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Gode Råd
før opstart af dit byggeprojekt



Gode opstartsråd  
Byggebudget
Det er vigtigt for os at kende dit byggebudget, da alle løsningsforslag afhænger af dette. Et 
projekt kan ændre karakter afhængig af den økonomiske ramme. Det er vigtigt for os at under-
strege, at vi arbejder med store som små budgetter, men vi er nødt til at vide hvilken ramme, 
vi arbejder inden for. En anbefaling vil derfor være, at du holder et møde med din bank inden 
mødet med os.
 
Er det ønsker, krav eller drømme?
Tankerne flyver rundt, og det kan være svært at konkludere, hvad der overhovedet er muligt. 
 
Hvis der er råd til det, vil vi meget gerne…?
Vi er ikke helt klar over, om området kan bære det?
Vi ved ikke, om det er teknisk muligt…?
 
Disse og mange andre spørgsmål er helt typiske og blot nogle af de faktorer, vi forholder os til, 
som i sidste ende kan munde ud i et konkret arkitektprojekt. 
 
Særlige forhold
Der kan være helt særlige forhold, der gør sig gældende for netop dit byggeri. Det kan være, 
der skal indtænkes fysiske forhold ift. handicap- eller ældrevenlighed i boligen, men det kan 
også være, at du har specielle krav til energiforbrug og bæredygtighed. I disse tilfælde er det 
bedst at have kendskab til det tidligt i processen.     
 
Det er ikke en eksamen
Det er også helt okay at være uforberedt, da det kan det være, at du slet ikke er klar til at for-
holde dig til ovenstående, men til en start blot ønsker en arkitekts vurdering af mulighederne. 
Her står vi også klar til at hjælpe - det vigtigste er, at går ind til samtalen med et åbent sind.  
 
Hvad er et skitsemøde?
På et første møde vil vi, ud fra jeres inputs, skitsere muligheder, og vi vil forklare processen 
samt komme ind på økonomien i et givent projekt. Vi kalder det et skitsemøde og afsætter 
typisk 2 timer. 
Med fra mødet får I løse skitser, der illustrerer ideer, koncepter og forskellige muligheder. I 
øvrigt giver vi, om muligt, et økonomisk groft skøn over det omfang, vi når frem til i fælles-
skab. Alt sammen er med til at afklare projektets omfang, og I bliver mere afklarede med jeres 
muligheder. Efter et sådant indledende møde vil næste skridt være at få tegne et egentligt 
skitseforslag. 
 
Et videre samarbejde med Nordpil Arkitekter - Totalrådgivning
Vi kan hjælpe jer hele vejen fra den indledende snak til det færdige resultat. Det er faktisk det, 
vi oftest gør.  
Her er vi jeres totalrådgiver, der sikrer, at I kan træffe beslutningerne på et oplyst grundlag. Vi 
kan herunder være med til at skønne omkostninger undervejs, så det bliver nemmere at styre 
økonomien.   


