
tigt for energitilførsel til huset. Solen er også vigtig 
for lysforholdene, ikke mindst i forhold til de uderum 
man skaber i forbindelse med terrasser og facade-
fremspring m.v. Gå en tur rundt på ejendommen, og 
se, hvor lysforholdene er bedst, og ikke mindst, hvor 
og hvornår der er skygger fra store træer, bygninger 
m.v.
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ENERGI
Tilbage i 2006 blev det erklærede mål, at der i Dan-
mark skulle ske en reduktion af energiforbruget i nye 
bygninger. Desuden skulle Danmark implementere 
EU direktivet om ”Bygningers energimæssige yde-
evne” i henholdsvis Bygningsreglementet og ved en 
energimærkning af bygninger.

Når man som bygherre eller projekterende i dag, skal 
bygge bygninger af god kvalitet med lavt energifor-
brug, er der mange krav, som skal opfyldes. Nogle af 
disse krav fremgår af Bygningsreglementet og anden 
lovgivning. Andre krav må man supplere med i for-
bindelse med byggeriets projektering. Ved at inddra-
ge de energimæssige aspekter fra starten, allerede i 
de første skitser, øger man muligheden for at nå frem 
til en optimal løsning.3 energimæssige tiltag, som har 
stor indflydelse på energiforbruget, og som bør indgå 
i overvejelserne er:

Bygningens tværsnit
Her gælder det om, at have så stort et boligareal i 
forhold til facadeareal. Et 2-plans hus har det største 
boligareal i forhold til facadeareal.
( Se figur 1 på næste side )
 
Bygningens plan 
Husets grundplan har indflydelse på energibehovet. 
Et kantet grundrids giver større facadeareal, som 
varmen kan forsvinde ud igennem.
( Se figur 2 på næste side )

Solindfald i vinduer
Foruden at solen giver masser af lys til huset, giver 
den også varme og energi. Ved placering af huset på 
grunden er det derfor 
( Se figur 3 på næste side )

vigtigt at finde den rigtige orientering på huset, og 
hvor man placerer sine vinduer og døre. For meget 
sol giver overophedning, og for lidt sol skal kom-
penseres på anden måde i form af f.eks mere iso-
lering.. Det gælder om at finde den rette balance 
mellem tilført energi fra solen, og varmetab gen-
nem glasset. Som en guide kan disse tal anvendes: 

• 25% vinduesareal mod Nord.
• 35% vinduesareal mod Øst og Vest.
• 40% vinduesareal mod Syd.



N

Ø
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Figur 2

Figur 3

Figur 1
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MATERIALEVALG
Der er rigtig mange detaljer og materialevalg der skal 
til- eller fravælges. I første omgang er det de udven-
dige valg i forbindelse med husets arkitektoniske 
udtryk der skal vælges. Skal huset være vedligehol-
delsesfrit, skal der være udhæng, hvad med kviste? – 
alt sammen valg der er vigtige for udseendet af Jeres 
nye hus.

Huset kan bygges med eller uden udhæng.
•  Ved udhæng opnår I mere skygge fra sommerso-

len og samtidigt beskytter det murværket mod 
regnvand. Skal udhænget være vedligeholdelses-
frit, kan det udføres i præfabrikerede plader eller 
metal, eventuelt som zink.

•  En tagkonstruktion uden udhæng – muret gesims 
- giver mindre vedligehold, men beskytter ikke 
murværket mod slagregn. Gesimser giver en pæn 

og enkel afslutning op imod taget. Ønsker man en 
tydelig afgrænsning mellem facade og tag, kan ge-
simsen vandskures. Dette bevirker dog en efterbe-
handling med jævne mellemrum.

Kviste laves i mange udformninger og størrelser.
•  Den helt store frontkvist, som er fremskudt i for-

hold til facaden, og typisk sidder midt på huset og 
danner indgangsparti til huset.

•  Gavlkvisten som ligeledes typisk sidder midt på 
huset over hoveddøren. Denne kvist er i lige flugt 
med facaden.

•  Tagkvisten fås i alle størrelser og udformninger. 
Det er her vigtigt at finde den rette balance mellem 
størrelse og antal i forhold til hele tagfladen.

•  Alternativet til kviste, er tagvinduer, som kan give 
mere lysindfald, enklere konstruktion og en ”rene-
re” tagflade. Tagvinduerne skal stadigvæk place-
res i respekt for de øvrige linjer i huset.

Facadedetaljer som giver huset karakter.
• Murede hjørnepilastre. 
• Sålbænke. 
• Murede stik over vinduer.

Man ser rigtig mange huse i dag, med både den store 
frontkvist og små tagkviste. Uanset valgene, har det 
stor betydning for husets arkitektur.



69Byggeri & Teknik

FORORD TIL PROJEKT
Inden I beslutter Jer for at realisere Jeres bygge-
projekt, kan det være en god idé at gennemtænke 
projektet fra start til slut. Den indledende fase, selve 
skitsefasen, er som regel afgørende for, hvordan for-
løbet 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 grundlæggen-
de valg. Få sat billeder på ideerne ved hjælp af skit-
ser 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 projektet få rent fysisk?

Når I har truffet Jeres valg og fastlagt betingelser-
ne for Jeres projekt, kan planlægningen gå i gang. I 
første omgang foregår det på et meget overordnet 
niveau. Jo længere I kommer i processen, jo mere 
konkret bliver projektet i forhold til tid, økonomi, 
håndværkere, udførelse m.v.

Selve udførelsen af projektet er kulminationen af 
den lange planlægningsfase. En god dialog, jævnlige 
byggemøder og aftaler på skrift er med til at sikre, at 
projektet skrider frem så gnidningsløst som muligt.

Det er vigtigt, at I har gjort Jer klart, hvordan I ønsker, 
at håndværkerne skal ”opføre sig”. Lav derfor et sæt 
spilleregler, og aftal dem skriftligt med de ansvarlige 
håndværkere.
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SKITSEFORSLAG
Når I vil bygge nyt, om- eller til, er det vigtigt at vide, 
at I står over for et forløb, der både kan være langt 
og kompliceret. Der er mange detaljer, der skal gen-
nemtænkes, og der kan dukke forhindringer og ud-
fordringer op undervejs. Men jo bedre forberedt I er, 
jo større er muligheden for at komme godt igennem.

Skitseforslaget er et af de første tiltag på vejen. Skit-
seprojektet bliver lavet af os, og er udarbejdet på 
baggrund af møder mellem Jer og os. Her kan I frem-
lægge Jeres ideer og ikke mindst ønsker.

Der kan være stor forskel på, hvor afklaret man er 
som bygherre, hvor præcis man er med hensyn til, 
hvad man ønsker sig og har brug for. Der er ofte fle-
re måder at udføre projektet på, men der kan også 

være åbenlyse begrænsninger, der gør, at det, I aller-
helst vil have, ikke kan lade sig gøre. Mødet og skit-
seforslaget er Vores mulighed for at spore os ind på 
Jeres ønsker, krav og muligheder. I den forbindelse 
er det vigtigt, at I præcist definerer, hvad I vil have, 
samtidig med at I er åbne for ideer og forslag.

Et typisk skitseforslag indeholder:
• Oversigtsplan 
• Plan- og indretningstegninger 
• Facadetegninger 
• Visualisering – Som tilkøb 
• Økonomi – Som tilkøb

SKITSER
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MYNDIGHED
Et myndighedsprojekt ligger i forlængelse af skitse-
projektet. Nu er de overordnende beslutninger taget 
om, hvordan byggeprojektet skal være, og processen 
kan gå ind i næste fase af projektet Myndighedspro-
jektet beskriver projektet mere konkret og detaljeret 
med tegninger og tekst, hvori det er beskrevet, hvad 
der helt konkret søges byggetilladelse til.

Det primære formål med et myndighedsprojekt er 
at give kommunen tilstrækkeligt materiale, så de på 
den baggrund kan vurdere, om der kan gives bygge-
tilladelse eller ej. 

Der er dog stor forskel på, hvad de forskellige kom-
muner anser for at være ”tilstrækkeligt materiale”. De 
fleste kommuner har på deres hjemmeside en liste 
over det materiale, kommunen skal bruge for at give 
byggetilladelse.

Selvom et myndighedsprojekt er mere detaljeret end 
det første skitseforslag, er det stadig ikke tilstrække-
ligt til at bygge efter. I vil med myndighedsprojektet 
kunne tale med en håndværker og få en snak om 
projektets pris og varighed. Men et egentlig tilbud vil 
især for større projekter forudsætte, at der udarbej-
des et hovedprojekt.

Et myndighedsprojekt indeholder:
• Oversigtsplan. 
• Plantegninger. 
• Snittegning. 
• Facadetegninger. 
• Ansøgningsskemaer.
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HOVEDPROJEKT
Når kommunen har givet byggetilladelse, og de øko-
nomiske forhold, som fx byggelån er drøftet med 
banken, er der i princippet grønt lys for et byggepro-
jekt og et hovedprojekt kan udarbejdes.

Hvis der ikke ofres den tilstrækkelige tid og indsats 
på hovedprojektet, er der alt for mange løse ender, 
når du går i gang med at bygge. Det betyder, at nogle 
ting først bliver afgjort undervejs i byggeriet, og det 
kan være lidt af en satsning. Konsekvensen kan være 
løsninger, der alligevel ikke kan lade sig gøre, eller 
ting, der skal laves om. Alt sammen noget, der i sid-
ste ende kan være fordyrende for projektet.

Med andre ord – et hovedprojekt skal først og frem-
mest være et klart og entydigt tegningsmateriale, 
med en detaljeringsgrad så entreprenør og hånd-
værkere kan bygge efter det.

Hvis hovedprojektet bruges til indhentning af tilbud, 
bør det suppleres med yderligere udbudsmateriale. 
Håndværkere vil i forbindelse med afgivelse af tilbud 
forholde sig til det de kan se og læse i materialet. 
Netop derfor er et fyldestgørende og grundigt gen-
nemarbejdet materiale meget vigtigt, for at få den 
mest nøjagtige pris.

Et hovedprojekt indeholder:
• Situationsplan. 
• Plantegninger. 
• Fundaments- og afløbsplan. 
• Spærplan . 
• Facadetegninger. 
• Snittegninger og detaljetegninger. 
• Energiberegning. 
• Statisk rapport.

PROJEKTERNING

FAKTA BOKS:
I forbindelse med indhentning af tilbud  
fra flere entreprenører på baggrund af et  
detaljeret projektmateriale, er der penge  
at spare!

Gennemsnitligt sparet mellem  
billigste og næst billigste:
Kr. 280.000,- inkl. moms 

Gennemsnitligt sparet mellem  
billigst og dyrest:
Kr. 505.000,- inkl. moms 
(Projekterne er alle udbudt til 3-5 entreprenører)
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UDBUDSMATERIALE
Som supplement til hovedprojektet, bør der udar-
bejdes et udbudsmateriale. Udbudsmaterialet skal 
sammen med hovedprojektet danne grundlag for 
tilbudsindhentning, kontrahering og udførelse.

Et udbudsmateriale indeholder:

•  Beskrivelse, opdelt i fagentrepriser. 

•  AB 92. 

•  Udbudsbrev. 

•  Tilbudslister. 

•  Entreprisekontrakt.

I bør indhente tilbud på byggeriet hos flere forskel-
lige entreprenører og dernæst bruge god tid på at 
granske de forskellige tilbud. Efterfølgendene bør der 
skrives en udførlig kontrakt med det valgte firma.

Byggebeskrivelsen skal underbygge tegningerne 
og forklare det, man måske ikke lige kan læse ud fra 
tegningerne. Det kan være beskrivelse af typer, pro-
dukter og varer. Desuden beskriver den også, under 
hvilke juridiske spilleregler tilbudet afgives, som ty-
pisk er AB92 (Almindelige Betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed).

Et udbudsmateriale skal desuden indeholde et  
udbudsbrev. I udbudsbrevet skal der være en kort 
beskrivelse af byggeprojektet, herunder hvilken en-
trepriseform der anvendes, - til hvem eventuelle 
spørgsmål kan rettes, samt hvornpår tilbudene skal 
afleveres..

Sammen med udbudsbrevet laves tilbudslister. 
Tilbudslisterne udformes for hver entreprise og bør 
følge arbejdsbeskrivelsens punkter. Tilbudslisterne 
kan indeholde mængde-, del- og m²-priser. Det kan 

 ofte være en god idé at bede om alternative priser på 
f.eks. to forskellige typer tagdækninger. Måske viser 
det sig, at man ikke har råd til det tag, man egent-
lig kunne tænke sig, og så har man på forhånd fået 
en pris på et billigere alternativ. På dette tidspunkt 
er håndværkeren endnu i konkurrence, så derfor vil 
begge priser være troværdige.

Det er også en god idé at få oplyst f.eks. en m²-pris 
på lægning af 1 m² klinker. Så kan man vælge til eller 
fra, hvis man er nødt til at gennemgå en sparerunde 
eller gerne vil have et større fliseareal lagt, end det 
der er beskrevet.

Entreprisekontrakten skal indeholde alle de juridi-
ske aspekter, økonomiske og tekniske forhold. Det er 
også her, det skal fremgå, hvis I har aftalt, at firmaet 
skal betale dagbøder, hvis tidsplanen overskrides.
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UDBUD

ENTREPRISEFORMER
Entrepriseformen er et udtryk for, hvor de forskellige 
ansvarsområder (jura, økonomi, projektering, byg-
gestyring m.v.) er placeret, og hvilke konsekvenser 
det har for dig som bygherre. Det er uhyre vigtigt at 
vælge den rette entrepriseform.

Fagentreprise:
Ved fagentreprise udbydes hver entreprise for sig 
selv og ved denne entrepriseform er det Jer, der har 
det overordnede ansvar for koordineringen mellem 
entreprenørerne inkl. styring af tidsplanen. Der skri-
ves en kontrakt med hver enkelte fagentreprenør og 
afregningen sker direkte til Jer.
( Se figur 1 på næste side )

Hovedentreprise:
Ved hovedentreprise er alle entreprisen samles under 
en hovedentreprenør, som I skriver kontrakten med.

Hovedentreprenøren indgår kontrakter med alle un-
derentreprenører og styrer både kontrakter, økono-
mi, tidsplan, koordinering af egne underentreprenø-
rer samt sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden. 
Byggestyring og bygherretilsyn er jeres ansvar.
( Se figur 2 på næste side )

Storentreprise:
En storentreprise er en samlet entreprise, bestående 
af flere fagentrepriser, men ikke alle fagentrepriser, 
der skal involveres i byggeriet. Arbejdet bliver såle-
des udbudt i en storentreprise og en eller flere fagen-
trepriser. Der skrives kontrakt med storentreprenø-
ren og fagentreprenørerne. Her er det også jer der 
har det overordnede ansvar for koordinering mellem 
entreprenørerne.
( Se figur 3 på næste side )

Uanset hvilken entrepriseform man vælger kan det 
være en stor mundfuld, og vi anbefaler, at der entre-
res med en professionel rådgiver fra Byggeri & Teknik 
I/S, og lade os varetage tilsynet og byggestyringen 
for Jer. Det tjener sig sagtens hjem både i sparede 
ærgrelser og irritationer samt i forhold til den endeli-
ge pris på projektet.
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Bygherre

Storentreprenør

Bygherrerådgiver

EI VVS Maler Jord Murer Tømrer

Bygherre

Bygherrerådgiver

Jord Murer Tømrer EI VVS Maler

Bygherre

Hovedentreprenør

Bygherrerådgiver

Jord Murer Tømrer EI VVS Maler

Figur 1

Figur 2

Figur 3
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UDFØRELSE
Grundlaget for selve udførelsen, er tegninger, beskri-
velse og de indkomne tilbud. Byggeriet skal udføres i 
overensstemmelse med disse.

Det er Jeres ansvar, at jordbunden på byggepladsen 
er bæredygtig, hvorfor det tilrådes, at der foretages 
boreprøver med jordbundsundersøgelser inden byg-
gestart. Ofte udføres den geotekniske undersøgelse 
på et så tidligt tidspunkt, at resultaterne kan indgå i 
udbudsmaterialet.

En god start er afholdelse af et opstartsmøde, med 
den eller de valgte håndværkere, hvor tilrettelæg-
gelsen af byggepladsforholdene og koordineringen 
mellem de forskellige faggrupper kommer endeligt 
på plads. Tidsplanen bliver udarbejdet, tegninger og 
kontrakten gennemgåes, og eventuelle spørgsmål 
afklares.

Med hensyn til byggepladsens indretning skal den 
være forsvarlig og gennemtænkt i forhold til logistik 
på og omkring byggepladsen.

Husk, det er bygherren, der er ansvarlig for arbejds-
miljølovgivningen.

I udførelsesfasen skal man holde øje med fem ting:
•  Kvalitet

•  Omfang

•  Tid

•  Økonomi

• Sikkerhed

UDFØRELSE
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TILSYN OG BYGGESTYRING
Der bør afholdes byggemøder samt føres regelmæs-
sig tilsyn med byggeriet. Omfanget aftales altid i 
forbindelse med opstarten af selve byggeriet. Hyp-
pigheden afhænger ofte af den konkrete sag og 
byggeriets størrelse.

At føre relevant tilsyn er lidt af en balanceakt. Man 
skal på den ene side ikke stå på nakken af hånd-
værkerne. På den anden side skal man være på 
byggepladsen ofte for rettidigt at opdage, hvis der 
er fejl eller forhold, der ikke er i overensstemmelse 
med udbudsmaterialet.

Hvis håndværkerne er i tvivl om noget, bør de til en 
hver tid spørge tilsynet og hellere en gang for meget! 
Så må tilsynet vurdere, om der er behov for et besøg 
på stedet, eller om sagen kan klares over telefonen. 

God kommunikation med de udførende er altafgø-
rende for et smidigt byggeri og et godt resultat.

Det er vigtigt, at fejl og mangler rettes så hurtigt som 
muligt i løbet af selve udførelsesfasen og ikke først 
efter mangelgennemgangen. Derved undgår man 
tidsspilde og misforståelser, der måske kan udvikle 
sig til tvister. Det er tilsynets opgave at kontrollere 
om fejlene bliver rettet, efter at de er påtalt og note-
ret i et byggemødereferat eller tilsynsnotat.

En del af byggestyringen kan også omfatte økonomi. 
Fakturaerne fremsendes normalt til den ansvarlige 
for byggestyringen, der kontrollerer regningerne, in-
den de sendes til bygherren for betaling. Rådgiveren 
fører så betalingerne ind i byggeregnskabet.

UDFØRELSE
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AFSLUTNING/AFLEVERINGSFORRETNING
Når byggeriet er færdigt, skal håndværkeren aflevere sit 
arbejde ved en såkaldt afleveringsforretning. Man bør 
ikke tage det nye byggeri i brug førend afleveringsfor-
retningen har fundet sted. AB92 har nogle standardpro-
cedurer for aflevering, som man bør følge, således at 
alle ansvars- og risikoforhold samt evt. garantistillelse 
også følger denne procedure.

En mangel er både ting, der rent faktisk ikke er leveret 
og ting, der måske er lavet, men ikke på den korrekte 
eller beskrevne måde. F.eks. ses ofte forkert fald på 
et badeværelsesgulv, væk fra gulvafløbet i stedet for 
hen til dette. Altså en klar og meget væsentlig man-
gel, der skal udbedres inden byggeriet kan afleveres.

Mangelgennemgang:
Når et byggeri således er ved at nærme sig sin afslut-
ning, vil alle gerne videre. Håndværkeren har allerede 
indgået kontrakt om et nyt byggeri og har ikke flere 
ledige folk, rådgiveren har nye projekter i tankerne 
– og som privat bygherre har man på det tidspunkt 
som regel fået nok af at have folk rendende i sit hus! 
Det er derfor meget vigtigt at få de sidste detaljer 
ordnet, inden byggepladsen lukker helt ned.

Sørg derfor for at få alle mangler skrevet ned, det er 
vigtigt at få det hele med. Synlige mangler, der ikke 
står på mangellisten, når huset tages i brug, kan være 
vanskelige at påvise som en mangel efterfølgende.

Der skal foretages en omhyggelig gennemgang af 
byggeriet evt. sammen med tilsynet, hvor fejl og 
mangler noteres i en afleveringsprotokol. Her angi-
ves ligeledes en udbedringsdato og slutregningen 
kan ikke fremsendes før fejl og mangler er udbedret!

Byggeriet er således først afsluttet når fejl og mang-
ler er udbedret og slutregningen fremsendt.

AFLEVERINGSFORRETNING
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1- OG 5 ÅRS GENNEMGANG
Nogle mangler kan ikke konstateres ved afleverin-
gen. F.eks. kan det vise sig, at den nye hoveddør slår 
sig efter den første vinter, fordi den er lavet af træ, 
der ikke har været korrekt nedtørret. 1-års og 5-års 
gennemgangene er til for at fange den slags fejl og 
mangler.

Ifølge AB92 har håndværkeren pligt og ret til at  
afhjælpe mangler i op til 5 år efter afleveringen.

Man indkalder skriftligt til 1-års gennemgangen ca. 
11 mdr. efter afleveringen og til 5-års gennemgangen 
tilsvarende omkring 2 månededer, inden perioden 
udløber.

Forældelsesfristen:
Når man opdager en mangel, skal man gøre entre-
prenørerne opmærksom på dette med det samme, 
og ikke vente til næste gennemgang. Ifølge forældel-
sesloven kan fejl og mangler forældes efter 3 år, uan-
set 5-års mangelansvar jf. AB92

1. ÅRS 5. ÅRS



AFSLUTTENDE BEMÆRKNING  
Gennem denne bog, har vi givet et indblik i, hvilke 
valg og muligheder man står overfor som kommen-
de bygherre. Vi håber, I er blevet inspireret og at I vil 
bruge bogen som et værktøj, en guide gennem hele 
forløbet. Bogen kan naturligvis ikke stå alene, og der 
er ingen grund til at miste pusten. Byggeri & Teknik 
I/S er her for at hjælpe Jer gennem hele forløbet, fra 
den første skitse til den afsluttende gennemgang 
med håndværkerne efter 5 år.

Sammen kan vi tegne Jeres  
fremtid og nå målet!

I DAG DIN FREMTID

VI DÆKKER HELE LANDET

80 Byggeri & Teknik
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SKITSEPROJEKT - TIL FAST PRIS
Inden I beslutter Jer for at realisere Jeres bygge-
projekt, kan det være en god idé at gennemtænke 
projektet fra start til slut. Den indledende fase, selve 
skitsefasen, er som regel afgørende for, hvordan for-
løbet 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 grundlæggen-
de valg. Få sat billeder på ideerne ved hjælp af skit-
ser 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 resultat 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 uafhæn-
gige sparringspartner i såvel små som store opgaver.

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.

Priser
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.
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ANNA GRETHE P. AGGERHOLM
Arkitekt, boliger - stuehuse - parcelhuse, 
Mindre erhverv i det åbne land, 
Myndighedsbehandling
agpa@byggeri-teknik.dk
20 11 79 14

DENNIS P.K. NIELSEN
Bygningskonstruktør / Constructing architect
dn@byggeri-teknik.dk
61 85 65 81

ELIJAN DZANKOVIC
Ingeniør, Statiske beregninger, byggetilsyn, 
skadesopgørelser, bygherrerådgivning
eld@byggeri-teknik.dk
61 22 07 47
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