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Efter 20 år som rådgiver i ingeniør- og arkitektfir-
maer har Søren Alrø Skovbo her i foråret åbnet 
et konsulent og rådgivningsfirma i Fiirgårde 
ved Ry. Kerneydelsen er, at rådgive om optimal 
løsning på såvel almindelige kendte problemer, 
som til helt nye usete idéer og designs. Arbejdet 
udføres på basis af bred traditionel og kreativ 
viden om eksisterende delkomponenter til 
bolig, bygninger og installationer. 

Æstetiske og enkle løsninger
Ved oplæg til en idé eller et design sætter DESIGN-
INGENIØREN respekten for tanker og ønsker 
bag oplægget i højsædet. Der foretages altid en 
indledende grundig  kreativ analyse af rammer 
og muligheder. På den måde  viser der sig flere 
både velkendte og nye utraditionelle løsninger. Det 
bliver muligt at vælge den optimale æstetiske og 
funktionelle enkle løsning.

Den helt rigtige løsning
Er den enkle løsning, der kan opfylde kravene 
til både udseende og funktion. Da løsningen er 
enkel er den tilmed også den billigste at udføre 
og vedligeholde.

Opførelsen af villa i Vejle for Bjarne Riis og Anne 
Dorthe Tanderup er godt eksempel på kreativ ny 
sammensætning af tilgængelige    byggekompo-

nenter til et nyt unikt  design. For Arkitekthuset A/S 
var Søren Alrø Skovbo medvirkende til at udvikle 
løsninger på arkitektens oplæg til idéer og design. 
Søren Alrø Skovbo  stod også for projekteringen 
af bærende konstruktioner & installationer og 
havde ansvaret, som byggeleder og tilsynsførende 
med alle bygge- og anlægsarbejder under hele 
opførelsen.

Konsulent og rådgivning
På basis af erfaringer og kontakter tilbydes  i 
idéfasen konsulentbistand med alt til udvikling af 
idéer, designs og  indretninger. 
I beregnings- og tegningsfasen påtager  DESIGN-
INGENIØREN at udføre  de nye lovbefalede krav 
om  energiberegninger, projektering og tegning af 
konstruktioner & installationer til byggemodning, 
renovering og nybygninger af bolig-, bygninger 
og bebyggelser.
Under udførelse af et byggeri tilbydes tilsyn, byg-
geledelse og koordinering af sikkerhedsarbejde.

Alle er velkomne
Alle i byggebranchen og private er velkomne til et 
uforpligtende indledende møde om små og store 
idéer og konkrete opgaver. 

DESIGN-INGENIØREN
KONSULENT OG RÅDGIVNING VED REALISERING AF IDÉER OG DESIGNS 

TIL BOLIGER  OG BYGNINGER


