


Vi udfører:
➢ Arkitektrådgivning inden for: 

➢ Sommerhuse, boliger, erhverv, institutioner, skoler, 
kulturelle bygninger, og sundhed – og plejesektoren.

➢ Byggeledelse og byggestyring

Vores kunder er: 
➢ Kommuner

➢ Boligselskaber

➢ Private firmaer og virksomheder

➢ Private bygherre

➢ Totalentreprenørfirmaer



Aktuelle projekter 2017-2018



22 boliger - Rørvigvej 6, Nyk. 
Opførelse af 22 almene boliger for 

Boligselskabet af 1942

Udbydes i totalentreprise – december 2017 





Svinget-Isefjordsvej, Holbæk
Boligselskabet Sjælland - Ombygning af 12 boliger, med nyt 

toilet/bad og køkken – udbydes i hovedentreprise – dec. 2017





Visualisering af Køkken, bad og toilet



Svinningehallen – tagudskiftning
Holbæk Kommune – udskiftning af 3300 m² tag, og ombygning 

er udbudt i hovedentreprise – nov. 2017



Den digitale strategi
 Alle tegnestuens mapper og filer er clouded i dropbox

 Office 365 business præmium

 Registrering af eksist. bygninger med drone

 Alle projekter tegnes i Revit 3D

 90 % af alle sager projekteres i BIM

 Digitalt udbud på projektweb

 Digital licitation over projektweb

 Digital byggestyring over projektweb

 Digital fagtilsyn via RIB – Capture med Ipad

 Digital aflevering af bygningsdelskort (FM-doc)

 Facility Management - driftplaner



Registrering med drone
Tilbygning til Jyderuphallen



Resultat af overflyvning med 
drone, bliver til en 3D mesh model 
med udglattede overflader.

3D model konverteres til en 
punktsky ca. 10.000 pr. m², 
som vi kan tegne efter.



Det færdige resultat som 

vi kan projektere efter

Ny tilbygning



GUNDESTRUP HAVN





Strategiplan for 

SCHOU BIRKENDORF arkitekter 

ultimo 2018
 Udvide og styrke samarbejde med boligselskaber og 

kommuner, men henblik på helhedsplaner og nybyggeri 

af boliger, samt energirenovering.

 Udvide og styrke samarbejde med større 

entreprenørfirmaer, for deltagelse i totalentrepriser.

 Udvide medarbejderstab med 2 konstruktører

 Etablering af selvstændigt ingeniørfirma med 

ansættelse af 2 ingeniører.



Samme tid næste år………

Tak for taletiden

Har SCHOU BIRKENDORF arkitekter etableret et ingeniørfirma, 

med ansættelse af min. 1 konstr. ingeniør og 1 vvs ingeniør


