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Bygherrerådgiver fundet til
læringsmiljøet på CBS
Arkitema Architects er netop blevet udpeget som vinder af en rammeaftale
om bygherrerådgivning for Copenhagen Business School (CBS). Dermed skal
virksomhedens rådgivere bistå skolen i de kommende tre år, når der skal
arbejdes med udvikling og vedligeholdelse af de 118.500 kvm campus, som
CBS råder over i København.
Arkitema Architects har vundet den tredje rådgivningsopgave på to uger og
skal de næste tre år levere helhedsorienteret bygherrerådgivning til CBS.
Arkitemas rådgivningsteam har en solid organisation i ryggen med stærke
kompetencer, når det gælder at skabe læringsbyggeri.

Opgaven med at levere bygherrerådgivning til CBS trækker på Arkitemas
mange projektledelseskompetencer og nøgleprofiler med hver deres faglige
baggrund. Disse mennesker skal bringes i spil i processen helt fra start, så
man dermed kan sikre et godt samarbejde:
”Vi ser frem til den første opstartsworkshop, så vi kan få skabt rammerne for
at løse de kommende opgaver i rammeaftalen. Det er helt essentielt, at alle i
teamet kommer godt i gang, vi har gode erfaringer med at etablere et
samarbejdscharter for det videre arbejde,” fortæller Anders Lomholt,
forretningsområdechef for bygherrerådgivning i Arkitema.
Fokus på den gode projektledelse
Selv om arbejdet endnu ikke er kommet i gang, tør Anders Lomholt godt
udpege nogle af de elementer, der skal til for at opfylde succeskriterierne:
”Vi kommer helt sikkert til at have fokus på den gode projektledelse,
risikostyring og økonomi. Det er grundlæggende discipliner, der er
forudsætningerne for, at vi kan være med til at støbe kuglerne til nogle gode
byggerier”, siger han.
Rammeaftalen løber frem til d. 31. oktober 2020 med mulighed for
forlængelse i op til 12 måneder. Arkitema varetager rammeaftalens mange og
forskelligartede rådgivningsopgaver i samarbejde med EKJ. Arkitema har
allerede et igangværende samarbejde med CBS i forbindelse med
bygherrerådgivning på Student & Innovation house.

Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag Skandinaviens 5.
største og Danmarks største arkitektvirksomhed med over 500 medarbejdere
fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.
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