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OM FCO ARKITEKTUR APS

FCO arkitektur er et anpartsselskab, der ejes af Flemming Carøe 
Østergaard og bygger på 16 års erfaring fra både det private 
erhvervsliv samt Teknologisk Institut. 

FCO arkitektur tilbyder bygherrerådgivning, undervisning og 
projektudvikling, med fokus på DGNB, bæredygtighed og arkitek-
tonisk kvalitet. 

FCO arkitektur differentierer sig i forhold til andre små rådgiver-
virksomheder ved at have unikke kompetencer inden for livscyk-
lisvurdering (LCA) og totaløkonomiske betragtninger (LCC) på 
bygningsniveau.

FCO har over 1.300 timers erfaring med DGNB certificering af bl.a. 
kontor- undervisningsbyggeri og senest. En erfaring ikke alene 
med DGNB indholdet, men måske endnu vigtigere med, hvordan 
indholdet implementeres i byggeprojekterne, og i hvorledes der 
skabes ejerskab blandt projektdeltagerne. Sidst nævnte er en 
afgørende faktor for en vellykket proces og i sidste ende et vellyk-
ket byggeri.
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DGNB KONSULENT/AUDITOR

DGNB-”auditor”
Ansvarlig for DGNB certificering af 6500 m2 
boliger.  (samarbejdsparter: TRANSFORM 
ark., Arkitektgruppen, Rambøll). 2018 - 
igangværende projekt

DGNB konsulent arbejder
Teknisk Skole Silkeborg. (udførelsesfasen)
2017- (igangværende projekt)

DGNB-”auditor”
(afbrudt pga jobskifte til TI)
InnoVest - Ringk.-Skjern Forsyning
Vundet konkurrence. 14.000 m² 

DGNB-”auditor” 
(afbrudt efter projektering pga jobskifte til TI)
TSS, Teknisk Skole Silkeborg
Vundet konkurrence. 22.200 m² skole
2013- 2015 projektet er pt under udførelse

ØVRIGE DGNB RELATEREDE PROJEKTER

Anvendelse af LCC i hverdagen
Udvikler og ansøger på FoU projekt (InnoBYG 
Spire projekt). Samarbejde SBi (Kim Haugbølle), 
samt 5 arkitekt- og ingeniørvirksomheder. (se 
”beskrivelse fra TI”).
Projektleder,  2016 - 2017

LCA formidling
Udvikler og medforfatter på projektet. Projekt-
ansøger er Københavns Erhvervsakademi (KEA). 
(se www.fcoark.dk)

Summer School, VIA
Underviser og vejleder på ”Sommerskole 
2017. (bæredygtig renovering)

ERHVERVSERFARING

2017– 
FCO arkitektur ApS
arkitekt / DGNB konsulent / indehaver  
Bæredygtigt Byggeri i praksis
    
2016 – 2017 
Teknologisk Institut
Indeklima & Bygningsundersøgelser
Bæredygtigt Byggeri, Seniorprojektleder
 
2001 – 2016
Årstiderne Arkitekter P/S
Arkitekt cand. arch. Projektleder og 
bæredygtighedskonsulent

Jeg har altid værdsat at bidrage til byggeriet gennem 
alle faser, lige fra den første kontakt med bygherre til 
overleveringen af det færdige byggeri. Derfor har jeg i 
dag en bred forståelse af byggeriet. 

Gennem mit fokus og arbejde med det bæredygtige 
byggeri, udbygger jeg ikke alene mine faglige 
kvalifikationer, men bidrager også til et holistisk tværfagligt 
syn på byggeriet, hvilket i min optik er fundamentet for, 
at vi i fremtiden kan skabe robuste bolig- og byprojekter.

”


