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Arkitekthjælp
Hos SPOT architecture har vi en passion 
for at skabe og optimere rammerne om 
familiers hverdag. At designe og projekte-
re et hjem ser vi som et af fagets vigtigste 
opgaver. Vi designer individuelle løsninger 
tilpasset jeres behov. Vi har stor erfaring 
med boligbyggeri, ser muligheder i ethvert 
projekt og tænker ud-af-boksen når ud-
fordringer skal løses. Vi brænder for den 
gode planløsning, hvor indretning, dagslys 
og flow går op i en højere enhed.

Vi kan hjælpe jer gennem alle byggeriets 
faser – fra de indledende skitser, ansøg-
ning om byggetilladelse, projektering af 
håndværkertegninger, udbud og tilsyn på 
byggepladsen. 

SPOT architecture er medlem af Danske 
BoligArkitekter, som er en ordning etab-
leret af Danske Arkitektvirksomheder og 
Bolius Boligejernes Videncenter A/S. 

Om- /tilbygning
Ved om- og tilbygninger anbefaler vi at 
starte med et inspirationsmøde, hvor vi 
kommer på besøg i jeres hjem, gennemgår 
ønsker og udfordringer og skitserer en løs-
ning med det samme. Vi har god erfaring 
med denne proces hvor vi gennem skitser 
analyserer forskellige løsningsmuligheder, 
som diskuteres og laves om, indtil vi i fæl-
lesskab finder den gode løsning der passer 
til lige netop jeres familie.

Forud for inspirationsmødet rekvirerer vi 
originale tegninger fra kommunens bygge-
sagsarkiv og undersøger lokal- og kommu-
neplan for eventuelle restriktioner. Nogle 
bygherrer kan nøjes med inspirationsskit-
sen og tager selv projektet videre, mens 
andre hyrer os til efterfølgende at lave et 
fuldt skitseprojekt og efterfølgende pro-
jektering. 

Nybygning
Vi designer stedspecifikke boliger, så et-
hvert nybyggeri starter med et besøg på 
grunden, som registreres i forhold til solo-
rientering, terrænforhold, evt. udsigt, na-
boforhold, ankomst osv. Herefter udarbej-
der vi i fællesskab med jer et program for 
projektet - nedskriver jeres ønsker, krav og 
drømme for en kommende bolig og gen-
nemgår jeres byggebudget og -tidsplan.

Gennem skitseringsfasen afholdes 1-2 re-
visonsmøder hvor vi præsenterer de indle-
dende skitser og sammen med jer tilpasser 
og optimerer projektet. Vi tegner altid i 3D, 
så rumligheder og dagslysforhold hele ti-
den kan undersøges og forbedres. Et fuldt 
skitseprojekt indeholder planer, snit og 
facader, forslag til materialer og et økono-
misk overslag over byggeomkostningerne.

SPOT architecture
At formgive og designe rammerne om men-
neskers liv og dagligdag, ser vi som et af 
arkitektfagets vigtigste opgaver. Vi tager 
altid udgangspunkt i bygherrers ønsker og 
drømme, ejendommens forudsætninger, 
stedets karakter, orientering og en reali-
stisk tilgang til anlægsøkonomien, uanset 
om vi designer en ny villa, en skole eller et 
erhvervsdomicil.

Vi har erfaring med alt fra villaer, transformati-

on af bevaringsværdige bygninger, over kultur- 

og erhvervsbyggeri til sygehuse og undervis-

ningsbyggeri. Vi løser således meget varierede 

opgavetyper gennem alle byggeriets faser fra 

konkurrence- eller skitseprojekt gennem myn-

dighedsprojekt, projektering, tilsyn og frem til 

den endelige aflevering.
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”Vi mødtes med SPOT til en indledende 
snak om vores ønsker, og lynhurtigt var ar-
kitekten i færd med at tegne forskellige skit-
ser, som vi løbende diskuterede. Det var en 
meget dynamisk proces, som hjalp os til at 
blive mere afklarede omkring vores behov, 
og inden for ganske få timer at finde den 
mest ideelle løsning - en løsning som vi ikke 
havde fundet frem til på egen hånd.”

- Marlene Sick, Beder

”SPOT architecture hjalp os med at tegne 
vores drømmehus. De er et utroligt venligt 
og engageret arkitektteam med en beha-
gelig omgangstone og en stor samarbejds-
villighed, samtidig med, at de er de tro mod 
deres arkitektoniske idéer.” 

- Lotte Sørensen, Grenå

”SPOT architecture er behagelige og af-
slappede og lytter til vores tanker og ønsker, 
men samtidig kommer de med nye kreative 
og arkitektoniske ideer. De var også meget 
opmærksomme på vores budget og gode til 
at komme med alternative lidt billigere løs-
ninger. Vi vil varmt anbefale andre at bygge 
med SPOT architecture.”

- Mia Bredal, Risskov


