Curriculum vitae

Navn:

Morten Nymann Nielsen, Arkitekt maa, partner

Uddannelse:

Arkitekt MAA fra Arkitektskolen i Aarhus 2003
Projektlederuddannelsen, Danske Byggeøkonomer 2015

Født:

1972, Danmark

Kompetencer:

Daglig ledelse og projektstyring er en del af Mortens daglige arbejdsområde.
Desuden er projektledelse fra skitseforslag til færdigt projekt, en del af Mortens virke på tegnestuen.
Morten har erfaring indenfor projektering, skitsering og udvikling af projekter i et bredt spectre
indenfor bygningsarkitektur og design. Erfaring indenfor renoverings- og bybygningsopgaver ud fra
bæredygtige værdier, både bygningsmæssigt og socialt. Nøgleord som helhedsorienteret,
løsningsorienteret og engageret er kendetegnende for Morten, hvis tilgang til de enkelte projekter er
at skabe både robuste, miljørigtige og æstetiske bygninger.
Morten er en løsningsorienteret team player, der søger løsninger og smidige processer, i tæt
samarbejde med de øvrige rådgivere og bygherrer. I rollen som projektleder/sagsarkitekt er Morten
tydelig og har stort fokus på tidsplan og økonomi.
Derudover har Morten er en udpræget kvalitetsbevidsthed og han evner at få helhed og detaljer til at
spille sammen. Desuden er stedets ånd og forudsætninger for Morten et vigtigt udgangspunkt for
arkitekturen.
Morten har erfaring som sagsansvarlig på en række store boligprojekter og domiciler, såvel som på
andre typer af byggerier. Både i forbindelse med udarbejdelse af konkurrence- og skitseprojekter
samt dispositionsforslag og projektering. Morten har stor erfaring indenfor både private-, almene-,
ungdoms- og handicapboliger.
Ud over konceptfasen er Mortens styrke at tage et projekt hele vejen til udførelse, gennem tæt
dialog med de involverede partere i projekteringsfaserne. Der er i projekterne stor fokus på det
sunde materialevalg, byggeteknik og sundt indeklima.

Ansættelser:

20152011 -2015
2010 -2011
2006 -2010
2004 -2006
2003 -2004

LOOP Architects, Partner
Arkitema, Sagsarkitekt og projektleder
AART, Sagsarkitekt
Arkitema, Sags- og konkurrencearkitekt
GPP, sags- og konkurrencearkitekt
Schmidt, Hammer & Lassen, konkurrencearkitekt

LOOP projekter:

Risskov Brynet, 1. præmie sammen med AAB.
DGNB guld certificerede familie,- ungdoms- og handicapboliger. 107 boliger i Aarhus Kommune.
Rolle:
Projektleder, arkitekt

2016
Urban infill, Nybyggeri i tegl, Frederiks Allé Aarhus.
Byhus med dagligvarebutik og 8 boliger og udearealer.
Stade:
Myndighedsprojekt
Rolle:
Projektleder, arkitekt
2016
Stauning Whisky, nyt destilleri og produktion
Etape 1 af produktionsbyggeri i Stauning, 3000 m².
Stade:
Hovedprojekt
Rolle:
Projektleder, arkitekt
2016
Tilgænglighedsboliger, afd. 9, Boligforeningen Ringgården
Ombygning af boliger og redesign af udearealer,
Stade:
Skema A.
Rolle:
Arkitekt
2016
Boligbebyggelse, Västerås, Sverige
102 boliger i nyt byområde, incl. institution 8400 m².
Stade:
Byggefase
Rolle :
Projektleder, arkitekt
2016
Revitalisering af ældre industri ejendom, Tobaksfabrikken Frederiksberg
50 boliger til alle aldre, medborgerhus og urban gardening.
Stade:
Lokalplanlægning
Rolle :
Projektleder, arkitekt
2015
Bæredygtige boliger i skovområde, Stockholm
300 Boliger, daginstitution og naturlandskab.
2015
NYE, bæredygtige boliger i træ nord for Aarhus
6 længehuse og 24 lejligheder i etagehus i træ en del af den nye by NYE.
Stade:
Projektering
2015
Åbyhigh, transformation og urban infill/ ældre villa, Aarhus
Villa udvidelse i træ - med naturlig ventilation
Stade:
Projektering
Rolle:
Projektleder, arkitekt
2015

Andet:

Deltager i 7PHN Sustainable Cities and Buildings
Gennemført Danske Byggeøkonomers Projektlederuddannelse
Kursus i Brand / eksempelsamlingen
Underviser på Den Skandinaviske Designhøjskole Randers / Arkitekturlinien

Andre projekter

OPP Risskov Psykiatrisk Hospital, [2014-2021]
Vinderprojekt, nyt boligområde
Bygherre:
KPC Byg
Stade:
Lokalplanlægning
Rolle:
Sagsarkitekt og projektleder / Arkitema
Omfang:
113.000 m² / ca. 1.500 boliger
Botilbud psykisk handikappede i Domus Vista, [2014-2015]
Indretning af botilbud til 40 beboere
Bygherre:
Frederiksberg Kommune
Rolle:
Sagsarkitekt og projektleder / Arkitema
Omfang:
5.000 m², 40 boliger samt fællesfaciliteter
Urbant Kollegium Nordre Fasanvej, Frederiksberg, [2013-2017]
120 boliger, butik og erhverv - med tagterrasser
Bygherre:
KPC Byg og FSB
Stade:
Under opførelse
Rolle:
Sagsarkitekt og projektleder / Arkitema
Omfang:
7.000 m²
Lyngby Hovedgade, Urbane Boliger og dagligvarebutik /infill, [2011-2015]
50 boliger og butik - med grønne taghaver / Arkitema
Bygherre:
KPC Byg
Omfang:
8.000 m²
Amager Strandpark, København, [2013-2016]
120 boliger, 2-16 etager
Bygherre:
KPC Byg og LP Pension
Stade:
Opført
Rolle:
Sagsarkitekt / Arkitema
Omfang:
11.000 m²
Øresunds Terrasserne, København, [2013-2016]
80 boliger, 2-12 etager
Bygherre:
KPC Byg og Danica Pension
Stade:
Opført
Rolle:
Sagsarkitekt / Arkitema
Omfang:
7.000 m²

