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Arkitekt og civilingeniør
At kombinere det æstetisk arkitektoniske udtryk med de konstruktionsmæssige og bæredygtige aspekter, er 

hvad jeg brænder for som arkitekt.

Arbejdet med renovering og restaurering af bygninger alt fra 17-tallet, 30’erne og frem til moderne tid.

Vi er husarkitekter for Staten. 

Det kan også nævnes, at jeg og min kollega er husarkitekter for en fin K-mærket bygning i det 

centrale stockholm, kaldet Islandet - Et smukt fleretagers hus fra 30’erne.  Vi på kontoret har været meget heldige 

at have arbejdet med denne bygning i over 10 år og langsomt taget den tilbage til dens storhedtid.

Jeg arbejder også med en fin gammel fabrik fra starten af 1900-tallet som skal have en udbyggning. Det er en 

virkelig fin repitativ bygningskrop af helmuret rødt tegl - en fantastisk opgave!

Ud over det, har jeg siddet med en del andre forskellige bygninger, som jeg gerne uddyber og fortæller om

i en samtale.

Uddannet civilingeniør

i arkitektur, 2012

Nuværende arbejde:

AQ-Arkitekter, fra 2013

(Tidl. Bach Arkitekter)

Faglige kompetencer
- arbejdet med alt fra 1900 til 1700 tallet. Alt fra fabriksbygning til resides.

- gennemgå en designproces med øje for det æstetiske, brugerens rummelige, sociale og funktionelle brug, 

og bygningens tekniske krav.

- viden indenfor metoder og andre inspirationskilder som gavner designprocessen.

- forståelse for teamwork samt uafhængig arbejdsproces. God erfaring som tovholder og kreativ idémager.

- både arkitektonisk, konstruktionsmæssigt og indeklimatisk design.

- bred viden indenfor de ingeniørmæssige aspekter i et byggeri, herunder beregningsmetoder, programmer 

og opslagsværker.

- gode egenskaber i 3D visualisering såvel som 2D. Arbejder på tværs af visualiserings programmer for optimal 

resultat.

Restaurering og renovering

Integreret design

Akademiske kompetencer

Arbejdsform

Bæredygtigt design

Civilingeniør

Visualisering

Uddannelse

- Civilingeniør i Arkitektur, Cand. Polyt. Arch, Aalborg universitet

- National Park Thys kommende National Park Center.

- forefindes på www.dorothy.dk/artikler.pdf

2007 - 2012

Speciale projekt

Artikler om speciale projekt



Personlige kompetencer

Erhvervserfaring

- altid nysgerrig for at tilstræbe mere viden og erfaring. Jeg kan aldrig nøjes, jeg skal vide hvorfor.

- jeg gør meget for, at opnå de mål jeg sætter mig for.

- som en del af et team, er det vigtigt at kunne se det store perspektiv og ikke kun fokusere på en idé, men 

udnytte alles kompetencer, inkluderet ens egne.

- elsker at udtrykke min kreativitet og går meget op i konstant at udfordre mig selv.

- noget af det vigtigste, synes jeg, er samarbejde. Uden et godt team når man kun et stykke af vejen.

- selvstændige projekter er gennemført med stor ihærdighed. Jeg sætter pris på, at jeg på egen hånd kan klare 

det. Dog er det vigtigt med gode kollegaer, at dele det med!

Arbejdet med renovering og restaurering af bygninger alt fra 17-tallet, 30’erne og frem til moderne tid.

Arbejder meget med Revit, AutoCAD og Adobe pakken.

Jeg er ansat som Revit superbruger og er dygtig til at bruge Revit i både nybyg, men også i renoveringsprojekter.

- Konkurenceprojekt, som vi vandt; VUC, i Skive / Viborg

- Konkurenceprojekt, . Modelarbejde, lacercutter, 3D-print, robotudvikling. Uddannelse i Rhino 3D.

Nysgerrighed

Ihærdig

medgørlig

kreativ

samarbejdsvillig

selvstændig

AQ-Arkitekter, Stockholm 

(Tidl. Bach Arkitekter)

2013-2015 - Nuværende arb.

Quattro Arkitekter 2012

 OOOJA Architects Århus, 2011

It - kunskaber

Revit

Rhino

Rhino plug-in: Grasshopper

3D Studio Max

Sketch up

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Premiere Pro

Bsim

Be10

CADvent

AutoCAD

Rockwool energy

Ecotec

3D programmer

Adobe Suite programmer

Andre programmer



Sprogkundskaber

Kurser/workshops

Andet arbejde

Fritid

modersmål

andet modersmål (mor, engelsk), forstå, tale, læse

tredje modersmål (Far, norsk), forstå, begrænset tale, læse

forstå og læse

begrænset forstå tale og læse

3 dages kursus i forbindelse med mit praktikophold hos OOOJA Architects

3 dages kursus i forbindelse med mit praktikophold hos OOOJA Architects

Innovation and Entrepreneurship, Vinder af 3.plads

croquis, detalje, dyreliv

croquis, detalje, dyreliv

Nadia’s Sandwich & Muffins, fuldtid

Postbud, Post Danmark, deltid

Shop assistent, Plantorama, deltid

Kunst er en stor interesse hvor jeg pt. er blevet fanget af akvarel.

Når jeg rejser eller går en tur er fotografering en fantastisk måde at opdage detaljerne i byen og naturen.

Jeg elsker at rejse med kolegaer og venner. Se fasinerende naturområder og byrum.

Dansk

Engelsk

Norsk

Svensk

Tysk

Rhino 3D kursus, 2011

Rhino V-ray kursus, 2011

WOFIE Workshop, 2011

Tegne Kursus, 2004

Tegne Kursus, 2003

2006-2007

2005-2006

2001-2002

Kunstmaler

Fotografering

Rejser


