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Idé og fremgangsmåte 

Plan-AE arbeider på en integrert måte med arkitektur, byplanlegging og bærekraft. I prosjekter bruker 
vi tydelige hovedgrep som føyer seg til byen og landskapet. Arkitektur skal bidra til å skape en sosial, 
tilgjengelig, attraktiv og trygg omgivelse. Vi retter oss mot en effektiv byggeprosess, bruk av 
miljøvennlige byggematerialer og produkter, lav energibruk i bygninger og økonomiske, enkle 
løsninger. Kommunikasjonen med oppdragsgivere, brukere, rådgivere og entreprenører er for oss 
viktig til å styre prosjekteringen. 
 

Kompetanser 

Plan-AE ble dannet i Oslo i 2008. Firmaet bygger videre på tidligere prosjektarbeid utført hos 
forskjellige arkitektkontorer. Således har vi kompetanse innen prosjektering av både større, 
komplekse bygg og mindre bygninger. 
Vi har erfaring med tverrfaglig samarbeid; etter behov kan vi danne en prosjekteringsgruppe med 
forskjellige rådgivende ingeniørfirmaer, bl.a. i Østlandsregionen. 
 

 

Passivhus i bydel Østensjø, Oslo, prosjekt 2011, realisasjon planlagt for 2013. 
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Omsorgsbolig med 14 boenheter og felleslokaler i Vestre Bærum, detaljreguleringsplan (2009 – 2013). 
 

 

Enebolig i bydel Nordstrand, Oslo, utkast (2011). 
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Tilbygg ved en enebolig i bydel Nordstrand, Oslo, utkast (2008). 

 
 



Plan-AE Firmapresentasjon v13.01 Side 4 av 6 
 

 

Byutvikling i Jugla-området, Riga, Latvia, utkast til arkitekturkonkurranse (2007), 11. posisjon. 
Lavenergi leilighetsbygninger på 3 inntil 5 etasjer. 

 

 

 

Byutvikling i Jugla-området, Riga, Latvia, utkast til arkitekturkonkurranse (2007), 11. posisjon. 
Modell av naturlig ventilasjon i en fleretasjes leilighetsbygning. 
Prosjektforslag i samarbeid med teknisk tegner N. Pettman og sivilingeniør J. Verhaegh. 
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Arbeidsfelt 

Arbeidsfeltene av Plan-AE er: 

• Arkitektur 
Prosjektering av bygninger for helse og omsorg, undervisningsbygg, kontorbygg, forretningsbygg, 
industribygg, idrettsbygg, leilighetskomplekser, eneboliger og hytter. 
Oppmåling, programutredning, byggesøknader, prosjektering fra skisseforslag inntil 
gjennomføringsfase, bistand med kontrahering av entrepriser. 

• Byplanlegging 
Planlegging for byfornyelse eller ny byutvikling: bebyggelsesplan, reguleringsplan, 
konsekvensutredning og gjennomførbarhetsanalyse. 
Vi interesserer oss spesielt i planlegging for fornyelse av nedlagte næringsområder / tidligere 
industriområder (urban brownfield redevelopment). 

• Prosjektadministrasjon 
Prosjektledelse og prosjekteringsgruppeledelse. 
Byggeledelse for mindre og mellomstore prosjekter. (For byggeledelse av større prosjekter kan vi 
samarbeide med et rådgivende firma.) 
Miljøkoordinering / miljøledelse for byggeprosjekter. 

• Rådgivning bærekraftig prosjektering 
Rådgivning innen integrert energidesign, fornybar energi i bygninger, inneklima, bærekraftig 
utbygging, bærekraftig vannforvaltning i bygninger og i bebyggelsesområder. 

• Produktutvikling 
Utvikling av bærekraftige byggesystemer (trebyggeri, klimafasader). 
Utvikling av et system for vannrensing med fornybar energi. 

 

  

www.vehol.com www.entivel.com 

 
lavenergi klimafasade  

www.solhyve.com/no www.renvasun.com 
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Medarbeidere 

Jeroen van der Sluijs 

sivilarkitekt Dplg MNAL 
8 år praksiserfaring som sivilarkitekt og 7 år praksiserfaring som arkitekt-assistent. 
Kompetanse innen prosjekter for omsorgs-, undervisnings- og idrettsbygg, kontor- og næringsbygg, 
forretningssentre, boliger og byutvikling. Flere år erfaring med prosjektadministrasjon. Spesialisert 
innen bærekraftig arkitektur, miljø og fornybar energi. 
 
 
 
 
 
 
Medlem i: 

 

 
 

AiN - Arkitektbedriftene i Norge NAL

 

IBPSA - International Building Performance Simulation Association 

 


