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En ung tegnestue men med næsten 20 års erfaring

-Vi skaber rum med smukke æstetiske og holdbare løsninger.
Byggeteknisk er tegnestuen stærkt funderet - og med en økonomisk rationel tilgang
skabes der, i tæt dialog med bygherren, de bedste betingelser for projektet.

Profiler:

Christian Fabricius:
18 års erfaring som bygningsarkitekt heraf de sidste 4 med egen tegnestue i København.
Arkitekt MAA, uddannet i København i 1995.
Tegnestuen har et tæt samarbejde med arkitekt MAA Ida R. Hansen og projektleder Kenneth Eriksen
som begge løbende bidrager til de mere omfangsrige og komplekse opgaver i firmaet.
Ida har sin næsten 30 år erfaring en stor styrke inden for projektering- og sagsstyring fra bl.a tegnestuen
Vandkunsten og Kenneth der agerer som projektleder på forskellige større byggeprojekter i b.a. Valby.
Særlige arbejdsområder:
Renoverings -og ombygningsopgaver indenfor
Erhvervs-, undervisnings- og administrationsbyggeri,
bygninger til kulturelle formål samt
private boliger.

Tegnestuens ydelser:
Bygherrerådgivning, Programmering, Projektering,
tilsyn, økonomistyring og byggeledelse samt bygningssyn.
Indretningsprojekter med fokus på gældende arbejdsmiljøregler og sund fornuft.

Udvalgte referencer
udført i eget navn

Igangværende opgaver: efterår 2013:
2

● Stormgade –2400 m total ombygning/konvertering af ældre skolebygning i Købehavns midte.
● Enebærvej renovering og udvidelse af ældre villa fra 1920érne
● Større tagrenovering med inde liggende altaner lokaliseret i Roskilde
2010-2013
● Renovering og ombygningsprojekter, herunder ny indretninger for Nordea Ejendomme
● Forskellige ombygnings- og renoveringsopgaver af private boliger, herunder energioptimering.
● Projektudvikling for FS Finansiel Stabilitet
● Renovering og ombygning af erhvervslejemål for DFE / Aicon
● Projektering: om – og tilbygning på Scion Dtu – Lyngby*
● Projektering: Nye undervisningsfaciliteter på Rødovre gymnasium*
● Detailprojektering / detail-design af nyt orgel til Rødovre Kirke*

*Arkitekt Kristian .M. Frederiksen: Projektledelse

Tidligere
beskæftigelse
- I de fleste nævnte
opgaver som
sagsarkitekt

Frederiksen & Fabricius arkitekter Aps (tidl. kompagniskab med arkitekt Kristian.M. Frederiksen /
”Stormgade”: Renovering og ombygning af gl. skolebygning i midtbyen af Kbh.
Aicon: Nyt kontorfaciliteter i Valby: Total ombygning i ældre industriejendom
Scion Dtu: Ombygnings -og udvidelsesprojekt af kontorfaciliteter*
Rødovre Gymnasium: Udvidelse af undervisningsfaciliteter.*
Rødovre Kirke : Nyt orgel : Programmering,Projektering herunder detail-design.*

KMF* )

*Arkitekt Kristian .M. Frederiksen: Projektledelse

1993-2010
Behnisch & Partners, Stuttgart: Projekt Geschwister Scholl Schule ( Projektering af folkeskole)
Braun, Voight & Partners,Frankfurt a.M: Ny hovedcentral for Commerzbank (koncept, Detailproj. ,
Visualisering)
Hvidt & Mølgaard: Nokia Mobile Phones II , Hovedsæde til Q8 (Hovedprojektering og detailprojekt)
S&I , Odense: Assens Nye rådhus (koncept, programmering, Sagsarkitekt)
Frederiksen & Birkner: atp-huset i Hillerød, renovering og ombygning, Scion Dtu-Lyngby ombyg.
Hou &Partnere: Lægernes Pensionskasse på Esplanaden -ombygning, Bavnehøj park Nye tagboliger
tnt arkitekter: Københavns Lufthavn: Sagsarkitekt på div. ombygningsopgaver
2
”Fræsehallen”: ombygning af 2.200 m maskinhal til brug for flere rådgivningsfirmaer.
2
”Bredgade 40” - ombygning af bevaringsværdig kontorejendom på 4.500 m .

Uddannelse mv.

Ledelsen : Arkitekter MAA med afgang fra Kunstakademiets arkitektskole
Blyanten er stadig et vigtigt værktøj, men it-mæssigt både anvender -og har vi en bred erfaring med de
digitale værktøjer til styring og produktion af arkitektens arbejder.
Deltager løbende i forskellige kompetencegivende kurser inden for byggesektoren.

Sprog

Engelsk, Tysk mundtligt og skriftligt

Øvrige
erfaringsområder

CF / IH: Censorer v. Teknisk skole i København
CF. Har arbejdet på større tegnestuer i Tyskland.
IH: Underviser i CAD
IH: Fagcensor
CF / IH . Bestyrelsesmedlem/formand i forskellige boligforeninger
CF. Elev på forskellige maler- og kunstskoler.
CF. Udøvende musiker på amatørplan.

