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Bram Alexander Andersen
MAA, Arkitektonisk Design

BAGGRUND
Jeg har i min udannelse og mine jobs beskæftiget mig med mange forskellige aspekter af faget; som 
skitserende landskabarkitekt, i konkurrence afdelinger ved tegnestuer, som underviser og senest som 
møbel og retail designer i et større dansk firma. 

Fagligt er mine største interesser og stærke sider:

• Bæredygtigt design med tydelig social effekt.

• Aktivering af et projekts iboende potentialer gennem analyse og samskabende processer med brugere.

• At opsøge og koble viden fra ellers ikke relaterede områder.

ERHVERVSERFARING
13/12-2010 > 1/9-2012 : Arkitekt ved RIIS Retail, Kolding.

• Design af +40 butikker i Danmark, England og Holland, sagsarkitekt.

• Udvikling af nye koncepter for brands, bygning af prototyper 1:1

• Udvikling af og undervisning i ArchiCAD (BIM) på tværs af firmaets afdelinger.

• Kontaktperson for opmålingshold samt udvikling af eksisterende sagsdatabase.

• Grafisk arbejde samt IT-udviklings opgaver.

• Bilag A8

1/5 -2010 > 13/12-2010 : Arkitekt ved Århus Kommune Teknik & Miljø - Grønne Områder.

• Forslag til renovation af Vennelyst Parken og Marselisborg Hospitalspark

• Strukturplan for rekreativ brug af regnvand i Forteparken

• Diverse grafiske opgaver

• Bilag A7.1 & A7.2 



01/08-2009 > 30/04-2010 : 3D BIM optegner

• Optegning af bygning til universitets projekt ved Ålborg Universitet

18/08-2008 > 20/12-2008 : Praktikant hos Benthem Crouwel, Amsterdam. 

• Skitsering på diverse projekter - bilag A6

14/01-2008 > 15/08 : Praktik samt studiearbejde hos schmidt hammer lassen, Århus 

• Skitsering på diverse projekter

• Den Blå Planet, Danmarks nye Akvarium, præmieret anden plads

• University of Aberdeen Library, Aberdeen, vundet konkurrence

• Urban Media Space, Århus, vundet konkurrence 

• ICC, Haag, vundet konkurrence

• Bilag A5 & A4: Udtalelse og praktik rapport

2006 > 2010 : Diverse studiejobs

• Underviser og tutor på ArchiCAD samt ArtLantis.

• Udstillingassistent på ARoS kunstmuseum.

• Udstillingsvagt på Højhusets dag

• Foto og hjemmeside for diverse kunstnere bla. www.annebrodersen.dk

1/12-2002 > 1/8-2003 : Bodøgården – Børnehavegruppen. 

• Pædagogmedhjælper.

• Pasning af 22 børn.

• Diverse selvstændige projekter med børnene.

• IT-vedligehold og installation.

15/2-2000 > 30/11-2000 : Lem Skole Fritids Ordning. 

• Pædagogmedhjælper. 

• Pasning af 25 børn.

• Diverse selvstændige projekter med børnene.

• Bilag A3: Udtalelse

15/5-1999 > 12/12-1999 : Søtoftegaard Højskole ved Ringsted. 

• Frivillig medarbejder.

• Opstart af biodynamisk gartneri.

• Køkkenarbejde - køkkenassistent.

• Bilag A2: Udtalelse

http://www.annebrodersen.dk
http://www.annebrodersen.dk


1/8-1997 > 31/12-1999 : Tim Skole Fritid ordning.

• Pædagogmedhjælper og rengøringsassistent. 

• Pasning af 25 børn.

• Åbning, lukning samt rengøring af SFO.

• Diverse selvstændige projekter med børnene.

• Bilag A1: Udtalelse

UDDANNELSE
15/9-2004 > 28/01-2010 : Århus Arkitekt Skole. 

• Master i Arkitektur - bilag B1 & B2

• Bachelor i Arkitektur - bilag B3

15/8-2001 > 15/3-2002 : Århus Tekniske Skole.

• Afsluttet Erhvervsuddannelsernes Grundforløb – bilag B4.

1994 > 1997 : Ringkøbing Gymnasium.

• Matematisk Studenter eksamen

1984 > 1994 : Folkeskolen i Ringkøbing. 

• Afsluttet 10. Klasse.

FÆRDIGHEDER
• IT: AutoCAD, ArchiCAD (BIM) PhotoShop, Illustrator, InDesign, SketchUp, Revit, Office

• Sprog: Flydende dansk & engelsk (teknisk og business), læser tysk

PERSONLIGT
Jeg er 36 år og bor med min kæreste i en andelsforening nær fiskerihavnen. Her arbejder vi med 
nærdemokrati, bæredygtig byudvikling samt selvbyg. Jeg elsker jeg at pakke rygsækken og vandre i fjeld 
og mark, løbe ture, vinterbade, bygge cykler og ro kajak. Jeg er desuden medlem af bestyrelsen i APA. 

KONTAKT
Bram Alexander Andersen
Bådehavnsgade 55m, 2450 København SV
Telefon : +45 21780969
e-post : bram.andersen@me.com
web : www.bramandersen.dk

mailto:bram.andersen@me.com
mailto:bram.andersen@me.com
http://www.bramandersen.dk
http://www.bramandersen.dk


Bilag A8 - RIIS Retail



Bilag A7.2 - Grønne Områder, Århus Kommune

Århus den 10. december 2010

Anbefaling.

Bram Alexander Andersen har i en samlet periode på 8 måneder været beskæftiget som arkitekt i Århus 
Kommune, Natur og Miljø, Grønne Områder – Anlægsprojekteringsgruppen. 
Bram har som led i et videreuddannelsesforløb først været i praktik i 2 måneder derefter i 6 måneder i en 
stilling med løntilskud.

Bram har med stort engagement og faglig dygtighed løst en række opgaver og projekter. Der i blandt: 
Registrering/analyse, ide og skitsemateriale vedr. Vennelyst - og Hospitalsparken I Århus. Analysearbejde 
vedr. Vor Frue Kirkeplads. Projektering vedr. diverse træplanteprojekter i Århus Midtby.
 
Udover dette har Bram løbende udført grafiske opgaver af forskellig karakter, samt visualiseringsopgaver 
i tilknytning til f.eks. Temaplan - Byens Rum og plakater vedr. nye og renoverede legepladser i Århus 
Kommune. 

Bram har en stor viden og interesse inden for IT-området og ’mestrer’ i høj grad forskellige faglige 
visualiseringsprogrammer og værktøjer. Han har også været med til at udvikle brugen og kendskabet til 
disse i afdelingen. 

Det har været en ren fornøjelse at have Bram ansat, både fordi han er fagligt dygtig og har været os en 
stor hjælp, men også fordi han er et positivt og engageret menneske. Han indgår på en let og naturlig 
måde i ethvert samarbejde fagligt såvel som socialt.

Jeg kan således ”kun” give Bram mine bedste anbefalinger.  

Med venlig hilsen

Susanne Egelund
Koordinator, arkitekt MAA, Grønne Områder
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Den 19. september 2012 
 

Anbefaling 
Bram Alexander Andersen har været ansat i perioden 01.05. 2010 – 13.12. 
2010 som min kollega i Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Grønne Områder. 
Bram var ansat i praktik i to måneder og herefter med løntilskud i seks må-
neder. 
 
Bram var i perioden knyttet til flere af mine projekter, blandt andet udar-
bejdelse af ideskitse til udvikling af  Vennelystparken og ide til Forteparken 
som rum for leg og læring i forbindelse med et projekt til regnvandsafled-
ning i parken.  
 
I begge tilfælde har Bram leveret vigtige dele af analyse- og skitseringsar-
bejdet, ligesom han har stået for visualisering og layout. Jeg har oplevet, at 
Bram er meget nem og at arbejde sammen med, og han har et godt over-
blik. Samtidig er han velargumenteret i stand til at berige et projekt, og som 
en naturlig del af processen sikrer han at udvikle brugen af eksempelvis IT-
visualiseringsprogrammer (3D Microstation, Illustrator og Photoshop). 
 
Generelt er Bram en dygtig arkitekt med godt indblik i det landskabsfaglige 
felt. Han har stort kendskab til IT tegne- og visualiseringsprogrammer samt 
øvrige kommunikations-områder via IT. Bram har et umiddelbart og stort 
engagement i sine projekter, og han er god til at indhente og dele viden. 
Han er en åben, deltagende og behagelig kollega.  
 
Bram har et stor fagligt netværk og med sine naturlige samarbejdsevner vil 
han være et aktivt tilskud til en arbejdsplads.   
 
Med venlig hilsen 
 
Birgitte Errboe Poulsen 
Landskabsarkitekt, projektleder  
 

Bilag A7.1 - Grønne Områder, Århus Kommune



Bilag A6 - Benthem Crouwel, Amsterdam



Bilag A5 - schmidt hammer & lassen, Århus

Note: Translated copy - original can be send on request

Recommendation for Bram A. Andersen

Bram Andersen have been working in our Århus studio as an intern. He has been working 
in two teams on two major competitions: The Blue Planet (new Danish aquarium in 
Tårnby, DK) and the new multi-media house in Århus (Still running)

He already possesses great skill in the use of architectural methods and digital tools.

He has shown much dedication and personal commitment to the assignments, and has 
ful!lled his role in the teams to its fullest.

Furthermore he has splendid social skills and a great sense of humour, which in turn have 
enriched the team spirit.

Consequently, I can only give him the warmest recommendations and encourage him to 
work outside Denmark before completing his studies.

Kim Holst Jensen, Partner SHL, Århus 29/07-2008



Bilag A4 - schmidt hammer & lassen, Århus



Bilag A3 - Smilehullet, Lem



Bilag A2 - Søtoftegård Højskole, Ringsted



Bilag A1 - Regnbuen, Tim



Bilag B1 - Århus Arkitektskole



Bilag B2 - Århus Arkitektskole



Bilag B3 - Århus Arkitektskole



Bilag B4 - Århus Tekniske Skole


