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Dansk Curriculum Vitae
Navn

Søren Peter Bjarløv

Specialisering

Bygherrerådgivning
Projektering og myndighedshåndtering
Bygningsrenovering og energi
Byggeteknik og Syn og skøn
Planlægning af bygningsdrift
Projektledelse

Nationalitet

Dansk

Fødselsdato

17. februar 1950

Borgerstand

Gift med Mette Bjelke Bjarløv (ansat i Red Barnet)
2 døtre på 16 år og 25 år

Uddannelse

Arkitekt m.a.a., cand.arch., 1975, Kunstakademiets
Arkitektskole.
Jeg har i tidens løb deltaget i en lang række kurser, hvoraf
blot nogle få skal nævnes:
Byggeledelse.
Syn og skøn
Kursus for afdelingsledere.
KIOL 98 (1 års kursus i offentlig ledelse).
Lederudviklingskursus 2004-05

Særlige hverv

Fra medio 1987 og til i dag har jeg sideløbende som skønsmand ved by- og landsretterne og ved Voldgiftsnævnet hovedsagelig som skønsmand, men også som dommer haft mere
end 200 sager.

Medlemskaber

Medlem af bestyrelsen i Selskabet for Bygningsfysik, IDA

Udstationeringer
Professionelt

Privat adresse

Sprog

Tale

Læse

Skrive

Dansk
Engelsk
Tysk
Fransk

Modersmål
Godt
Dårligt
-

Godt
Rimeligt
Dårligt

Godt
Dårligt
-

4 måneder, Northampton, England
2½ år Ibadan, Nigeria
Pilegårdsparken 73
3460 Birkerød

03/09/2009
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Privat telefon
Privat e-mail

40384258
spb@bjarlov.dk

Ansættelser
Periode

Arbejdsgiver

Position

2008 -

BYG.DTU

Deltids intern Lektor (VIP)

2007 - 2008

BYG.DTU

Deltids ekstern lektor

2006 -

Indehaver og chef

2002 - 2006

Arkitektfirmaet S. P. Bjarløv
ApS
BvB, Byggeskadefonden
vedrørende Bygningsfornyelse

2001 - 2002

Hvidovre Kommune

Afdelingschef

1994 - 2001

Københavns Amt

Byggechef

1991 - 1994

Glostrup Kommune.

Afdelingsleder

1985 - 1991

Arkitektfirmaet S.P. Bjarløv
ApS

Indehaver og chef

1980 - 1985

Rødovre Kommune

Sagsarkitekt/projektleder,
tilsynsførende, byggeleder

1977 - 1979

U.N.D.P. Forenede Nationer,
New York, USA

Associate ekspert, Ibadan,
Nigeria

1976 - 1977

Prof, J.O. von Spreckelsen,
inst.3D Kunstakademiets
Arkitektskole

Underviser

1976

Peder Skole Overgård, Boliglaboratoriet, Kunstakademiets Arkitektskole

Boligundersøgelser mv.

Teknisk Chef

Ansættelser i studieperioden
1974-75
1972

Peder Skole Overgård, Boliglaboratoriet, Kunstakademiets Arkitektskole
John Goff, County architect,
Northampton, England

Boligundersøgelser mv.
Arkitektstuderende
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1971

Arkitekt E. Møller Larsen

Konduktør, byggeleder

1970 - 1971

Peer Hougaard Nielsen og
C.J.Nørgaard Petersen, arkitekter m.a.a.

Arkitektstuderende
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Erfaring

Indehaver af Arkitektfirmaet SPB arkitektrådgivning
ApS (tidligere
S. P. Bjarløv ApS) SPB arkitektrådgivning beskæftiger sig,
udover bygningsprojektering, med et bredt spektrum af opgaver indenfor bygherrerådgivning, kvalitetssikring, driftsplanlægning, begrænsning af svigt og skader i byggeriet, rådgivning i forbindelse med syn og skøn, myndighedshåndtering
m.m.
Firmaet løser også opgaver for andre arkitektfirmaer. Firmaet
har indtil nu bl.a. udført tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner for 50.000 m² tekniske skoler i Hillerød og Helsingør, projektledelse og projektering af Tåstrup Stationscenter,
registrering og udvikling af rytterskole fra 1723, Tagrenovering af Lynge Skole, renoveringsopgaver på Lions Park i Hillerød og ombygning af et plejehjem til 29 nye ældreboliger i
Helsingør.
Siden februar 2008 har jeg undervist som ekstern lektor på
DTU.
Ansat i BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse) som
Teknisk Chef.
BvB, som er landsdækkende, har tre formål: 1) udfører 1 og 5
års eftersyn på byfornyede ejendomme i hele landet. 2) er et
forsikringsselskab, som dækker byfornyelsen i 20 år. 3) skal
formidle de erfaringer, som Byggeskadefonden indsamler til
bygge-branchen. Teknisk afdeling, som var på 9 årsværk, varetog hele den tekniske side af BvB’s aktiviteter, herunder eftersyn og formidling og den tekniske side af skadesagsbehandlingen. Arbejdet omfattede regres, syn og skøn og forligsforhandlinger med de udførende entreprenører og teknikere,
samt gennemførelsen af ombygningerne.
Jeg har medvirket til at få indført projektorganisationen i BvB
og på denne måde fået uddelegeret og aktiveret en række ressourcer hos medarbejderne. Jeg var initiativtager og projektchef på ”den digitale eftersynsrapport”. Projektet skulle gøre
det muligt at indberette og aflæse eftersynsrapporterne direkte på nettet.
Som teknisk chef i BvB var jeg med i flere arbejdsgrupper og
projekter, hvor repræsentanter fra byggeriets parter deltager.
Her kan f.eks. nævnes BYGERFA, DUKO og medlem af bestyrelsen for Selskabet for Bygningsfysik under IDA.
På formidlingsområdet udgav vi bl.a. vejledninger i god byggeskik, f.eks. ”Gode Vådrum” og ”Gode Tage”. Jeg var initiativtager og projektleder af Projektet ”Gode Tage”, som ud over vejledningen om hvordan man laver det gode tag, også omfattede et road show med bl.a. mock-up’er af de vanskelige detal-
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jer på taget. Jeg holdt foredrag rundt i landet, selvstændigt
eller sammen med andre af byggeriets parter.
Ansat i Hvidovre Kommune som chef for afdelingen for kommunale ejendomme. Afdelingen, som var på 15 årsværk, varetog nybyggeri, ombygninger og bygningsvedligeholdelsesopgaver af kommunens ca. 300.000 m2, energistyring, bygningssyn,
vagt og sikring samt håndværksopgaver med eget tømrer/snedkerværksted.
Jeg fremlagde mødesager for Ejendoms- og Arealudvalget og
deltog i teknisk forvaltnings chefgruppe. Ved større byggesager
forelagde jeg sager for de andre fagudvalg.
Hvidovre kommune var i gang med en udvikling mod decentralisering af kompetence og kontraktstyring. Som en del af dette
var opgaven at udvikle afdelingen, så den kunne håndtere en
sådan decentralisering.
Som chef for afdelingen havde jeg den overordnede ledelse af
den professionelle bygherrestyring af opgaver med et samlet
årsbudget på 200 millioner kroner og var:
• projektchef for bygherrestyringen af renoveringen af Krogstenshave plejehjem for ca. 150 mio.kr. (opstart)
• Projektchef for bygherrestyringen af renoveringen af
Engstrandskolen for ca. 60 mio.kr.
• Projektchef for bygherrestyringen af nyopførelsen af 3 nye
haller, en badmintonhal, en ridehal, og en skolehal til i alt ca.
40 mio.kr.
Ansat i Københavns Amt som byggechef. I min periode som
byggechef varetog byggeafdelingen amtets byggearbejder og
ydede byggefaglig rådgivning samt udførte bygningssyn og
bygningsvedligeholdelse af Amtets ca. 850.000 m2 bygninger,
fordelt på 150 institutioner. Desuden varetog afdelingen energiledelse og planlægning.
Byggeafdelingen, som var på 25 årsværk, ydede bistand til
fagforvaltningerne i de indledende faser, som er programforslag og projektforslag. Efter godkendelse af projektforslag og
meddelelse af anlægsbevilling varetog byggeafdelingen gennemførelse af hovedprojekt- og udførelsesfasen samt afslutning af byggearbejder, principielt vedrørende alle byggeprojekter i anlægsbudgettet. Byggearbejder gennemførtes i det
væsentlige ved bygherrevirksomhed, idet der blev anvendt
eksterne rådgivere til projektering og udførelse. Byggeafdelingen omsatte årligt ca. 300 mio. kr. til byggeopgaver.
Afdelingen udførte 1 års og 5 års eftersyn.
Afdelingen udførte årligt en systematisk beskrivelse af bygningernes og tekniske anlægstilstand med henblik på at kunne
fremlægge et kvalificeret, prioriteret beslutningsgrundlag for
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vedligeholdelse. Afdelingen omsatte årligt 35 mio. kr. på vedligeholdelse.
Afdelingen udførte årligt energimærkning og energiplaner for
66 større institutioner.
Som byggechef var jeg ansvarlig for:
• Styring af byggeafdelingens samlede økonomi,
• Udvikling af det faglige miljø,
• Ændring af arbejdsgange i forhold til omgivelsernes krav,
• At lede byggeafdelingen i tæt samarbejde med souschef og
medarbejdere,
• At sætte nye mål for afdelingen,
Jeg havde fra 1994 den overordnede ledelse af den professionelle bygherrestyring af over 300 projekter til mere end 1.5
milliard kroner og var:
• Projektchef for bygherrestyringen af renoveringen af Glostrup Sygehus for ca. 600 mio. kr.
• Projektchef for bygherrestyringen af renovering og tilbygning af Amagerhospitalet for ca. 80 mio. kr.
• Projektchef for bygherrestyringen af renovering og nybygning af botilbud til psykisk handicappede for 280 mio. kr.
• Projektchef for bygherrestyringen af nybygning af strålebehandlingsbygning på Herlev Sygehus for 30 mio. kr. (opstart)
Ansat i Glostrup Kommunes Tekniske Forvaltning som
afdelingsleder af Bygge-, Byggesags- og Miljøsektionen (BBMafdelingen).
Bygge-sektionen tog sig af nybyggeri og vedligeholdelse, herunder årlige bygningssyn og gennemførelse af vedligeholdelse
på samtlige kommunens ejendomme. Som leder af Byggesagssektionen varetog jeg myndighedsfunktionen samt fungerede som bygningsinspektør Jeg var særligt ansvarlig for
kommunens godkendelse af byfornyelsessager. Sektionen varetog byggesagsbehandling, herunder administration af kommune- og lokalplanerne. Miljøsektionen varetog planlægningen
og myndighedsbehandlingen af miljø-området, herunder affaldsplanlægning, afledningstilladelser m.v. Ligesom sektionen
stod for kontakten til Vestforbrændingen og Levnedsmiddelkontrollen.
Som afdelingsleder var jeg ansvarlig for:
• Styring af afdelingens økonomi,
• Udvikling af det faglige miljø,
• At indgå i chefgruppen samt betjening af Miljøudvalg og
Teknisk Udvalg.
Herudover var jeg involveret som projektchef/projektleder i
følgende projekter:
• Byggeprogram og dispositionsforslag til Skovvangsskolen,
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•
•
•
•

Projektering og byggeledelse - SFO Søndervang 1 og 2,
Projektering og byggeledelse - SFO Skovvang,
Projektering og byggeledelse - udflytterbørnehave,
Byggeprogram, dispositionsforslag og bygherrestyring ældreboliger,
• Byggeprogram, dispositionsforslag og bygherrestyring ældreboliger i Hvissinge,
• Byggeprogram, dispositionsforslag og bygherrestyring Nordvang,
• Byggeprogram, dispositionsforslag og bygherrestyring tegreret børneinstitution, Kirkebjerg Allé.

18
25
SFO
in-

Indehaver af Arkitektfirmaet S.P. Bjarløv ApS. Vi beskæftigede os med projektering af erhvervs-, bolig- og institutionsbyggeri for både private og offentlige bygherrer.
Jeg var bl.a. involveret i følgende projekter som projektleder:
• Projektering - 16 boliger på Hellerupvej
• Projektering og byggeledelse - Klampenborgvej 41.
• Projektforslag - ny boligbebyggelse i Vallensbæk.
• Projektforslag - Ledøje Præstegårds ombygning til ældreboliger.
• Projektering - kontorhus til Ing.fa. A.J. Moe.
• Projektering og byggeledelse - restaurant Knossos.
• Projektering og byggeledelse - restaurant Le Provencal.
• Projektering - renovering af kontorhus, St. Kannikestræde.
• Projektering - ny butik, Vejborg El.
• Projektering - lagerbygning til Murerlauget i Gentofte.
• Projektforslag - Herlev Stationscenter.
• Projektforslag - Skøjtehal for Rødovre Kommune.
• Projektering og byggeledelse - renovering Islev skole.
• Projektering og byggeledelse - klubhus Rødovre Boldklub
Ansat i Rødovre Kommunes Tekniske Forvaltning som
sagsarkitekt. Jeg var bl.a. involveret i følgende projekter:
• Projektering og byggeledelse - Rønneholm. Integreret børneinstitution
• Projektering og byggeledelse - renovering af Nyager skole.
• Projektering og byggeledelse - renovering af Tinderhøj skole.
• Projektering og byggeledelse - renovering af Espelunden
skole.
Ansat i UNDP, Nigeria som associate ekspert.
Arbejdet bestod i at udbygge en byplanuddannelse på Polyteknisk Læreanstalt i Ibadan, Nigeria.
Jeg underviste, gav forelæsninger, ledede seminarer, gav tegnebordskonsultationer samt deltog i forskellige co-projekter,
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hvor vi i samarbejde med private firmaer f.eks. SF-Bau sammen med et hold studenter indgik i aktuelle projekter. (I tilfældet SF-Bau deltog vi i planlægningen af Ajoda New Town
øst for Ibadan). Desuden udarbejdede jeg - med assistance fra
lokale folk - et projekt til en ca. 2000 m2 ny afdeling.
Foruden disse hovedopgaver arbejdede jeg med at etablere et
modelværksted og et fotoværksted, udarbejdede undervisningsmateriale, etablerede udstillinger etc.
Projektet, som afsluttedes november 1979, blev ved den afsluttende evaluering bedømt som en succes.
Ansat på Kunstakademiets Arkitektskole hos Professor
J.O. von Spreckelsen, Inst. 3D, som lærer.
Arbejdet var et lærerjob på akademiet. Det involverede forelæsninger og tegnebordsassistance samt administrativt arbejde, udarbejdelse af studieprogrammer etc.
Ansat på Kunstakademiets Arkitektskole hos Laboratorieleder, arkitekt Peder Skole Overgaard.
Arbejdet bestod i at lave undersøgelser af mulighederne og
konsekvenserne ved at bygge boliger i forskellige færdiggørelsesgrader, samt at analysere og karakterisere forskellige grader af fleksibilitet på baggrund af min rapport ”Råhus – en boligopfattelse”.
Ansat i Northampton, England hos County Architect John
Goff under sommerophold.
Jeg skitserede og detailerede et lille bibliotek i Kings Sutten,
Northamptonshire, England.
Ansat hos arkitekt E.Møller Larsen som konduktør/byggeleder.
Jeg arbejdede først som hjælpekonduktør på Kildeskovshallens
2. fase, dernæst som konduktør på forsikringsselskabet Tryg’s
kontorhus ved Lyngby Station.
Ansat hos Per Hougaard Nielsen og C.J. Nørgaard Pedersen som arkitektstuderende.
Jeg udarbejdede arbejdstegninger for Roholmskolen, Albertslund.

Øvrige aktiviteter, publikationer m.m.
Jeg har udover de nævnte ansættelser været konstant
beskæftiget med mange, til mit fag hørende aktiviteter, siden
jeg i 1969 påbegyndte min uddannelse som arkitekt.
• Har udført “benchmarking” af Forsvarets Bygningstjeneste
og Københavns Amts Byggeafdeling.
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• Har deltaget og været indbudt til konferencer og kurser. I
nogen tilfælde afleverede jeg indlæg.
• Har skrevet bøger, artikler og kompendier tidligt i min karriere, f.eks. "Råhus, en boligopfattelse", bidraget til bogen
"Landhuset" på Gyldendal. Artikel i fagbladet Danske Bygningskonstruktører og i Arkitekten. Medforfatter af 2 rapporter om blyforurening og forfatter af en rapport over miljøforholdene i Egegårdskvarteret - et boligområde i Rødovre
Kommune.
• Har fungeret som syn- og skønsmand og voldgiftsdommer i
perioden 1985-2002 og har haft flere hundrede syn- og
skønssager.
• Var medlem af SEF (Samordningsudvalget for Statslige
Ejendomsforvaltninger), hvor jeg er med til at påvirke udviklingen indenfor byggeriet.
• Var med i Miljøstyrelsens Byggepanel, hvor vi er ved at være på trapperne med en handlingsplan for miljørigtigt byggeri.
• Var med til at starte og har siddet i bestyrelsen for BID
(Bygherreforeningen i Danmark), som nu er en ligeværdig
partner til BYG, Entreprenørforeningen og rådgiverorganisationer.
• Har deltaget i Projekt Hus, gruppe 6, som er grundlaget for
den rapport om byggeriets fremtid, som Bolig- og Erhvervsministeriet lige har udgivet.
• Har holdt flere foredrag om bygherrerollen.
• Udarbejdet diverse undervisningsmateriale på dansk og lidt
på engelsk.
• Har i et par enkeltstående tilfælde virket som vejleder og
ekstern censor på erhvervsakademiet og på DIS kursus for
amerikanske arkitektstuderende.
• Deltaget i etableringen og driften af Dansk Undertagsklassifikationsordning (DUKO)
• Har i perioden 2002-2006 siddet i teknikergruppen i
BYGERFA.
• Har været forfatter på BYGERFA blad om undertage, og er i
gang med flere.
• Har siden 2003 siddet i Selskabet for Bygningsfysiks bestyrelse og stået for forskellige arrangementer i IDA. Her kan
nævnes tagboliger, undertage og studietur til London.
• Jeg har, foruden at rejse Europa tyndt, været i Tyrkiet, 2
gange i Nigeria, i Benin, Togo, Ghana, Grønland, USA's østkyst, Hong Kong, Ægypten og Jordan Indien Thailand og
Cambodia.

