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SAGSARKITEKT

MOBIL  (+45) 3010 9480
MAIL KB@JJW.DK
FØDT 1961

UDDANNELSE
1990  Kunstakademiets Arkitektskole

ANSÆTTELSER
2002 -         JJW ARKITEKTER
1999-2002  Bystrup Arkitekter
1994-1997  Marianne Ingvartsen’s Tegnestue
1991-1994  Hou & Partnere
1990-1992  Gunnar Bertelsen Arkitekter

EFTERUDDANNELSE
2013  DGNB- konsulent uddannelsen
2011  Certificeret Passivhusdesigner
2009  Revit Architecture, 3D projektering, diverse
2008  Projektleder v. Danske Byggeøkonomer
2006  Byggeøkonom MDB
1984  Skibsingeniøruddannelsen DTU, delvis
Diverse brand-, energi-, dagslys-, CAD- etc. – 
kurser og seminarer.

ERFARING MED
Boliger
Renovering
Ældre & plejeboliger
Indretning
Kontor & erhverv

NØGLEKOMPETENCER
Projektledelse
Skitsering og formgivning
Idé- og konceptudvikling
Energiberegning
Revit

KENT ER UDVALGT FORDI

K ent er en meget erfaren sagsarkitekt. Hans 
styrke er hans skarpe blik for rummelig og 
arkitektonisk kvalitet sammen med gennem-

slagskraft til at skabe værdi i hele byggeriets tilblivel-
sesproces. Han insisterer på at udvikle værdiskabelse 
og arkitektonisk kvalitet i byggeriet.

KOMPETENCER  Hans baggrund og erfaring fra mange 
projekter sætter ham i stand til at trække på mange 
værktøjer til gavn for et frugtbart samarbejde igennem 
hele processen.

Kent er en sikker formgiver, som skaber dialog med 
sagens parter. 

 

KENT BROGAARD
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PROJEKTER

2002- JJW ARKITEKTER KOORDINATOR, IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED (PROJEKTERING &  
- Albertslund Centrum / Plejecenter 113 boliger, 30 ældreboliger, butikker, kontor, erhverv, sundhedshus /   
 38.000m2   / sagsarkitekt
- Slagelses Haver / 144 Plejeboliger / sagsarkitekt, projekteringsleder
- Naturcenter Amager Strandpark - Forslag til ’Den blå foreningsby’ / sagsarkitekt
- Søfryd / 56 boliger / nybyggeri / Lavenergi 2015 / sagsarkitekt, projekteringsleder
- Tryg Vesta, nyt fælles indretningskoncept for koncernens to domicilejendomme i hhv. Bergen (ca. 10.000 m2),   
 og Ballerup (ca. 26.000 m2), ombygning, tilbygning / kreativ projektleder.
- Kløckershave, Gentofte Kommune – ombygning af plejehjem til 35 moderne plejeboliger, 3.500 m2 / 
 sagsarkitekt, projekteringsleder
- Amalieparken, NCC/Finansgruppen 240 boliger i Vallensbæk / sagsarkitekt.
- Kærbo, Ishøj Kommune -52 nye plejeboliger og ombygning af 84 eksisterende / sagsarkitekt og projekteringsleder
- Obovej, Næstved, 21 boliger for unge fysiske handicappede konkurrenceforslag, sagsarkitekt
- Flintholm, Frederiksberg, helhedsplan og disp. forslag til 91 boliger for JM Danmark / sagsarkitekt
- Frøsiloerne, 84 boliger i tidl. frøsilo, NCC i samarb. m. MVRDV / sagsarkitekt
- Hyrdehøj, 105 boliger for Roskilde Boligselskab med center for fysisk og psykisk handicappede / sagsarkitekt

1999-2002 BYSTRUP ARKITEKTER MAA MDD
- Norges Varemesse, hotel, messe- og kongrescenter i Lillestrøm – dispositionsforslag / sagsarkitekt
- Norges Varemesse, 50.000 m2 messecenter, indstillet til Mies van der Rohe-prisen 2002, hovedprojekt / 
 sagsarkitekt
- Tuborg Syd, konkurrence / sagsmedarbejder
- Botnias broer, konkurrence / sagsmedarbejder
- ELTRA ny højspændingsmast, konkurrence / sagsmedarbejder
- Pavillonbyggeri – Lokale og anlægsfonden, konkurrence 1. præmie / sagsmedarbejder

1997-99 EGEN TEGNESTUE
- Jacob Jensen’s Bådeværft, København
- Tårnby ret, projektering for Fuglsang & Mandrup-Poulsen / sagsmedarbejder
- Bygningssyn, 66 bygninger for Slots & Ejendomsstyrelsen / Freja–Holmen / Margretheholm, Avedørelejren

1994-97 MARIANNE INGVARTSEN NGVARTSENNGVARTSEN ’S TEGNEST UE
- Værløse Ny Andelsboligforening – 35 andelsboliger / sagsmedarbejder
- Boligministeriets Ejendomsdirektorat, Geheime-Arkivet, Slotsholmen – tagrenovering / sagsarkitekt
- Boligministeriets Ejendomsdirektorat/ Danmarks Statistik – renovering / sagsarkitekt
- Kommunernes Pensionsforsikring/ R&S – 161 boliger i Lyngby / sagsarkitekt
- Udfyldningsbyggeri i byfornyelsen, konkurrence 1. præmie / sagsmedarbejder
- Etagehuse på Halmtorvet, Guldbergsgade og Dannebrogsgade /sagsmedarbejder
- Udviklingsprojekt, ”Lette tilbygninger”/ sagsmedarbejder
- Skovgårdsskolen, Gentofte, tilbygning med legestue, legeplads mv. 1996 / sagsmedarbejder
- Projekt med lette tilbygninger Karre 6 Enghave AKB, tilbygning og gårdanlæg / sagsmedarbejder
- Værløse vest, byplan- og bebyggelseskonkurrence, 1. præmie
- Kommunernes Pensionsforsikring – 85 lejeboliger i Værløse / sagsmedarbejder
- Bebyggelsesforslag til Malchin. For tegnestuen Vandkunsten, 1994, 2.præmie / sagsmedarbejder

1991-94 HOU & PARTNEREPARTNERE
- Danmarks Designskole – ombygning- glassalen /sagsarkitekt
- Hellerup Parkhotel – udvidelse / sagsarkitekt
- Magistrenes Pensionskasse, hovedkontor / sagsarkitekt

1990-92 GUNNAR BERTELSEN ARKITEKTER
- Ældreboliger i Hillerød / sagsmedarbejder
- Industribyggeri for Sjælsøgruppen / sagsmedarbejder


