Renovering med respekt og omtanke
Med mange års erfaring inden for historisk, fredet og bevaringsværdigt byggeri, kan vi
bistå med kompetent rådgivning og sparring inden for området. Uafhængig af opgavens
størrelse og kompleksitet, kan vi hjælpe med alt fra den indledende rådgivning til den
endelige udførelse.
I Kullegaard har vi i mange år arbejdet med historisk, fredet og bevaringsværdigt byggeri, hvor vi har løst vidt
forskellige opgaver. Vi har erfarne restaureringsarkitekter ansat, som har et indgående kendskab til de processer,
som ligger til grund for et succesfuldt resultat. Vi varetager hele eller dele af et projektforløb, hvor vi bistår med:
-

Brandsikring
Byggeledelse
Bygningssyn
Design, farver og indretning
Drift og vedligeholdelse
Myndighedsbehandling
Opmåling og registering
Projektering

Med udgangspunkt i dine rammer for økonomi, tid og kvalitet søger vi at finde den bedste løsning, hvor funktionalitet
og æstetik følges ad. Vi gør det altid med respekt og omtanke for det oprindelige byggeri, og i tæt i dialog og
samarbejde med dig og vores samarbejdspartnere, så vi løbende sikrer, at dine ønsker og behov opfyldes.
Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte jeres konkrete projekt. Vi er
altid parate til en uformel samtale omkring dine projekter, hvad enten der er tale om istandsættelse, renovering,
tilbygning eller lignende.
Dorte Andersen
Restaureringsarkitekt og projektleder
E: da@kullegaard.dk
T: 59 48 01 48

Historisk byggeri

Udvalgte referencer
Aggersvold Gods, renovering og ombygning af godsets bygninger
Dragsholm slot, rådgivning vedr. kulturarv
FOB boliger i Kalundborg, bygherrerådgiver på tre ombygninger på historiske ejendomme
Lægeforeningen, arkitekt- og totalrådgivning gemmem 12 år
Skamstrup præstegård, istandsættelsen og etablering af 1. sal
Slaglille Kirke, totalrådgivning af ændringer af alterpart
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Aggersvold Gods

Heste- og herregårdspension

Adresse
Sagsansvarlig
Bygherre
Areal
Periode
Byggesum
Rådgivning
Samarbejdspartnere

Aggersvoldvej 25, 4450 Jyderup
Finn Sandberg Atkinson
Johan Schrøder
5630 m²
2006/12
240 mio. kr.
Arkitektrådgivning
SE Brockhuus A/S, Rådgivende Ingeniører
Lassen Landskab

Projektbeskrivelse
Gennemgribende renovering og ombygning af godsets bygninger og anlæg til fremtidigt jagt- og ridecenter, bl.a.
indeholdende orangeri, gæsteboliger, ridehal med tilhørende faciliteter, hestestald med tilhørende faciliteter og
administrationsbygning. Desuden udarbejdelse af projektforslag til ombygning af gammel herregårdsstaklade til
svømmebad med spa, sauna, motions- og massageområde i åbne indskudte etager i 13 meter høj staklade i alt ca.
2500m² bruttoetageareal. Endvidere indretning af festsalfaciliteter med storkøkken.
Projektet er bemærkelsesværdigt grundet de særlige problematikker omkring klimaskærm, indeklimastyring og
udgravning af svømmebad/teknikkælder i en gammel bygning. Til opvarmning af svømmehallen er der opført
Danmarks største tagintegrerede solfangeranlæg.
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Aggersvold Gods

Heste- og herregårdspension

Projektbeskrivelse
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Aggersvold Gods

Heste- og herregårdspension
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Dragsholm Slot

Udarbejdelse af helhedsplan

Adresse
Sagsansvarlig
Bygherre
Periode
Byggesum
Rådgivning
Samarbejdspartnere

Dragsholm Alle, 4534 Hørve
Dorte Andersen
Alm. Brand
December 2014 - marts 2015
15-25 mio. kr.
Rådgivning vedr. kulturarv
Ingeniør: Eduard Troelsgaard

Projektbeskrivelse
I starten af december 2014 opstod der ild i køkkenet på Dragsholm Slot. Tre rum udbrændte totalt og adskillige rum
blev beskadiget pga. vand og røg. Kullegaards opgave var at sikre, at arbejderne bliver udført i overensstemmelse
med krav fra Kulturstyrelsen, da bygningen er fredet. Samtidig udarbejdede vi en helhedsplan for hele slottet med
farver og tapeter. Kullegaard forestod desuden opmåling, fotoregistrering, fagtilsyn og byggeledelse.
Resultatet af arbejderne er i dag et smukt slot med et harmonisk og sammenhængende udtryk. Hvert rum fortæller
sin historie og har sin helt egen karakter.
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Familieboliger i den historiske del af Kalundborg

Ombygning og vinduesudskiftning i historiske ejendomme
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Slotsgade 1, Bag Slotsgraven 8-10 og Adelgade 30, 4400 Kalundborg
Jørgen Bundgaard
FOB Kalundborg
15 boliger/1164 m² (Slotsgade: 5 boliger / Bag Slotsgraven: 2 boliger / Adelgade: 8 boliger)
2014/16
10,5 mio. kr.
Bygherrerådgivning
Ingeniør: ISC

Projektbeskrivelse
Kullegaard har fungeret som bygherrerådgiver på tre ombygninger af historiske ejendomme i Kalundborg:
Risumgård, der ligger på Adelgade 30, er opført i 1694/1850 som købmandsgård. Bygningen ligger i den historiske
del af byen ved den karakteristiske kirke med de fem tårne. Bygning på Slotsgade 1, der er opført i 1860, har
tidligere fungeret som karantænestation på Kyholm, hvor den første gang blev opført i 1831 af hofbygmester Jørgen
Hansen Koch. I 1859 ophævedes karantænestationen, hvorefter bygningen blev flyttet og genopført i Kalundborg.
Bag Slotsgraven 10, der er opført i 1984, er i stil med den historiske kontekst, som bygningen befinder sig i, og er
beliggende på samme matrikel som Slotsgade 1. Alle tre bygninger har tidligere fungeret som ungdomsboliger og
er nu ombygget til familieboliger. Derudover yder Kullegaard også bygherrerådgivning og byggeledelse i forbindelse
med vinduesudskiftning på alle tre ejendomme.
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Lægeforeningen

Renovering og istandsættelse gennem 12 år

Adresse
Sagsansvarlig
Bygherre
Periode
Byggesum
Rådgivning
Samarbejdspartnere

Kristianiagade, 2100 København Ø
Ulrik Mortensen
Lægeforeningen
200470 mio. kr.
Arkitekt- og totalrådgivning
Varierende

Projektbeskrivelse
Gennem de seneste 12 år har Kullegaard ageret som rådgiver for Lægeforeningen, hvor opgaverne har været mange
af forskellig karakter og kompleksitet. Vi har eksempelvis gennemført en omfattende tagrenovering af bygningen
i perioden 2009-2012. Tagrenoveringen har taget udgangspunkt i en helhedsplan med fokus på energioptimering
og valg af bæredygtige materialer. Senest har vi skabt en ny farvesætning i den store sal, biblioteket, spisesalen og
hallen, som har været med til at højne æstetikken og skabe større harmoni, så bygningens indvendige udtryk har
fået et samlet løft. Kendetegnet for alle opgaverne er, at de er gennemført i en konstruktiv dialog og proces med
høj kvalitet i det udførte arbejde, og med respekt for den eksisterende arkitektur og de detaljer, der er tænkt ind
ved bygningens opførelse. Vi har i Kullegaard arbejdet med fredet og bevaringsværdigt byggeri i mange år, og har
derfor en stor indsigt i, hvordan der skabes den rette balance mellem den oprindelige arkitektur og nutidens krav.
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Lægeforeningen

Renovering og istandsættelse gennem 12 år

Projektbeskrivelse
Ny farvesætning
Ombygning i kontor- og administrationsområder samt loungeområde
Opførelse af ny vertikal elevator og hovedtrappeforbindelse
Indretning og renovering af 4 møderum
Renovering af toiletter mv. i Aarhus
Energiforbedringer, belysning, varmeanlæg, vinduer og tagudskiftning
Ombygning og renovering i forbindelse med ny kontorindretning
Ny hovedindgang med foyer og reception, samt kontorpladser
Facader og vinduesrenovering mod Trondhjemsgade og Kristianiagade

2015
2014
2013
2011/12
2011/12
2009/12
2011
2010
2004/08
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Skamstrup Præstegård
Istandsættelse

Adresse
Sagsansvarlig
Bygherre
Periode
Byggesum
Rådgivning
Samarbejdspartnere

Skamstrupvej 62, 4440 Mørkøv
Dorte Andersen / rolle: Sagsarkitekt og projektleder
Skamstrup-Frydendal Sogn
2015
3,5 mio. kr.
Totalrådgivning
Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S
CWN ApS

Projektbeskrivelse
Kullegaard har stået for istandsættelsen af Skamstrup Præstegård. Opgaven omfattede etablering af 1. sal på den
eksisterende præstebolig samt separering af præstebolig og den tjenestelige del indeholdende konfirmandstue og
præstegårdskontor.
Præstegården blev fredet i 1990, hvilket betød, at processen omkring istandsættelsen nøje blev planlagt og koordineret med Kulturstyrelsen, som bistod med de nødvendige tilladelser og godkendelser.
Istandsættelsen blev gennemført i respekt for de eksisterende fredningsværdier, og med udgangspunkt i de nye
ønsker og behov fra menighedsrådet.
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Slaglille Kirke
Istandsættelse

Adresse
Sagsansvarlig
Bygherre
Periode
Rådgivning
Samarbejdspartnere

Slaglillevej 1, 4173 Fjenneslev
Dorte Andersen
Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd
2016
Arkitektrådgivning
Henning Pedersen & Søn, Nordisk konservering

Projektbeskrivelse
Kullegaard har i samarbejde med snedkerkonservator Henning Pedersen & Søn stået for ændring af alterparti og knæfald/alterskranke i Slaglille Kirke samt gennemført en række andre mindre ændringer. Menighedsrådet har over en
længere årrække haft et stort ønske om at nedtage altertavlen (billede og ramme), og placere den i tårnrummet for
derved at åbne op til apsis med de meget fine kalkmalerier, som har været skjult alt for længe. Ligeledes er knæfaldet
ændret til et ”svævende” knæfald, og den polstrede krongesims på prædikestolen er fjernet og erstattet med et nyt
dækbræt i spejlskåret egetræ. Der er også udført en ny pult, som er monteret samme sted. Projektet har omfattet:
Afmontering af stolestader, opførelse af podie til altertavle, flytning af altertavle, ændring af knæfald samt nyt dæksbræt og ny pult på prædikestol. Arbejdet er udført i tæt dialog og samarbejde med Nationalmusset i forbindelse med
ændringer af kirkens historiske inventar og Nationalmuseets kalkningstjeneste.
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