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2014

Aalborg Universitet

Fornyelse af turistomåde

2012

Aalborg Universitet

2006-2009 Naturvidenskabelig STX Student

Summer school Girona
A Place to Sit
Hands on med krydsfinér

2012

Frederikshavn Gymnasium

Engineering Architecture
Digital optimering af bærende struktur

2011

Fisk-Pesce
Session ved Kunstbiennalen i Venedig

kompetencer
Analog

Håndskitsering
Modelbygning
Fotografering
God geometrisk forståelse

Software

professionel erfaring
2014

Henning Larsen Architects
Praktikant, Bæredygtighedsafdelingen

2014

Pluskontoret Arkitekter
Arkitekt praktikant februar-juli

Arkitekterne Bjørk & Maigård

Autodesk Revit Architecture 2013
Autodesk AutoCad 2011
Autodesk 3ds Max 2013 + Vray
Google Sketchup + Vray
Rhinoceros 4.0 og 5.0

2013

·····

Photoshop, Illustrator, Indesign

2011

·····
···
··
··
····

Grasshopper parametric modelling
Karamba parametric analysis
Autodesk Robot Analysis
Autodesk Ecotect
Dial Europe

2010-2011 NTbus ruteplanlægning

·····

Microsoft Office

sprog

····
····
·····
·····
····

Arkitekt praktikant august-december

2012-2013 Arkitekterne Bjørk & Maigård
Fotograf

Food+Design

konkurrencer
2014

1. plads ved PlusKontoret

2013
2012

Silkeborg byfornyelse
2. plads med studiegruppe

rejser
2014

Girona, Spanien 1 uge
Manila, Filippinerne 3 uger

2013

Manila, Filippinerne 5 uger
Hong Kong, Kina 4 dage
London, UK 1 uge

2012

Kyoto til Tokyo, Japan 3 uger
Dubai, Emiraterne 1 uge
Pula + Rovinj, Kroatien 1 uge
Oslo til Ålesund, Norge 1 uge

2011

Amsterdam + Rotterdam 2 uger
Venedig, Italien 1 uge

Studentermedhjælper

Modersmål
Velformuleret mundtlig og skriftlig

Engparken, Frederikshavn
1. plads ved Bjørk & Maigaard

Studentermedhjælper + Fotograf

Dansk
Engelsk

Dagnæs Børneinstitution, Horsens

Portfoliet indeholder

1 | Egholm Faergevej

2 | Hatlehol Kirke

3 | Aalborg Teater

4 | Lindholm finanscenter

ZEB byggeri

Tektonikstudie

Kulturbygning

Kontordomicil

5 | Hadsund Slagterigrund

6 | Aalborg sygehus-grunden

7+8+9 | Workshops

10+11 | Tegninger

Byfornyelse

Byfornyelse

1:1 og parametrisk design

Håndskitser og visualiseringer
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Egholm Faergevej
19000m2 beboelse; studieboliger, 3 værelses og penthouses.
Vejleder: Accosiate Professor Michael Lauring. 5 mandsgruppe
I Egholm Færgevej området har høj densitet været et mål, og
der er arbejdet med hvordan man kan bygge tæt uden at det
går ud over dagslys inde i, såvel som uden for, bebyggelsen.
For at nå en bebyggelsesprocent på 80% er bebyggelsen højest
mod vandet. Dette skaber gode klimatiske forhold i gårdene
og skaber en økonomisk faktor i penthouselejlighederne mod
fjorden. Den store skala er nedbrudt med trapperende terrasser,
altaner og plateauer og graduerer fra lidt større pladser mod
fjorden til helt små gårdhaver mod syd. Den labyrintiske struktur
sikrer mangfoldighed og differentierede uderum, der kan kapere
fremtidig vandstigning.
Bebyggelsen overholder BR2020 selv uden de aktive tiltag, og
når man tæller solcellerne med, så overholdes ZeroEnergyBuilding standarden.

4

Planlægningen af området graduerer fra tæt-lav i syd mod åbenhøj mod nord. Dette skaber forskellige stemninger i de forskellige
gårdrum og genererer et tilhørsforhold til din egen gård.

Nordlige ende

Nordlige ende - ud til fjorden: udsigt + landmark. Urban stemning.

Sydlige ende - vendt mod solen: haver + nærhed. Forstadsstemning.

Sydlige ende

Principielt snit viser gradienten mellem privat og offentlig.
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Området indeholder lokal afvanding af regnvand (LAR) funktioner,
der gør at områdets bassiner opbevarer og forsinker vand ved
intens nedbør.

I den sydlige ende opstår rækkehuslignende gårdmiljøer med
fællesdrivhuse og køkkenhaver.
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Tre typologier er indrettet i strukturen; Townhouse, Gardenhouse
og Penthouse. Her er præsenteret Gardenhousen, som er den
mellemstørste lejlighed på 122m2 (BBR) med direkte forbindelse
til en 64m2 vestvendt terrasse.Ved hjælp af designparametre som dagslysfaktor og en akse gennem lejligheden, er en
hyggelig niche skabt til tv og spil, forbundet til spisehjørnet, der
smelter sammen med terrassen og køkkenet.

Perspektiv fra Gardenhouse. Viser relationen mellem køkken og terrasse.
Snit i Gardenhouse

Plantegning af Gardenhouse

Dagslysfaktor i lejligheden (%):

8+
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4
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Perspektiv fra den anden typologi, Townhouse.
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I området finder man tre forskellige lejlighedstyper. I bunden
findes Townhouses (nederst th.) Oven på disse findes Gardenhouses med direkte adgang til privat taghave. Øverst i vinklen
findes store Penthouselejligheder. Svalegangene er lavet for at
nedbryde skalaen på nordsiden, samt tillade private altaner på
syd- og vestsiden.

Den største af boligblokkene - her findes penthouses på toppen og
have-terrasser på skråningen.

Detaljer omkring kuldebrosfri svalegang. Murbindere holder
flydende betonelementer fast oven på trykfast isolering.

Fireværelses lejlighed til en familie (Model Claus Thomsen)
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Hatlehol Kirke
Højtider; Hverdag; Genus Loci; Kontrast i naturen.
6 mandsgruppe
Hatlehol Kirke skaber med sin geometriske form kontrast
til landskabet og understreger omkringliggende bakker i
det Norske landskab, nær Ålesund. Konceptet består af to
trekanter,der skærer sig ind i bakken, med kirkerummet i den
nordlige og fællesrum i den sydlige.

Indgangssituation, hvor man går ned langs rampe, ind i maven på bygningen.

Bagsigen af kirken, hvor der er lagt stier op til en gammel naturkirke
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Kirkens strukturelle system har været vigtigt for at skabe en enkelthed, der understreger kirkens funktion, skaber berundring, men
uden at stjæle fokus. Flere af systemerne blev opbygget parametrisk
og undersøgt med nedbøjning kontra materialeforbrug i Rhino med
Grasshopper og Karamba. For at lukke det himmelige lys ind, er der
arbejdet med vandret reflekteret lys fra sne omkring de høje vinduer,
samt et blændende modlys fra klosterrummet bag alteret.
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Aalborg Teater
Bachelorprojekt. Kultur; Ny foyer og logistik.
6 mandsgruppe.

Aalborg Teater får designet en ny foyer, nye scener og personalerum. Dette er bygget sammen med nuværende værkstedsfaciliteter.
Konceptet bag “logistikvæggen”, hvorpå der hænger udtrukkede
skuffer med hvert sit indhold. I det her tilfælde er hver skuffe
en funktion i teatret. Den største skuffe hænger ud over hele
foyeren. Dette er den store scene. Til daglig skal foyeren fungere
som café, der med sin transparens ud til Jernbanegade skal
være med til at skabe opmærksomhed på teatret.

Forsøg med forskellige ovenlys, der rammer skufferne.
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Store scene

Teatret set fra Jernbanevej. Store scene hænger ud gænnem facaden og
skaber opmærksomhed op ad vejen. Scenen er beklædt i”flager”, der på afstand ser blødt og loddent ud og refererer til teatertæppet.
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Nye personalefaciliteter

Første sal

Nuværende
værksteder
Nuværende personalefaciliteter

Blackbox scene
Stueplan

Front stage

Back stage
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Ved den store vestvendte foyer ligger en risiko for overtemperaturer om sommeren, især hvis 600 gæster lige har haft sin gang
igennem. Døgnmiddelberegninger har vist at for at undgå dette,
skal 30% af facaden afskærmes af hvide gardiner. Herunder
ses dagslysfaktor-beregninger på hvordan disse gardiner skal
hænge for at opretholde en god dagslysfaktor.
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Lindholm Brygge - Finansdomicil
5. Semester. Kontor; Br2020 kontor.
6 mandsgruppe

Bygningen er skabt outside-in, og tager udgangspunkt i et formstudie. Studiet skulle orientere en bygningskrop efter klimaet,
give alle ansatte så meget udsigt som muligt uden at tage udsigt
fra naboerne. Projektet er skabt efter metoden den Integrerede
Design Proces, hvor beregninger på dagslys, termisk indeklima
og energiforbrug løbende er lavet, som formen har udviklet sig.

16

17

<1%

>1%

>2%

>3%

>5%

>7,5%

>10%

I dette projekt har det været en udfordring at lave et BR2020
kontor, der skal have udsigt mod syd uden at få overtemperaturer. Dette kunne løses med afskærmning, men ved at blive
ved med at tweake på tallene mens pennen tegnede, lykkedes
det uden. Ved at regne baglæns på en døgnmiddel-udregning,
fandt vi, baseret på glastypen, et areal vi måtte fordele på syd
og vestvendte facader. Dette areal blev så anvendt i forskellige
former for at få dagslyset så langt ind i den 16m brede bygning
som muligt. Forsøgene herover var fra et stadie inden vi regnede
baglæns, for at få noget føling med hvordan dagslyset opfører
Summer renovated
building
sig baseret på vinduesform.
Til sidst blev
lavet en BSim simulering
Total over et DesignReferenceYear, der viser at vi overholder
Livingroom-…
DSEN15251:2007 og CR1752.

Summer
original building
Summer
renovated
building

Chamber2
Chamber1
KatA [23,5-25,5]
Total
Bedroom
Total

Living
Room 0%
Livingroom-…

KatB [23-23,5]&[25,5-26]
10%

Chamber2
BSim
Kitchen resultater
Chamber1
Chamber2
Bedroom
Chamber1

20%

30%

KatC [22-23]&[26-27]
40%

50%

Above KatC [27+]

60%

for overtemperaturer i kontoret.

70%

80%

Under KatC [22-]
90%

100%
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Hadsund havneomrade
14500m2 grundareal; 6200m2 beboelse; Lejligheder, Punkthuse
og et supermarked. Praktik hos Bjørk & Maigård
Slagterigrunden i Hadsund omdannes til et attraktivt bolighområde med direkte forbindelse til kysten. Projektet holder et stramt
grid, der ligger lodret på kystlinjen. Udsigt for alle boliger er
tilgodeset, samtidig med at der er taget hensyn til støj fra hovedvejene. Der er i samarbejde med ingeniører modelleret med
terrænet, opsat støjskærm og ændret detaljer omkring terrasser,
for at opnå lovkrav til opholdsarealer.
Lejlighederne er designet med referencer til det maritime liv med
sejl på siderne og forskellige farver i teglet og svalegange.

19
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Sygehus Nord-grunden
4. Semester. Ny masterplan i centrum af Aalborg.
6 mandsgruppe.

Projektet beskæftiger sig med spændingen mellem det formelle
Hasseris og den uformelle Reberbansgade. Et nyt grid er lagt
i området, brudt af hovedgaden, der snoer sig igennem det.
Styrken ligger i de grønne område, den bazarlignende plads, de
trange gader og intensiteten omkring hovedgaden.

Den uformelle plads (Illustration Matias Vittrup Jakobsen)
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The wave
7. Semester. Praktisk workshop.
3 mandsgruppe

Projektet tager udgangspunkt i udfordringen om at skabe et
sted, der inviterer til at sidde uden at være et møbel, begrænset
i at det skal laves af to stykker krydsfiner af 2x1m hver. Der må
ikke anvendes lim, skruer og beslag. Der er brainstormet om
anvendelige skjulte træbeslag og om at udfordre krydsfineren.

Bag

sid

en

Konceptet er en bølge, der “omfagner” brugeren, hvad enten man sidder eller ligger på den. Den er udført med skjulte
træbeslag, også udført i krydsfiner på undersiden.

Stykke, der presses ind
for at låse.

Ry

gl

æ

“skjult” plade

ne

t
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Engineering Arch itecture
Strukturel optimering
Individuelt projekt

Med udgangspunkt i en pavilion for Hartwald Clinic i Tyskland
er en undersøgelse lavet af tagstrukturen heri. Taget er bygget
op parametrisk som en “familie”, så der nemt kan laves iterationer og undersøgelser af andre tage i samme familie. Herved
kan man nemt, ved at skrue på nogle parametre, generere flere
“søskende” i familien. Man kan se på strukturerne, at de har
samme gener, selvom de ikke er ens. I dette tilfælde er strukturen optimeret i Karamba for at få lavet et nyt tag med mindre
træforbrug.

Tagstrukturen i Tyskland (Herzog 2004)

6
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Diagrammer over kræfterne.

22

Ved at bruge Galapagos plugin, kan vi begynde at kigge på
hvilke parametre, der får hvilken betydning i det endelige design.
Ved at stå og analysere i flere timer, finder pluginnet den optimale form og dimensioner af træet, baseret på opsatte kriterier
som materialeforbrug, nedbøjning og belastning af træet. Jeg
sparede herved ca 20% træ.
Jeg bruger teknologi på denne måde som en ekstra formgenerator og som et værktøj til at undersøge statik. Det er nøje specificeret, hvilke parametre der må ændres på, og inden for hvilke
intervaller de må stå på. Man bør i min verden undersøge disse
ting, når der arbejdes på større projekter, da man kan optimere
materialebrug og projekteringstiden. Tit kan man ved at lade
kræfternes natur styre projektet opnå en større tektonisk klarhed
i projekterne.

Nedbøjn.: 1,7mm
Træforbrug: 58.2m3

Den oprindelige struktur

Nedbøjn.: 0,2mm
Træforbrug: 48.0m3

Den optimerede struktur

23

9

Engineering Arch itecture 2
research; efterprøvning af teori;
15 mandsgruppe

Følgende en algoritme af udviklet af Dario Parigi, fik vi samlet
denne “dome” til udstilling på Aalborgs havn. Algoritmen kan
tage en hvilken som helst dobbeltkrum overflade og lave “samleinstruktioner” til produktion, som her i lille skala med stokke og
snor, men også i stor skala i fx stillads-rør. For at opnå stabilitet,
sidder alle elementer sammen med fire andre elementer (med
undtagelse af bunden). Herved opstår en trekant ved hver samling, som gør strukturen stiv.

Samlinger i nylonsnor

Faktiske model

Computermodel
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Visualiseringer af Osterbro Brygge
Ved Bjørk & Maigård

I praktikken arbejdede jeg sammen med et ejendomsfirma, der skulle bruge
visualiseringer af nogle lejligheder, der var under opførelse. Dette var nyt for
mig, da visualiseringerne normalt skal være abstrakte nok til skitsefase, og i
det her tilfælde skulle se så realistiske ud som muligt.
De er som alle mine andre visualiseringer lavet i Vray
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Handskitser
At opleve, bearbejde og præsentere verden
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