
Bragrenes sykehusområdet Drammen- Oppdragsansvarlig
Nordic Office of Architecture
2014 — 2017/ Transformasjon Byplan /
Paralelloppdrag / Drammen kommune

Transformasjon av sykehusområdet, Bragernes i Drammen til nybydel. Den nye 
planen hadde helse som identitet for å skape en sunn bydel med helse og miljø 
i fokus, samt transformere Sykehusblokka til et grønt attraktivt landemerke med 
varierte og tilrettelagte boliger.

AG41 Nygårdsfabrikken  og Industribygget
IHUGA
2019— 2020 / Transformasjon av fabrikk og industribygg
Detaljprosjekt/ 4000m2 Næring/ Clarence Jensen Eiendom AS

Transformasjon av vernet fabrikkbygningsmiljø gjort i samråd med byantikvare 
og kulturminnefondet. Fokus på å gjøre tomt, bygningsmasse tilgjengelig og

skape vitalitet i området.

OBOS ULVEN  - Prosjektleder
Nordic Office of Architecture
2016— 2017 / Boligkonkurranse OBOS Ulven
Oppdragsgiver NCC/ OBOS

Innovasjonskonkurranse med totalentreprise for fremtidens boliger
på Ulven. Nordic sammen med Vandkunsten, Kritt arkitekter og Bryden Wood 
(England) utviklet et boligkonsept for et industialisert byggeri med bedre og 
billigere boliger i Osloby.

HÅNES PANORAMA - Prosjektleder
Nordic Office of Architecture
2014 — 2017/ Boligprosjekt /
detaljprosjekt / 6265m2/ PK Entreprenør

Hånes Panorama utgjøres av totalt 60 leiligheter fordelt på syv bygninger. Leil-
ighetene har høy kvalitet og er utviklet med fokus på at mye lys, luft og utsikt.
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Anders har spesielt god kompetanse innenfor utvikling, regulering og gjennomføring 
av boligprosjekter, og har også bred erfaring med masterplanlegging, konkurranser, 
og konseptutvikling. 

For tiden er Anders involvert i en rekke plan- og bolig, transformasjons og destinas-
jonsprosjekter.  I Oslo jobber han nå med  transformasjon av en gammel fabrikkbyg-
ning og et industribygg til nye lokaler for Kroloftet. På Gaustablikk jobber han med 
videreutvikling av Gausta skisenter ,Gaustablikk Høyfjellshotell og detalj/forprosjekt 
på Gausta View. I Drammen, Ås sentum og Skedsmo kommune har han i 2019 jobbet 
med transformering av Sykehusområde, næring og Industriomroder til bolig/ sentrum-
sprosjekter. 
I Kristiansand har han vært prosjektleder og gjennomført boligprosjektet Hånes 
Panorama.  I forbindelse med konkuranse om fremtidens boliger for OBOS på Ulven 
var han prosjektleder for et team bestående av Nordic, Vandkunsten, Bryden Wood og 
Kritt arkitekter. Anders har vært involvert i alle nivåer innenfor prosjektering og har job-
bet med alt fra små hytter til større offentlige bygg som sykehus og flyplasser i inn og 
utland. Gjennom sin diplom ved NTNU utviklet Anders et fremtidens byscenario basert 
på endret energitilgang som ble publisert i “Arkitektur N” nr.4 (2007).
I 2017-2019 utviklet og ledet han Nordic — Office of Architecture sin plan og urban-
isme avdeling og 2018-2019 var han klyngelder i kontoret. I 2019 bestemte han seg 
for å gjøre IHUGA til mer enn et sideprosjekt og jobber nå med den faglige utviklingen 
av kontoret  ved siden av prosjektaktiviteten.  

STILLING:   Arkitekt/Partner
FØDT:   14.11.1979
NASJONALITET:  Norsk
SPRÅK:      Norsk, Engelsk, Portugisisk
KONTAKT:     anders@ihuga.no
  +47 40 45 57 21

ARBEIDSERFARING: 
IHUGA / Arkitekt 2019 -
Nordic Office of Architecture / Arkitekt / 2007 - 2019
Madsø og Sveen AS / Praktikant / 2006
NTNU, fakultetet for Arkitektur / Studentassistent / 2003 
- 2005

UTDANNELSE:
NTNU / Master i Arkitektur / 2001 - 2007
Universidade de Coimbra, Faculdade de architectura, 
Portugal / Arkitektur / 2004 - 2005
NTNU / Sivilingeniør bygg og miljteknikk / 2000 - 2001

UTVALGTE PROSJEKTER:

GAUSTABLIKK HØYFJELLSHOTELL
Oppdragsansvarlig / Prosjektleder
2018 -/  Masterplan Hotellområdet, utvidelse torg og knutepunkt 
for Gausta turistdestinasjon.
Pågående. https://gausta.com/no/slik-blir-nye-gaustablikk/

SKRAMSTADVARTALET, DRAMMEN
Prosjektleder
2018 -/  Konkurranse transformasjon av Skramstadkvartalet til 
bolig og sentrumskvartal for OXER eiendom.

GAUSTA VIEW, GAUSTA
Prosjektleder
2017 — / 3 uteleiebygg i 6 etasjer (modulbygg). 
Pågående.

LANGBAKKEN 12,14 og 16 Ås sentrum
Oppdragsansvarlig/ Prosjektleder
2018 — / Skisseprosjekt sentrum-boligområde ved Ås stasjon.

GAUSTABLIKK TOMT 1E OG F
Prosjektleder
2017 — / Skisseprosjekt nytt velkomstsenter med restaurant, 
resepsjon, butikker og hotellrom.
Pågående.

SKJÆRVAVEIEN 6 “KUNSTHUS FOSSEN“
Prosjektleder
2016 / Skisseprosjek av transformasjon av eksisterende 
næringstomt til boligbygg i Lillestrøm. Den nye bygningsmassen 
er på syv og tretten etasjer.

SKJÆRVAVEIEN 18-20 “NYE 11ROM“
Prosjektleder
2016 — / Skjærvaveien 18 og 20 ligger i et industriområde i 
Lillestrøm. Prosjektet «Nye 11ROM» ønsker å styrke Lillestrøm 
som elveby og dyrke kvalitetene ved å bo langs Nitelva med nye 
boliger

KOLBOTN SENTRUM
Prosjektleder
2015 / Parallelloppdrag for sentrumsplan for Kolbotn utenfor 
Oslo

ENEBOLIG VATNAN
Saksbehandler
2009 — 2014 / Enebolig over 2 etg.
https://www.archdaily.com/799670/villa-vatnan-nordic-of-
fice-of-architecture
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