
PROFIL

Vi er et arkitektkontor med base i København og udfører opgaver indenfor både arkitek-
tur og planlægning. EFFEKT bygger og projekterer i øjeblikket en række sager i ind og 
udland. Vi ved at afslutte projekteringen af Estlands nye Kunstakademi, et 30.000 kvm 
byggeri i Tallinn udført som højhus. Vi bygger i øjeblikket ’ Musiktorvet’ i København 
som indeholder spillested, bar, en udendørs scene samt 3 offentlige pladser. Vi udvikler 
i øjeblikket en ny helhedsplan samt renovering af 1100 boliger i Kildeparken, Ålborg.  Vi 
har udviklet den netop vedtagne helhedsplan for Gellerupparken. Derudover kan nævnes 
igangværende projekter såsom; besøgscenter i hareskoven nord for København, række-
huse i præfabrikeret elementbyg, luksusvillaer i Slovakiet, en natklub på Lidoen i Venedig 
samt mange andre projekter.

Vi råder i dag over 14 ansatte. Vores stab spænder fra seniorrådgivere til unge ambitiøse 
talenter fra Danmark og udland. Denne sammensætning sikrer kreativt drive og nytænk-
ning såvel som soliditet og realiserbarhed i vores projekter. Vi har bl.a. senior rådgivning 
indenfor projekteringsledelse samt en facadespecialist. Vi er en netværksorienteret 
virksomhed med et veludviklet netværk af specialister og eksperter som sikrer at den 
rette viden altid er tilgængelig. Derudover kan det nævnes at kontoret har erfaring med 
totalentrepriser.

EFFEKT er medlem af Danske Ark og forsikret derigennem. Tegnestuen er medlem af 
FN’s Global Compact, som er en international sammenslutning af virksomheder der 
arbejder med bæredygtig virksomhedsdrift. Tegnestuen råder over professionelle CAD 
certificerede arbejdsstationer til 3d projektering og avanceret billedbehandling. Vi har 
erfaring med 3D projektering, byggeweb og bibs standarder. Vores kvalitetsikringssystem 
og miljøledelsessystem er bygget op om standard håndbøger der tilpasses den enkelte 
sag.

TILGANG TIL OPGAVEN

Vi ser projektet som en enestående mulighed for at skabe et hus med et højt arkitekto-
nisk kvalitetsniveau som også går hånd i hånd med principperne for ’helende arkitekter’. 
Vi forestiller os et hus, der tager udgangspunkt i brugernes behov for tryghed, velvære, 
hjemlighed, genkendelighed og uformelt samvær.
Det er en opgave som kræver meget høj grad af indlevelse i brugernes situation og derfor 
har vi også sammensat en ekspertgruppe som vil fungere som en integreret del af vores 
team. Ekspertgruppen består af:

• Anne Kathrine Frandsen som er forsker ved SBI samt ekspert i Helende arkitektur.
• Jeanet Lemche som er forsker indenfor sundhedsarkitektur og patientinvolvering.
• Kirsten Kopp som er Hospice Chef i Vejle og har gennem en lang årrække forsket 

og undervist i rådgivning af kræftpatienter og besidder omfattende viden og erfaring 
inden for området.

Siljangade 4, 2.sal
DK - 2300 Copenhagen S

Tel: +45 30136697
Mail: mail@effekt.dk
Web: www.effekt.dk
  

www.effekt.dk
Mobile  +45 26845961
Mail  sly@effekt.dk
Siljangade 4, 2.sal
DK - 2300 Copenhagen S
  

Tue Hesserlberg Foged,  tel: 26282868,  mail: thf@effekt.dk

KONTAKTPERSON

EFFEKT EFFEKT  |  Siljangade 4. 2.sal  |  DK-2300 København S
Tlf: +4530136697  |  E: mail@effekt.dk  |  www.effekt.dk


