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ANBEFALING 

 

Claus har i perioden 19. marts til 31. maj været en del af NORD Architects som arkitekt. 

Claus har i starten af forløbet deltaget i anden fase af helhedsplanen for Bispebjerg. Første fase var vundet, og 
helhedsplanen skulle derfra viderebearbejdes i dialog med bygherre og projektteamet. Fasen bød på et intensiveret 
arbejde med forholdende i og omkring det fremtidige somatiske hospital, som helhedsplanen danner rammerne for. Den 
vindende åbne byplan fra fase 1, blev suppleret med effektive rammer for et sammenknyttet hospital for brugerne. 
Claus var hurtig til at sætte sig ind i opgaven, og trådte ind i teamet med energi og engagement i forhold til at få 
optimeret helhedsplanen ud fra bygherres kritikpunkter. I slutfasen var Claus også ansvarlig i forhold til at få samlet og 
sat mappen op til aflevering.  

Før aflevering af Bispebjerg, var Claus også med til opstart af konkurrencen: Daginstitution Forfatterhuset i De Gamles 
by. Her deltog han i afdækning af programmets retningslinjer og de første skitseringer af projektets hovedgreb og 
koncept. 

Efter aflevering af Bispebjerg, kom Claus direkte over på konkurrencen: Nyt Klubhus Møllemosevej, som er nyt 
klubhus med tilhørende omklædningsfaciliteter til Allerød Fodbold Klub. Her var meget kort deadline og stramme 
rammer for budget, byggetidsplan og dermed også den arkitektoniske udfoldelse, men alligevel fik vi i teamet skabt et 
stærkt, simpelt og klart projekt efter bæredygtige principper. 

I det ovenstående arbejde er indgået brug af AutoCAD, SketchUp og Adobe-pakken. 

I hele ansættelsesperioden har Claus deltaget engageret med en solid arbejdsindsats. 
Han har tacklet det enorme arbejdspres, som der har været i denne periode, med ro, godt humør og positiv indstilling. 
Han er nemt faldet ind i tegnestuens sociale liv, og er vellidt af sine kollegaer. 
 
Der har ikke været mulighed for at forlænge samarbejdet på nuværende tidspunkt, pga. et faldende antal aktive 
projekter. 

På grundlag af ovennævnte kan tegnestuen kun give Claus de varmeste anbefalinger i hans fortsatte karriere indenfor 
arkitektfaget, og såfremt der måtte være spørgsmål, stiller jeg mig gerne til rådighed for uddybende kommentarer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
NORD Architects 
Morten Rask Gregersen 
 


