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Introduktion:
Morten Chammon (MC) har været ansat i TVEDE – Rådgivende Ingeniører & Arkitekter siden
august 2015
MC startede i 2015 arkitektafdeling hos TVEDE og har til daglig ansvar og ledelse af arkitekter og
bygningskonstruktører.
MC har kernekompetencer inden for byggeledelse, projektstyring, kvalitetssikring, fagtilsyn og
arbejdsmiljøkoordinering.
MC har erfaring med samtlige faser i byggeprocessen og fungerer dagligt som erfaren
sagsarkitekt, byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator.
MC har særlig erfaring vedrørende gennemførelse af en dialogbaseret og inspirerende
brugerproces, hvor alle involverede parter får ejerskab til projektet.
MC udviser stort engagement og nærvær og evner at skabe et godt samarbejdsklima både med
bygherre, brugere, myndigheder, entreprenører og øvrige rådgivere. MC arbejder meget
struktureret og bevarer overblikket, når der er mange bolde i luften.
MC er et venligt tillidsvækkende menneske med metodesikekrhed, stor autoritet og stærke
samarbejdsevner som kendetegn. Altid løsningsorienteret og sikrer en behagelig konstruktiv
atmosfære omkring de projketer han er involveret i.
Stor erfaring med CAD-projektering og grafisk visualisering (3D-modeller)
Autocad / Revit, Indesign / Illistrator / Photoshop, Powerpoint , Sigma m.v.

Erfaring og uddanelse:
Uddannet Arbejdsmiljøkoordinator
Tidligere ansat som hos BBP arkitekter AS fra 2005 – 2015 (sagsarkitekt fra 2008)
Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, bygningskunst 2007
Bachelor i Religionssociologi fra KU 2000
Studentereksamen 1993
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Udvalgte referencer:
Teglporten – Rudersdal kommune:
Ombygning af plejecenter i Rudersdal, Sagsarkitekt, projektering, tilsyn og byggeledelse 2014 -2015
Birkemosen – Rudersdal Kommune:
Totalrenovering af 600m² børneinstitution, energioptimering, Sagsarkitekt, byggeleder, 2015-2016
Sigma Swim – Rudersdal kommune:
Nyt klubhus til svømmeklubben ved Birkerød svømmehal , sagsarkitekt, projekteringsleder, 2016-2017
Ismageriet Søborg:
Etablering af Ismageriets butik og produktion på Søborg Hovedgade, Ny glasfacade, design af
butikslokale, flisemønster, samt løst og fat inventar, sagsarkitekt, designer og projektleder, 2016
AB Fiskers Hvile:
Facaderenovering, vinduesudskiftning og tagudskiftning på bevaringsværdig andelsboligforening på
Frederiksberg, sagsarkitekt, 2016-2017
AB Sorte Hest:
Retablering af ejendom på Vesterbrogade 146B efter tagbrand, nye lejlighedsindretninger,
vinduesudskiftning, samt helt nyt tag, 2017
Ismageriet Mikadohouse:
Etablering af Ismageriets butik og produktion i Mikadohouse på Amager, Indretning og design af
butikslokale, sagsarkitekt, byggeleder, 2017
Honningkrukken – Rudersdal kommune:
Totalrenovering, energioptimering og sammenbygning af tre eksisterende institutioner. Sagsarkitekt og
projekteringsleder, 2017
Vangeboskole – Rudersdal Kommune:
Ny børneinstitution på Vangeboskolen, ombygning og tilbygning, energioptimering. Totalrådgiver,
sagsarkitekt, 2017
Åsagergaard – Greve kommune:
Ombygning af, og energioptimering af eksisterende børneinstitution. Ny tilbygning på 300 m² samt
sammenbygning af eksisterende to bygninger. Ny parkeringsplads og legeplads. Sagsarkitekt,
projekteringsleder, 2017
Skovlyhuset – Rudersdal kommune:
Ny idrætsinstitution i Holte på 600 m². Totalrenovering og energioptimering af eksisterende 550 m²
vuggestue, ny legeplads. Sagsarkitekt, projekteringsleder, 2017
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