
MYRETUEN - 1. PRÆMIE
Arkitektfirmaet har designet, og er totalråd-
giver på naturbørnehaven Myretuen, en 
integreret daginstitution i Tørring. Det er et 
bygherreønske at opføre bygningen efter 
DGNB - principperne, hvorfor resultatet er 
et kompakt volumen, hvor der er anvendt 
bæredygtige materialer overalt i huset. Fa-
caden er beklædt med brændt træ, en mil-
jørigtig imprægneringsmetode, der giver en 
mørk facade, der varierer fra det kulsorte til 
skinnende sølv. Taget er begrønnet og vil 
fremstå farverigt og blomstrende med et rigt 
insektliv til glæde for børn og personale. 

Opførelsesår: 2018
Bruttoareal: 630 m²
Bygherre: Hedensted Kommune
Ingeniør: LB Consult A/S

ELMEHØJEN
Elmehøjen er en ny integreret institution i 
Hørning. Udformningen af huset er fore-
gået i tæt samarbejde med brugerne via 
workshops, og resultatet er en stjerneformet 
bygning, hvor de tre ’arme’, der indeholder 
grupperum og personalefaciliteter, mødes 
i et fleksibelt og multifunktionelt fællesrum, 
der binder huset sammen.

Opførelsesår: 2018
Bruttoareal: 1000 m²
Bygherre: Skanderborg Kommune
Ingeniør: NS Rådgivende Ingeniører
Totalentreprenør: John A. Laursen A/S 
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RENOVERINGER
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S er rådgiver 
på mange renoveringssager for Almene Bo-
ligselskaber bl.a.:
For ALBOA har arkitektfirmaet været rådgi-
ver i forbindelse med vindues- og dørudskift-
ning i Saralystparken i Højbjerg, mens Dam-
toften i Viby har fået udført tagrenovering, 
udskiftning af døre, vinduer og nye skure.
For AAB Vejle, Afd. 1 er vi, efter at vi sam-
men med INGENIØR`ne vandt 1. præmie i 
konkurrence, i gang med projektering af en 
vinduesudskiftning i afdelingens 289 boliger.
For ØsterBO Vejle har vi udlånt en ressour-
ceperson i forbindelse med renovering af 
Moldeparken.
For Boligforeningen Ringgården Aarhus og 
Byggeskadefonden er vi i gang med en faca-
derenovering af afd. 32, Skejbyparken. 
For BoMidtVest har vi netop afsluttet en tag-
renovering i Vemb og er i gang med udarbej-
delse af en genopretningsplan for boligfor-
eningens Afd. 470 i Thyborøn og Harboøre.    

CHRISTIANSGÅRDEN 
Det nye sognehus ved Christianskirken i 
Aarhus er indviet og taget i brug. 
Projektet omfatter en større tilbygning samt 
ombygning af eksisterende sognegårdsfaci-
liteter. Adgangen sker gennem en ankomst-
gård med et smukt belagt gårdrum omkring 
et eksisterende træ, en intim og rolig stem-
ning, inspireret af stemningen i en gammel 
klostergård.Tilbygningen består af enkle vo-
lumener i et moderne formsprog, der sam-
men med gedigne og langtidsholdbare ma-
terialer binder nyt og eksisterende kirke og 
sognehus sammen. 

Opførelsesår: 2018
Bruttoareal: 570 m²
Bygherre: Christianskirkens Menighedsråd
Ingeniør: Arne Elkjær A/S
L.ark.: Birgitte Henningsen MAA
1. præmie i arkitektkonkurrence 2015

HJELMRODE
Sammen med Adsbøll Entreprise A/S, Kol-
ding har vi vundet Totalentrepriseudbuddet 
på AAAB Afd. 16, Hjelmrode.  Totalentre-
prisen omfatter projektering og udførelse af 
renovering af klimaskærm, tag og badevæ-
relser på 48 rækkehuse i 3 plan, samt re-
etablering af kloak, haver og friarealer.
Bebyggelsen får et helt nyt og moderne ud-
tryk med ny vedligeholdelsesvenlig klima-
skærm af tegl, nye facadepartier og nyt tag. 
I forbindelse med udskiftning af facade og 
tag energirenoveres bebyggelsen og opfyl-
der efter renovering gældende krav til ener-
giforbrug.  

Bygherre: Aabenraa Andelsboligforening.  
Afd. 16
Totalentreprenør: Adsbøll Entreprise A/S
Bygherrerådgiver: INGENIØR´NE



SAMSØ EFTERSKOLE,
1. PRÆMIE - HELHEDSPLAN
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S har vundet 
konkurrencen om helhedsplanen til Samsø 
Efterskole. 
For at understøtte udviklingen på eftersko-
len, er det arkitektfirmaets vision at skabe en 
fremtidssikret og robust helhedsplan, som 
indebærer nybygning af 5 bo-enheder med 
plads til 10 elever i den hver boenhed. 
Helhedsplanens hovedgreb er enkelt og li-
gefremt, og bo-enhederne fremstår i et nuti-
digt arkitektonisk formsprog.
Helhedsplanen består desuden af en fæl-
les aktivitetshave, der integrerer skolens 
eksisterende bygningsmasse og de nye bo-
enheder i ét samlet hele.
 
SKANDERBORG ANDELSBOLIG-
FORENING AFD. 45,  ANEBJERG
Arkitektfirmaet vandt i 2016 idékonkurrencen 
”Design Projekt”. Konkurrencen omhand-
lede bebyggelsesplan, arkitektonisk udtryk 
og behandling af regnvand LAR i området. 
Bebyggelsens styrke er bl.a. det meget vari-
erede udtryk, udbud af forskellige boligtyper, 
de fine beskyttede uderum der opstår mel-
lem husene og netop indarbejdelsen af vand 
som et aktivt designelement i bebyggelsen. 
I den efterfølgende proces med udbud i to-
talentreprise har arkitektfirmaet været byg-
herrerådgiver for SAB.

Opførelsesår: 2018
Bruttoareal: 8.425 m², 80 boliger
Bygherre: Skanderborg Andelsboligforening
Ingeniør / L.ark: Orbicon A/S
Totalentreprenør: JCN Bolig A/S

RAH ,  RINGKØBING
Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning 
RAH, skal have en ny udvidelse bestående 
af et stort lager, samt en ny værkstedsdel. 
Der er desuden arbejdet med et nyt arkitek-
tonisk og samlende facadeudtryk, således 
at RAH præsenterer sig flot mod hovedve-
jen. En stor skærmvæg med logo belyst om 
aftenen, vil samle nye og eksisterende byg-
ninger. Projektet er udbudt i fagentreprise og 
arkitektfirmaets afdeling i Ringkøbing fore-
står byggeledelsen.

Opførelsesår: 2018
Bruttoareal: 1761 m²
Bygherre: RAH Service A/S
Ingeniør: DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S



NY AFDELING I RINGKØBING
H. Lindquist Arkitekter blev pr. 1. okt. 2017 
en del af Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S. 
Firmaerne har gennem mange år haft et 
godt og tæt samarbejde om bl.a. markante 
byggerier som Ringkøbing Skole og Tistrup 
Plejecenter. Der er fuld gang i nye projekter 
og Henrik Lindquist vil med base i Ringkø-
bing være ansvarlig for projekter i det vest-
jyske.

HYVILDHUS, BOLIGER I BRANDE
Arkitektfirmaet har, efter at have vundet 1. 
præmie i konkurrence, forestået projekte-
ring, udbud og udført byggeledelse/tilsyn 
med boligbebyggelsen Hyvildhus. 
Byggeriet består af 36 boliger hvoraf de 28 
boliger, ved byggeriets afslutning, er over-
taget af Boligselskabet Fruehøjgaard efter 
principperne i Den delegerede Bygherremo-
del. Den samlede bebyggelse består såle-
des af almene boliger, private udlejningsbo-
liger og ejerboliger. 
Opførelsesår: 2018
Bruttoareal: 3500 m²
Bygherre: Egebæk Byg A/S
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
L.ark.: Birgitte Henningsen MAA

RØNDE HØJ - OG EFTERSKOLE
Skolen, der har eksisteret siden 1936, er i 
stadig udvikling og følger med de moderne 
krav til bl.a. undervisning og øvrige facilite-
ter. Arkitektfirmaet har forestået indretning af 
nye moderne undervisningsrum, grupperum 
og badefaciliteter, således de eksisterende 
bygninger nu er opdateret til de fremtidige 
krav. 
Den nye tilbygning respekterer det eksiste-
rende klassiske røde murede byggeri. Men 
der har også været et ønsket om at tilføre 
et moderne tilpasset udtryk til nybygningen 
i form af bl.a. en facadebeklædning af røde 
ophængte teglspån.

SKANDERBORG KOMMUNES 
ARKITEKTURPRIS 2017
To af tegnestuens projekter har modtaget 
arkitekturpriser i 2017. Både Svaneparken 
i Galten, 41 almene boliger for ALBOA, og 
det nye innovationshus til højtalerproducen-
ten Dynaudio modtog de fornemme priser.
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