Bygherrerådgivning på VIA Campus Aarhus C
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I september 2015 stod det nye VIA University College Campus Aarhus C klart til at danne ramme om et inspirerende
undervisningsmiljø for 5.500 studerende og 430 medarbejdere. Byggeriet samler en række uddannelser, der tidligere var
tilknyttet syv forskellige adresser i Aarhus og omegn, i helt nye bygninger på den gamle Ceres grund centralt i Aarhus.
Spangenberg & Madsen har varetaget bygherres interesser, i rollen som den faglige bygherrerådgiver på tekniske installationer, som underrådgiver til Bascon. Spangenberg & Madsen har således udført projektgranskning, materialegodkendelser, bygherretilsyn og mangelgennemgange, for at sikre kvaliteten i projektet og hos de udførende.

- Som bygherres nærmeste fagtekniske rådgiver på installationer, er det min og mine medarbejderes fornemste opgave,
at sikre, at bygherren får et fremtidssikret hus med et optimalt indeklima og det lavest mulige energiforbrug ud fra de
stillede rammer og behov. Det betyder også, at vi i definitionsfasen udfordrer opfattelsen af ”behov”, således vi får bygherrens reelle behov og ønsker omsat til et godt projekt. I de efterfølgende faser sikrer vi, at de projekterende ingeniører
og udførende entreprenører leverer ud fra de opstillede krav og i rette kvalitet, fortæller Pau Ahler Brorsbøl, direktør hos
Spangenberg & Madsen.

Miljøet på det nye Campus C er karakteriseret ved en
åben arkitektur, med en passende blanding af rum med
ro til fordybelse, og rum der indbyder til naturlige møder
om det faglige og det sociale.
- Campus C består af fem huse, man kan gå på opdagelse i. Hvert hus har lokale og karakteristiske atrier,
undervisningsrum, værksteder, auditorier og derudover
en række grupperum, studiezoner, bløde loungeområder
og gangbroer, der forbinder husene internt. Rum der
indbyder til mange typer samarbejde, diskussion og
faglige udvekslinger. Per Fischer, Arkitema Architects.
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VIA University College er den største af Danmarks i alt
syv professionshøjskoler og udbyder mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser.
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Faglig bygherrerådgiver på tekniske installationer, herunder bygherrerådgivning,
projektgranskning, materialegodkendelse,
bygherretilsyn og mangelgennemgange

