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2018 - Nu: StedVis 
2018 - Nu: Undervisning på Arkitektskolen Aarhus 
2016 - 18: Sagsarkitekt, Pluskontoret Arkitekter  
 

• 2016-2018 Projektleder på omfattende infrastrukturprojekt i Vejle (Løget By) 
 
2014 - 15: Sagsarkitekt, Labland Arkitekter 
2013 - 14: Barselsorlov 
2011 - 13: Undervisning på Arkitektskolen Aarhus 
2011 - 11: Sagsarkitekt, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue 
2005 - 11: Sagsarkitekt, Møller & Grønborg AS  
 

• 2008-2011 Nøgleperson med ansvar for tegnestuens fagmetodiske udvikling.  
• 2007-2011 Fællestillidsmand 
• 2006-2011 Sagsarkitekt/projektleder på forskellige opgaver inden for byrum og planlægning. 

 
2004 - 04: Praktikant, Friis & Moltke AS 
1999 - 05: cand.arch., Arkitektskolen Aarhus 
1998 - 99: Kunsthistorie, Århus Universitet 
1997 - 98: Filosofi, Åbent Universitet/Københavns Universitet 
1992 - 95: Matematisk student, Haderslev Katedralskole 
 
 
Professionelle arbejde (Referencer i udvalg): 
 
Pluskontoret (PLUS), Labland Arkitekter (LAB), Arkitektskolen Aarhus (AAA), private projekter, Kristine 
Jensens Tegnestue (KJT) og Møller & Grønborg (MG) 
2018: 
(PLUS) ”Tornhøjgaard” Boligområde i Aalborg Øst. 3 faset totalentreprisekonkurrence i samarbejde med 
SWECO A/S og Dansk Boligbyg A/S.  Landskab og helhedsplan, VUNDET 
 (PLUS) ”kildemosen” - ny børneinstitution TE-konkurrence i samarbejde med Dansk Boligbyg A/S og MOE 
A/S. Integreret institution i Kolding til 250 børn. Landskabsbearbejdning. VUNDET 
(PLUS) ”Trigeparken”. TE-konkurrence i samarbejde med C.C. Contractor A/S og Viggo Madsen A/S. 
Renovering af boligområde i Trige nær Århus. Forslag til landskabsstrategi og bearbejdning af udearealer. 



   

(PLUS) ”Sundbakken” - seniorbofællesskab- OK-FONDEN Nyt seniorbofællesskab i Horsens med 30 
almene boliger og et fælleshus. Arkitekt- og landskabsrådgivning ifm. totalentreprise. Landskabsprojektering 
2017: 
(PLUS) ”Hald Ege” - seniorbofællesskab Bebyggelsesplan udarbejdet i forbindelse nyt seniorbofællesskab i 
Hald Ege nær Viborg for Boligselskabet Viborg. Projektet omfatter 21 boliger og et fælleshus. 
Bebyggelsesplan og landskabsprojektering 
(PLUS) ”Nyt børnehus i Skibby” TE-konkurrence i samarbejde med Flexmodul A/S og Viborg Ingeniørerne 
A/S. Forslag til ny børneinstitution i Skibby. Landskabsbearbejdning og legeplads 
(PLUS) ”Åby skole” - tilbygning TE-konkurrence i samarbejde med Jakobsen & Blindkilde A/S og Niras. Ny 
tilbygning til Åby Skole i Århus. Bearbejdning af udearealer. 
(PLUS) ”Boliger i stilling” Design - og bygherrerådgivningskonkurrence i samarbejde med Viggo Madsen 
A/S. idéforslag til 80 boliger i Anebjerg/Stilling nær Århus. Forslag til bebyggelsesplan. 
2016-17: 
(PLUS)”Løget By infrastrukturprojekt” Sagsarkitekt på længerevarende og meget omfattende projekt for AAB 
i vejle. Forbedring af infrastrukturen i boligområdet Løget By. På baggrund af ansøgning er projektet støttet 
af Landsbyggefondens Infrastrukturpulje med samlet 80 mio. kr. Beboerproces, dispositionsforslag og 
projektering, udbud i hovedentreprise. Projektet er under udførelse 
Samarbejdspartnere: Vejle Kommune, Hundsbæk & Henriksen A/S, Luxenburger trafiksikkerhed og vejteknik 
2015: 
(LAB) ”Multiarena Aabenraa” Sagsarkitekt på nære udearealer mv. til ny Multiarena i Aabenraa. Fra 
skitseforslag til og med hovedprojekt. For Aabenraa Kommune, i samarbejde med GPP Arkitekter, Bascon, 
Esbensen m.fl. 
2014:  
(LAB) ”Torv i Rjukan” Projektering af belægningsprincipper mv. for torv i Rjukan, Norge. 
2013: 
(AAA) ”Re-script vertical structures”, F13, Faseopdelt projektforløb med fokus på arkitekturproduktion, 
bachelorstuderende, 4.+6. semester, Samarbejde med kolleger, tilrettelæggelse af studieplanens faglige 
indhold, forløb og metode. 
2012: 
(AAA) ”Re-script openings”, E12, Faseopdelt projektforløb med fokus på research, bachelorstuderende, 
3.+5. semester, Samarbejde med kolleger, tilrettelæggelse af studieplanens faglige indhold, forløb og 
metode. 
(AAA) ”By-boligen”, F12, Faseopdelt projektforløb for bachelorstuderende, 6. semester, 
Samarbejde med kolleger, tilrettelæggelse af studieplanens faglige indhold, forløb og metode. 
(Privat projekt) ”En redningsstige til de danske havne”  
konkurrenceforslag udarbejdet i samarbejde med Arkitekt MAA Rolf Howalt Svendsen 
2011: 
(AAA) ”Re-think Århus, kulturby 2017”, E11, Faseopdelt projektforløb for bachelorstuderende, 5. semester  
Samarbejde med kolleger, tilrettelæggelse af studieplanens faglige indhold, forløb og metode. 
(KJT) ”Sørenga” Udvikling af havnebad og strandpark i forbindelse med byudviklingsprojekt for privat 
developer. Samarbejde med LPO Arkitekter og Aas-Jakobsen, Oslo, Norge (Sagsarkitekt, idé- og 
projektforslag)  
(KJT) Udvikling af byrumsmøbelserie til Viborg Kommune (Sagsarkitekt, idéudvikling og design)  
2010: 
(MG) Udvidelse af Lille Sct. Mikkelsgade i Viborg, Nyt haveanlæg, bymur og sti ved Brænderigården i 
Viborg, Viborg Kommune (Sagsarkitekt, idéudvikling, projektforslag og projektering)  
(MG) Fredericia Omfartsvej, Tilbud på totalentreprisekonkurrence (vundet) i samarbejde med Arkil A/S og 
Carl Bro (Sagsarkitekt)  



   

2009:  
(MG) Nyt slæbested og opholdsbro ved færgelejet til Fur, Branden, Skive Kommune, (Sagsarkitekt, 
idéudvikling, skitsering, projektering og tilsyn)  
(MG) Helhedsplan for nyt boligområde i Mørke, byudvikling, privat developer (Sagsarkitekt) 
2008:  
(MG) Godsbanen, Konkurrenceprogram for helhedsplan for godsbanearealet i Århus, 
Århus Kommune (Udvikling af programoplæg til konkurrenceprogram for helhedsplan) 
(MG) "Mellem landskab og by" Bebyggelsesplan for nyt boligområde nord for Tilst, ca. 25 ha. samarbejde 
med Årstiderne Arkitekter. HESØ Udvikling (privat developer) (Sagsarkitekt, landskabsanalyse, ideforslag til 
bebyggelsesplan og overordnet masterplan) 
(MG) "det gode liv på Avernakke" byudvikling, Strukturplan for kombineret dyrhave og boligbebyggelse i 
område vest for Nyborg, Gregers Juel (privat developer), (Sagsarkitekt)  
2007:  
(MG) Byudvikling i Børkop. ca 200 ha. Boligområde. Samarbejde med Arkitema, CF Møller, Friis og Moltke 
og Årstiderne Arkitekter, Elkærhus (privat developer) (Sagsarkitekt, masterplan, bebyggelsesplan og input til 
lokalplan)  
(MG) VVM-redegørelse for Køge Bugt Motorvejen, Udvidelse til 8 spor, Vejdirektoratet (Sagsarkitekt, 
landskabsanalyse og designstrategi) 
2006: 
(MG) Elsted Skole - fornyelse af udearealer Elsted Skole og Århus Kommune (Sagsarkitekt, tilsyn og 
byggeledelse)  
2005: 
(MG) VVM-redegørelse for tunnel under Marselis Boulevard. (Udvikling af by - og landskabsanalyse samt 
designstrategi), Århus Kommune 
 


