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Morsmål

Avansert

Grunnleggende

Opprinnelig fra Finnmark og valgte etter gjennomført utdannelse å starte egen 

arkitektpraksis med base i Tromsø. Har bred erfaring fra konkurranser, skisseprosjekter 

og mulighetsstudier til byggesøknader og oppfølging av byggeplass. Er opptatt av å 

tilføre prosjekter gode bokvaliteter og brukeropplevelser, samt ivareta ambisjonsnivået 

i prosjektene. Arbeider oppimot privatpersoner og entreprenører samt bedrifter og 

kommuner. Har gjennom dette opparbeidet seg nettverk i både Troms og Finnmark.

Har arbeidet med over 25 boligprosjekter som spenner seg fra 
eneboliger til større boligprosjekter med 60-80 boenheter. Dette 
inkluderer prosjekter i både tiltaksklasse 1 og 2 innen arkitektur.

Vært delaktig i over 20 prosjekter som inneholder næring og 
offentlige funksjoner, som bl.a. handel, hotell og kontor. Dette 
inkluderer prosjekter i både tiltaksklasse 1 og 2 innen arkitektur.

Bolig

KOMPETANSE

- Konseptutvikling
- 3D-modellering
- Visualisering
- Modellbygging
- Fasader og materialer
- Byggesøknadsprosess
- Energiberegning
- Universell utforming
- Prosjektledelse omstillingsarbeid (PLP)
- Undervisning

UTDANNING

2005- 2011 Master i arkitektur

Bachelor i estetiske fag

AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norge

HiT - Høgskolen i Telemark avd Notodden, Norge

2002-2005

ARBEIDSERFARING

Utpost AS

Tromsø Academy of landscape and territorial studies

Skansegata 4, Tromsø

Grønnegata 1, Tromsø

Ansvarsområder: Arbeid med prosjekter fra skissefase til 
gjennomføring av byggesøknadsprosess, samt oppfølging i 
byggeperioden . Daglig drift av kontoret og prosjektkoordinering.

Ansvarsområder: Timelærer på ulike semesterkurs og vært ansvarlig 
for  organisering og gjennomføring av pre-diplomkurs. Veileder 
for avgangsstudenter i tilknytning deres diplomoppgaver. 

2012 -

2014 - 2018

Arkitekt | Daglig leder

Lærer | Veileder

Næring/offentlig

LPO Arkitekter AS
Rosenborggata 19C, Oslo

Ansvarsområder: Deltakelse i prosjekt- og konkurranseteam. 
Modellbygging, 3D-modellering og visualisering. Forprosjekt, 
deltakelse prosjektmøter og utarbeidelse av søknadstegninger.

2008 - 2012 Praktikant | Deltidsansatt

Freelance
Motzfeldtsgate 16, Oslo

Ansvarsområder: Prosjektering av mindre bolig- og nærings-
prosjekter. Utarbeidelse av mulighetsstudier og konseptskisser.

2008 - 2012 Arkitekt

Har vært engasjert i over 10 prosjekter utenom tradisjonell 
arkitekturprosjektering. Prosjektleder i omstillingsprosjekt, bidrag 
i søknadsarbeid og kunstprosjekter samt planarbeid.

Annet


