
fournais’ tegnestue aps   

fournais’ tegnestue aps CVR 14428496  arkitekter maa  sættedammen 19 3400 hillerød  tlf 48 26 98 70  fax 48 26 98 71 

 
Oversigt over byggerier projekteret og forestået af fournais tegnestue –  Hillerød august 12 
 
Tegnestuen er oprettet i 1961 af Peter Fournais  og Ole Brandstrup Jensen – vi havde tegnestuefællesskab i mange år med 12-15 medarbejdere – i en 
årrække herefter kørte jeg tegnestuen alene med samme medarbejdere –i de seneste ca 12 år har jeg kørt tegnestuen alene, men har  en byplanarki-
tekt tilknyttet. 
 

Hotel Hvide Hus Køge bygninger indretning og møblering 
Hotel Hvide Hus Maribo bygning indretning og møblering 
Marienlyst Palæ ferielejligheder v hotellet bygning og indretning men ikke møblering 
Spieshuset Kbh ny tagetage bygning indretning og møblering 
Hotel Richmond Kbh ombygning, nyindretning - vedtaget men ikke gennemført 
Palace hotel Råshuspladsen Kbh indretning tagetagen for Lilian v Kaufmann (tegnestue i hotellet under sagen) 
Advokathuset Nordsjælland ombygning indretning og møblering i flere omgange 
Siemens hovedsæde i Danmark bygning indretning og møblering incl udvidelse  
Kay Wilhelmsen hovedsæde i København kontorer værksteder og lager incl indretning 
Sofievej butiks- og kontorejendom Hellerup bygning og indretning 
Vestamagercentret Ugandavej Amager bygning og indretning af butiks- og kontorcenter  
Velux hovedkontor Vedbæk ombygning og indretning 
ICI hovedsæde i København ombygning indretning og møblering i eksisterende bygning 
Kromann og Münter adv, Rådhuspladsen Kbh indretning og møblering i eksisterende kontorhus 
Kjøbenhavnske reassurance Amaliegade ombygning nyindretning 
Ikas kontorhus København ombygning indretning møblering 
Brøstes gård Christianshavns museum ombygning indretning møblering i samarbejde m museumsinspektør 
NNF ny tagetage på eksist hovedsæde bygning indretning møblering og belysning  
Fogtdals forlag hovedsæde Farimagsgade ombygning af Aktuelts bladhus med indretning, udsmykning og møblering 
Saxobank hovedsæde Gentofte bygherrerådgivning m bygn – derefter indretning og møblering i færdigt hus 
Saxobank i London og Zürich indretning og møblering i eksisterende bygninger 
Saxobank i Singapore bygherrerådgivning (indrettet af lokal arkitekt) 
Trianon Bageri udflytning af hele bageriet planlægn indretning og møblering v udflytning fra indre Købh til Vesterbro 
Samme nogle år efter fra Vesterbro til Amager 
Trianon butik strøget København indretning i eksisterende lokaler 
Trianon butik Frederiksbergcentret indretning i eksisterende lokaler 
Eightball Frederiksborggade/Købmagergade 2 etager butik i eksisterende hus incl indretning 
Bluecom indretning og møblering i eksisterende bygning 
Shellcenter nordsjælland (landbrugsudstyr) indretning og møblering i eksist hus i Helsinge 
Chocolate by Hand Snogebæk Bornholm ny bygning med stort køkken, glashus og bolig 
B&W elektronik Teknikerbyen Virum indretning og møblering i eksisterende bygning 
Osram hovedsæde i Danmark indretning og møblering i eksisterende industrihus 
Kaptajn Johnsens skole Frederiksberg ny skolebygning i forbindelse med eksisterende skole 
Flere børnehaver i København  bygning indretning og møblering for Købh kommune 
Børnehave i Hundested bygninger indretning og møblering for Hundested kommune 
Klarlund Østergade 22 Kbh ombygning af butik 
Vejrø planlægning af økologisk landbrug mm og opførelse af restaurant, gårdbutik og en 

række huse som hotellejligh – pt under færdiggørelse er restaurant, konferencecenter 
og gårdbutik efter forhandlinger med Lolland kommune, By- og Landskabsstyrelsen og 
Miljøministeriet 

Frederiksholms Kanal 4 Kbh   nyindretninger af kontorer for Pitzner Ejendomme3000 – 4000 boliger
 mest større bebyggelser men også mindre og enkelthuse - boligerne ligger mest på 
Sjælland men også enkelte i Sønderborg, Ebeltoft, Kongerslev, Odense, Marstal og 
Nuuk samt en del på Bornholm – enkelte ferieboliger i Spanien og Frankrig 

 
bygherrer til boliger Arbejderbo, Vibo, Lejerbo, AAB, fb, Tårnby bs, Roskilde bs og Kommunernes Pensi-

onsforsikring – Carlsberg, Larsen og Nielsen, A. Jespersen & søn, Højgaard og 
Schultz, Rasmussen og Schiøtz, Kay Wilhelmsen, Islef, Tom Petersen, Høpfner, JM 
Danmark, Nordbornholms byggeforretning og flere private bygh.  

 
eksempler på øvrige opgaver medlem af styrelsen i PAR, praktiserende arkitekters råd  
 formand for DAL’s enfamiliehusgruppe under Danske Arkitekters Landsforbund 
 medlem af den danske nationalkomité til det internationale bygningsfredningsår  

vurdering af lovligheden af sommerhus ved Kandestederne for beboergruppe og fred-
ningsmyndighederne 

 forhandling af erstatning for fældning af store træer i forb m kabelarbejder 
 medlem af dommerkomitéen for ”Børsens erhvervsbyggepris” 
 udstilling ”dekoration af huse” for Albertslund kommune 
 udstilling af Trelleborg sommerhuse i Forum 
 
august ´12 – aktuelle opgaver  12 lejligheder nord for Kystens perle er ved at blive godkendt af Helsingør kommune 

ca 50 hytter og 50 ferieboliger ved Rø golfklub på Bornholm (venter på bedre tider) 
 Butik og boliger i Hasle havn (venter på bedre tider) 
 Flere sommerhuse på Sjælland og Bornholm 
 12 lejligheder i Lyngby netop færdigmeldt 
 Karréudfyldning i København med 6 lejligheder netop færdigmeldt  


