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ARKITEKTFIRMAET GORM NIELSEN 

Firmapræsentation 

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen er en mindre rådgivningsvirksomhed specia-
liseret i byggeri inden for den offentlige sektor. Gennem vores mange op-
gaver inden for det offentlige område har tegnestuen opbygget solid erfa-
ring og ekspertise, der dækker alle projekteringsforløbets faser fra planlæg-
ning, projektering, udbud og kontrahering til indkøb, tilsyn og projektle-
delse. Tegnestuens primære kompetence ligger inden for skole- og dagin-
stitutionsbyggeri. 

Sideløbende med bygherrerådgivningsopgaver og udviklingsplaner udføres 
projekteringsopgaver, så tegnestuen fastholder ”et ben i hver lejr”, hvilket 
skærper vores evne til at formidle idéer og visioner fra projekternes tidli-
gere faser til de udførende, så det giver mening for de ikke fagligt foran-
krede i byggeprocesserne. 

Alle vores opgaver tager udgangspunkt i en tæt sparring med brugergrup-
per og bygherrer/forvaltninger, så der sikres solid forankring af projekterne 
og høj grad af ejerskab for de kommende brugere. 

Vi fokuserer i denne proces på at inspirere og udfordre bygherre/brugere 
samt fastholde og formidle krav, ønsker og visioner i en afklaret og letfor-
ståelig form, så det sikres at disse honoreres i det færdige byggeri.  

Nedenstående er en generel præsentation af tegnestuens kompetenceom-
råder: 

Bygherrerådgivning 
Som bygherrerådgiver har tegnestuen udarbejdet en række byggeprogram-
mer og idéoplæg for både nybyggerier samt om- og tilbygninger inden for 
forskellige kommunale sektorer. 

Igennem en veltilrettelagt, innovativ proces - med deltagelse af politikere, 
forvaltning og brugere, beskrives de overordnede visioner og forventninger 
til det kommende byggeri og hovedorganisering og grundlæggende forud-
sætninger fastlægges. 

Det økonomiske grundlag afdækkes og sikres overholdt gennem hele forlø-
bet. Afhængig af opgavens karakter kan udarbejdes byggeprogram evt. sup-
pleret med tegningsmateriale. 

Fysiske udviklingsplaner 
I samarbejde med brugergrupper og kommunale forvaltninger, har tegne-
stuen siden 1999 udarbejdet helheds- og moderniseringsplaner for over 
360 folkeskoler i hele landet. Planer der sikrer fleksible og inspirerende ram-
mer for udvikling af folkeskolen og understøtter og inspirerer til nye pæda-
gogiske tiltag, samtidig med at den nødvendige kapacitet som følge af elev-
tilvækst og stigende pasningsbehov tilvejebringes. 

Hej Lene 
Vi er alle meget tilfredse med 
byggeprogrammet og især den 
måde det er blevet til på. 
Jeg kan på ad-hoc gruppens 
vegne udtrykke min dybeste re-
spekt for arkitekternes lydhør-
hed og indsats. 
Det må du gerne give videre. 

Venlig hilsen 
Henning Gadmar 
Overtandlæge Kolding Kommune 

Lisbjerg Skole Århus 
Pædagogisk konsulent 
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På lignende måde har tegnestuen udarbejdet samlede udviklings- og mo-
derniseringsplaner for over 300 daginstitutioner fordelt i syv kommuner. 
Planer, der beskriver nødvendige tiltag for arbejdsmiljø-, indeklimamæssig 
og pædagogisk opdatering af de enkelte institutioners fysiske rammer, så-
ledes at disse kan udgøre tidssvarende rammer for børnenes dagligdag og 
det pædagogiske arbejde.  

For kommunen som helhed, giver planerne forslag til en prioriteret gen-
nemførelse af den nødvendige opdatering og modernisering, og planerne 
belyser behov for udbygning af kapaciteten i forhold til den forventede be-
folkningsudvikling.  

Tegnestuens koncept for fysiske udviklingsplaner har vist sig at være så 
stærkt et værktøj for kommunerne, at det også er udbredt til øvrige af 
kommunernes områder - med fysiske udviklingsplaner for seniorområdet, 
fritidsområdet, sundhedsområdet og socialområdet og samlede master-
planer på tværs af de enkelte sektorer. 

Projektering 
I forlængelse af arbejdet med bygherrerådgivning og fysiske udviklingspla-
ner har tegnestuen udført om- og tilbygninger på en række offentlige skoler 
og institutioner, hvorved vi har fået mulighed for at give plangrundlaget fy-
sisk form og følge projektet fra vision til virkelighed. Her koncentreres ar-
bejdet om at fastholde og videreudvikle de organisatoriske og pædagogiske 
intentioner med funktionelle og inspirerende rammer.  

Gennemførelsen af byggeprojekter planlægges altid i samarbejde med byg-
herren, og tegnestuen udfører projekter til udbud i total-, hoved og fagen-
trepriser samt funktionsudbud.  

Innovation og udvikling 
I samarbejde med en bred vifte af byggeriets parter medvirker tegnestuen 
løbende i en række udviklings- og konkurrenceprojekter inden for vores ker-
neområde. Spændet i opgavetyper og samarbejdspartnere oplever vi som 
en stor fordel. 
Samarbejdet og dialogen giver anledning til at opdage og afdække nye pro-
blemstillinger og anskue tilbagevendende problemfelter fra nye vinkler. Der 
oparbejdes og indsamles hver gang vigtig viden, som kan være med til at 
optimere og udvikle det næste projekt.  
Med den rette ”styring”, inspiration, lydhørhed og forståelse mellem fag-
grupperne kan projekterne således løftes til både at kunne rumme de nuti-
dige erkendte behov og tilpasses fremtidige ikke-erkendte behov.  

Kvalitetssikring og miljørigtig projektering 
DANSKE ARKs kvalitetssikringssystem, der dækker alle projekterings- og 
rådgivningsydelser og sikrer at produktet/tjenesteydelsens kvalitet opnås, 
benyttes på tegnestuen. Omfanget er afhængig af opgavens art og afgøres 
i hver enkelt sag.  

Kære Gorm 
Det er os der takker! Vi oplever 
os meget hørte, og vi synes, du 
og dine kolleger er fantastisk 
dygtige og kreative. Vi er rigtig 
glade for, du også fremover er 
med "inde over projektet". 

Med venlig hilsen 
Flemming West Clausen 
Skoleleder Ådalens Skole 
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Parallelt med kvalitetssikringssystemet benytter vi miljørigtig projektering, 
hvilket omhandler en række undersøgelsesområder, der sammenfattes i en 
miljøplan tilpasset det enkelte projekt. Niveauet og omfanget fastlægges i 
samarbejde med klienten/bygherren. 

Ejerforhold 
Arkitektfirmaet Gorm Nielsen (indehaver) er en privatejet rådgivningsvirk-
somhed etableret i 1999.  

Forsikring 
DANSKE ARK - HDI Danmark 
Personskade 25 mio. og tingskade 2,5 mio. 

Kontakt- og stamdata 

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen 

Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj 
Tlf.: 8615 7378 / ark@gormnielsen.dk / www.gormnielsen.dk 
CVR-nr.: 19186784 

MEDARBEJDERE 

Tegnestuen har gennem de seneste tre år haft 1 - 3 medarbejdere med 1 
- 2 bygningskonstruktører og 1 - 2 arkitekter MAA. 

Herudover har vi gennem vores opgaver opbygget et vidtstrakt netværk til 
specialkonsulenter og fagfolk ”i marken”, som løbende inddrages i 
opgave-løsningen, hvorved vi får ajourført vores erfaringsbase og altid 
stiller med det til opgaven bedste team.  

Kolding Kommune har i flere om-
gange siden 1996 samarbejdet med 
arkitekt Gorm Nielsen i forhold til 
fysiske udviklingsplaner. Både pro-
ces og produkt har altid været af en 
kvalitet, der har påkaldt sig vores 
allerstørste tilfredshed. 

Alt i alt kan jeg tilkendegive, at vi er 
meget tilfredse med både det pro-
cessuelle og produkterne, der er 
kommet ud af vores mangeårige 
samarbejde med Gorm Nielsen. 

Ib Hansen 
Tidl. Børne- og uddannelsesdirek-
tør, Kolding kommune 




