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Arkitekt innenfor bygningsdesign med en primær erfaring i skissering, idé‐ og
konseptutvikling i både bymessig og landskapelig kontekst. Jeg er spesielt opptatt
av forholdet mellom bygning og kontekst, og har erfaring med prosjekter i alle
skalaer fra store boligblokker, eneboliger/hytter og ned til møbeldesign og
materiallære. Utover dette har jeg erfaring med arbeide innenfor visuell
kommunikasjon og grafisk design.

Utvalgte prosjekter
2021
Kvartal 1 – Hotell, bolig, næring og parkering. Var med til reguleringen av
Kvartalet som nu er godkjent. Arbeidet er nu gået videre i næste fase, hvor jeg
arbeider med skissering av et hotell som i uttrykk speiler og fremhever den
bevaringsverdige nabobygning. Arbeidet organisering av romprogram, vertikal
kommunikasjon og konsept for de publikumsrettede funksjoner i 1. etasje.
Prosjektet er snart klar til prising.
Rolle: Prosjektmedarbeider.
2020
Villa Walls. Konkurranse om enfamiliehus i Mandal. Huset er utviklet med
utgangspunkt i en flott eksisterende stenvegg i landskapet. Denne stenvegg går
igjen i huset, hvor den skaper akser, innrammer utsikten og rom utspent mellom
veggene. Konkurransen er vundet, og prosjektet er under utvikling.
Rolle: Prosjektmedarbeider.
2020
Konkurranse Politihus i Kristiansand. Skisseprosjektet ble utviklet over flere
omganger med innspill fra Politiet underveis. Konseptet var to‐delt: den ene del
fokuserende på å skape et synlig og imøtekommende Politihus i sentrum av
byen. Den anden del fokuserende på organisering av politiets romprogram,
sikkerhetssoner og spesialrom for at skape logiske indre forbindelser og
overganger for politiets ansatte.
Rolle: Prosjektmedarbeider.
2018
Kvartal 48 – Boligprosjekt i Kvadraturen i Kristiansand. Området ligger i den
historiske murby og vi har derfor arbeidet med å tilpasse de nye bygninger til den
historiske kontekst, for å skape sammenheng, variasjon og gode skjermede
uterom mellom byggene. Reguleringen er godkjent og arbeidet med å utvikle
området går snart i gang.
Rolle: Prosjektmedarbeider.
2017
Kvartal 14 – Bygning med blandet formål av både butikker, kontor, parkering og
park. Skissering av organiseringsprinsipper og uttrykk. På grunn av prosjektets
størrelse er det i skissefasen arbeidet med å oppdele bygningen visuelt slik at det
skapes variasjon og liv i opplevelsen av bygningen. Prosjektet er fremdeles i
skissefasen.
Rolle: Prosjektmedarbeider.
2017
Kvartal 15 –Boligblokk mellom flere klassiske bygninger i Kvadraturen i
Kristiansand. Arbeidet har bestått av en skissemessig formundersøkelse i 3d av
bygningens forhold til konteksten i spennet mellom den klassiske byggetradisjon
og et moderne uttrykk. Prosjektet er under regulering.
Rolle: Prosjektmedarbeider.
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