Curriculum vitae - Heidrun Lommertz

CURRICULUM VITAE

PERSONALIA
Navn: Heidrun Barbara Lommertz
Gate: Trollveien 42
Sted: 1450 Nesoddtangen
E-post: heidrun.lommertz@vistautredning.no
Mobil: 98652940
Nasjonalitet: tysk
Født: 17.08.1970
Sivilstand: gift, 3 barn
UTDANNING
10.1993 – 07.1998

Diplom-Ingenieur, Architektur, Dessau, Tyskland
(Gjennomsnittskarakter i henhold til tysk system: 2,3)

08.1991 - 07.1993

Teknisk tegner, Salzgitter-Lebenstedt, Tyskland
(Gjennomsnittskarakter i henhold til tysk system: 3)

YRKESERFARING
08.2013 - --->

Arkitekt/konsulent Vista Utredning AS
Hovedsakelig arbeidet med universell utforming av bygninger og uteområder.
Dette arbeidet omfatter registrering av status i eksisterende bygninger og
utearealer og kontroll av nyoppførte bygg, med utarbeidelse av rapport med
anbefalte tiltak for nødvendig oppgradering. Arbeidet har blant annet
omfattet høgskoler, barneskoler, barnehager, kontorbygg, tollstasjoner,
vegstasjoner og barneverninstitusjoner.

10.2010 – 07.2013

Overingeniør, Plan- og bygningsetaten, avdeling områdeutvikling, infrastruktur
- Lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken/Ullernchausseen
Saksfremstilling til politisk behandling. Det er to alternativer.
Alt.1 regulerer en ny ca. 90m lang veilenke langs nordsiden av Ring 3, for å
skape en sammenhengende parallellvei. Alt. 2 opprettholder dagens gang/sykkelvei. Konfliktfylt da Statens vegvesen varslet innsigelse og trafikale

konsekvenser for hele området ved realisering av alt. 1.
- Ring 3 Ulven – Teisen – kollektivfelt.
Saksbehandling av innsendt forslag til mindre reguleringsendring.
Saksfremstilling til utlegging til varsling og oversendelse til rådhuset.
- Uelandsgate, Tåsenveien, Nordbergveien – tosidig sykkelfelt og fortau
Saksbehandling av innsendt forslag til reguleringsplan. Saksfremstilling til
utlegging til offentlig ettersyn. Ny regulering av tosidig sykkelfelt og fortau
med utvidelse av eksisterende trafikkareal og redusering av gjeldende
reguleringsområdet. Stort konfliktpotensial med tilgrensende nabotomter
pga. utvidelsen som tar eksisterende hagearealer.
- Ole Deviks vei – sykkelfelt
Saksbehandling av innsendt forslag til reguleringsplan. Saksfremstilling til
utlegging til offentlig ettersyn. Ny regulering av tosidig sykkelfelt uten
utvidelse av gjeldende planområdet.
05.2003 – 09.2010

Arkitekt, Arkitektkontoret Amundsen as, Tromsø
Prosjektering og saksbehandling i alle stadier av byggesak, bl.a.:
- Troms Kraft as – ny regulering, ca. 47.000 m2 BRA
Konsekvensutredning, utarbeiding av reguleringsbestemmelser,
plankart.
- Lamo ungdomssenter, ca. 1600 m2, senter for vanskeligstilt ungdom,
ombygging av eksisterende bygg, tilbygg og nybygg
Tilbudstegninger, arbeidstegninger
- Longyearbyen skole, ca.700 m2, nytt tilbygg for ungdomsskolen med
glassgård og nytt auditorium
Søknadstegninger, detaljprosjektering
- Vadsø ungdomssenter, senter for vanskeligstilt ungdom, nybygg, ca.1.400m2
Forprosjekt, underlag for totalprosjekt
- Mjølanodden renseanlegg, ca. 550 m2, nybygg
Forprosjekt
- Krokensenteret ombygging Coop butikken, nytt tilbygg, ca. 2.100 m2
Tilbudstegninger, detaljprosjektering
- Troms Kraft, kontorer i lagerbygg, totalombygging og ny bru for fotgjengere,
samlet areal ca.1.300 m2
Detaljprosjektering.
- Strandvegen Studentheim, brannteknisk oppgradering av 5 studentboliger,
ca.9000m2
Arbeidstegninger
- Duty-free-butikkene på Værnes, Sola, Flesland. Samlet areal

ca 1.000 m.
Detaljprosjektering, prosjektstyring, delvis byggeledelse og gjennomføring
- Odd Berg bygget, ombygging 5. og 3. etasje kontorer, ca. 1200 m2
Detaljprosjektering, oppfølging
- Fiolvegen 10, nybygg, kontorbygg, ca. 750 m2
Omarbeiding av eksisterende forprosjekt detaljprosjektering, oppfølging
- Omregulering Elisabeth boliger, ca. 11 daa
- SAS Cargo, ombygging lagerhall til kontor og godsterminal,
ca. 250 m2
Forprosjekt
- Brensholmen hytte, ca. 70 m2
Søknadstegninger, detaljprosjektering
- O. L. Aunes gate 11, enebolig, ca.300 m2
Søknadstegninger
- Karls Halls veg, ombygging for funksjonshemmede, enebolig
ca. 60 m2
Søknadstegninger
- Jonas Lies gate, verneverdig enebolig, ca 10 m2 tilbygg og tilpassning fasade
- Fjellheim bibelskole, ombygging møterom og hybler, ca. 800 m2
Forprosjekt
10.2002 – 04.2003

Arkitekt, Borealis Arkitekter as, Tromsø
Medarbeid i forskjellige prosjekter
Arbeidstegninger og utvikling av flere store boligprosjekter,
planløsningsforslag og byplanlegging

06.2001 – 08.2002

Frilans arkitekt, Werbehaus Dresden GmbH
Frilans arbeid for Werbehaus Dresden, Radeburg
Flere reklameskilter med innvendig belysning,
Detaljprosjektering, laget arbeidstegninger og byggesøknad
Utvikling webside

06.2001 - 06.2002

Videreutdanning, I-BN GmbH, Dresden, Tyskland
kurs i multimedial og virtuell animasjon

08.2000 – 03.2001

Arkitekt, STEG Stadtentwicklung Südwest gGmbH (Kontor for
byplanlegging), Dresden, Tyskland
Analyse og konseptpapirer for flere byer med veldig stor fraflytting
Utvikling og oppfølging av diverse byplanleggingsprosjekter

04.1999 - 12.1999
Arkitekt, Internationale Bauausstellung ”Fürst-Pückler-Land/see”,
Grossräschen, Tyskland

- Byplanlegging, prosjektutvikling og prosjektmanagement for diverse
prosjekter i et område med høy arbeidsledighet etter nedleggelsen av
brunkullutvinningen.
- Byplanleggingsanalyse av den tysk-polske byen Guben-Gubin
Brukskonsept for en nedlagt ullfabrikk Guben.
04.1998 – 07.1998

Medarbeider, EXPO 2000 Sachsen-Anhalt GmbH, Dessau, Tyskland

