CV - Anders Klarskov Petersen

•
•
•
•

Tegnestuen Møllestrædet A/S, Hillerød (2003)
Udlånt til Paludan & Ramsager 2004, Smørum
S&I Arkitekter, (nu CREO) Odense og København (2000-2002)
Mangor & Nagel i Frederikssund (1998-1999)

Profil
Uddannet som arkitekt og bygningskonstruktør med afsæt i det
håndværksmæssige med skitsering ideudkast planlægning og
funktionsanalyser, samt detailprojektering og projektledelse. Jeg har arbejdet
i flere år med planlægning, skitsering og projektering inden for mangeartet
byggeri fra boligbyggeri med renovering og nybyggeri samt byggeskadesager.

Mine hovedkvalifikationer:
•

Arkitekt og bygningskonstruktør med afsæt i det håndværkmæssige.

•

Udviklingsorienteret indgangsvinkel til opgaveløsning.

•

Detail- og hovedprojektering.

•

Beskrivelser.

•

Opstilling af kravspecifikationer, funktionsanalyser og kvalitetssikring

•

Projektstyring, budgettering og overslag,

•

Projektering af byggeri, såvel ombygning og modernisering som
nybyggeri, skitsering og konstruktion.

•

Projektudvikling, skitsering af koncept, rum og arkitektur.

Erhvervserfaring:
•
•
•
•
•
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AFM Consult A/S i Hillerød, timelønsarbejder 2013 - 2018
Kontaktperson Anders Fabricius Møller 40874436
Freelance arkitekt (2008 – nu)
Rudersdal Kommune (2009-2010) projektmedarbejder
Vilhelm Lauritzen A/S, København (2006 – 2008)
Friis Andersen Arkitektfirma, Nykøbing Falster (2004 - 2005)

Anders Klarskov Petersen
Sudergade 13 A
3000 Helsingør
Mob. 26279029
Klarskov.anders@gmail.com

Supplerende kurser:
2013 Revit:

Cadskolen I Aalborg

2010 Kerto
bjælkesystemer:

Moleven

2008 Projektleder:

Niels Brock i København

2006 Funktionsbestemte
brandkrav:

Hvidovre Brandvæsen

1998 Autocad

Københavns Tekniske Skole

Uddannelse:
1998 Arkitekt:

Kunstakademiets Arkitektskole, Kbh. afd. 3K

1994 Exchang studie:

”School Of Architecture” Oxford Brookes University

1989 Bygningskonstruktør: Byggeteknisk Højskole, København

1982-184 Byggeplads:

Kolding og Fredericia.

1980-1982 Carl F. Beslag

Udlært inden for bygniningsbeslag og værktøj

samt registrering af Kommunens bygningsmasse for udarbejdelse af
handicapguide.



Egen freelance opgaver – Igangværende


Projektering genopbygning af nedbrændt historisk hus på Sletten
Havn, Igangværende for AFM Rådgivende Ingeniører
Skitsering og projektering, ombygning af eksisterende bygning til nyt
lægehus, afsluttet. projektforslag på 2 villaer i Hillerød, samt andre
projekter, samt en byfornyelsessag i København.



Løbende projekteringsarbejder på Moskéen på Vibevej i København,
afsluttet.



Projektering og tilsynsarbejder på ny opført villa på Damgårdsvej 25 i
Birkerød (afsluttet primo 2013)



Skitsering og projektering af ombygning- og udvidelse af villa ned til
Sjælsø i Birkerød, afsluttet.
Projektering af villa ned til Utterslev Mose, afsluttet.




Skitsering og Projektering af opbygning af første sal på eksisterende
villa i Humlebæk, afsluttet.



Skitsering og projektering af tilbygning til villa i Brønshøj, afsluttet.



Projektering af et Netto supermarked i Hvalsø, afsluttet.



Skitse- og myndighedsprojekt samt byggeansøgning til 7 rækkehuse.



Bygningsregistreringer, projektering, udbud og styring af
ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder, tilsynsarbejder og
bygningssyn, udarbejdelse af byggeansøgninger og ansvarlig for
lovliggørelse af kommunens ejendomme, samt rammeudbud.
Udarbejdelse af funktionsanalyser og ideudkast til nyindretning af
Kommunens bygningsmasse.

Institutionsbyggeri:


Rigshospitalet i København-2001
Udbygning af børneafdelingen på Rigshospitalet. Projektansvarlig for
bygningsregistrering, analysering og skitsering af planløsninger og
facadeudformning og tilpasninger til eksisterende bebyggelser.

Sygeplejeskole for CVU Center for videregående uddannelse i
Nykøbing Falster-2005



Ansvarlig for udarbejdelse af funktionsanalyse og ideudkast
Udarbejdet program for indretning.



’Udarbejdelse forslag til ny indretning af sygeplejeskole i den
oprindelige hospital bygning m. høj bevaringsværdi, afholdelse af
møder med bygherre, bruger, myndigheder og leverandøre.

Plejecenteret Rosenhaven – 2007
Stilling - Projektansvarlig for udformning og detailprojektering,

•
Rudersdal Kommune Teknik- og Miljø, Ejendomme 2009-2010
Stilling - Projektmedarbejder
 Arbejde med udviklingen af Kommunens eksisterende
bygningsmasse, herunder med Kommunens institutionsbebyggelser,
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Udformning og projektering samt funktionsanalyser af om- og
nybyggeri på plejehjem udført som præfabrikeret boligenheder i let
konstruktion på eksisterende underkonstruktion.

•

Arbejdet med de nye krav til lufttæthed i bygninger

•

Detailprojektering og udvikling af skærmteglsfacader.

Varde Kaserne, Forsvarets Bygningstjeneste -2000-2001

Charlotteager Hedehusene - alm. boliger – 2003

Stilling - Projektansvarlig for den arkitektoniske linie,
 Design og projektering af auditorium, ombygning af
belægningsbygninger, administrationsbygning og løsning af detaljer
samt kontakt med bygherre, myndigheder og leverandører.

Stilling - Tovholder på bygningsregistrering, skitsering og detailprojektering,
kvalitetssikring og udbud på nye klimaskærmer og kvartersløft.

Boligbyggeri og byggeskadesager:

Erhvervsbyggerier:

Lyngby Søpark – 2007

Nyt hovedsæde for Energinet.dk – 2006

Stilling – Udformning og detailansvarlig..
 Ny boligbebyggelse med 250 lejligheder ned mod Lyngby Sø.
 Design og udformning samt projektering af detaljer
 Arbejdet med de nye krav til lufttæthed i bygninger.

Stilling – Udformning og Detailprojektering af detaljer, herunder projektering
af zinkfacader.
 Domicil på 11.000 m2, udført som lavenergibyggeri.



Blokbebyggelse fra 70-erne. med 185 lejligheder Behæftet med
alvorlige problemer med isolering og kuldebroer.

Lufthavnsterminal for SAS Commuer - 1998-1999
Frøgården Haslev - alm. boliger – 2004-2005
Stilling - Tovholder på skitsering, teknik og plan.
 Blokbebyggelse fra 60-erne med ca. 240 lejligheder – byggeskadesag
 Behæftet med alvorlige problemer med isolering og kuldebroer
 Udarbejdelse af Totalentrepriseudbud på nye klimaskærme og
kvartersløft.

Kollektivbyen Grantoften i Ballerup – alm. boliger – 2004
Stilling - Tovholder på bygningsregistrering, skitsering og detailprojektering på
nye klimaskærme, samt tilsyn.
 Social boligbebyggelse med 456 rækkehus- og gårdhavebebyggelse
der var behæftet med alvorlige problemer med isolering og
kuldebroer, samt tagproblemer.

Slangerupgaard – alm. boliger - 2003
Stilling - Tovholder for gennemførelse af projekteringsforløbet samt udbud.
 Gammel proprietærgård om- og nybygning til social boligbebyggelse
med 46 lejligheder. Området ha stor bevaringsværdi.
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Lufthavnsterminal i Københavns Lufthavn bestående af 10.000 m2 hangar
Motorværksted og besætningsbygning med plads for 2 stk. 737 fly.
 Projektering af detaljer på hangar, motorværksteder og
besætningsbygninger.

Min fritid
I min fritid dyrker jeg sejlsport, slapper af med at lave håndværksarbejde på
min sejlbåd og mit hus fra 17 tallet.

Eget værk – Villa med multirum med udsigt ned til Sjælsø.
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