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Uddannelse
projektledelse, Niels Brock, 2008
cand arch, Kunstakademiets arkitektskole, 2008
møbelsnedker, KTS, 2003
matema sk student, Ordrup Gymnasium, 1996

Speciale:
projektledelse, præfabrika on, bæredyg gt byggeri, træhåndværk, udvikling og innova on

Kompetencer
Mads Windfeldt har en stor erfaring og know-how inden for bæredyg g og industriel arkitektur, med overvejende
brug af præfabrika on i byggeriet, i form af volumen- eller elementbyggeri i træ. Som projektleder med i alt over 550
realiserede lavpris- og lavenergi-boliger har Mads Windfeldt en dybt forankret viden om de økonomiske og tekniske
præmisser indenfor bæredyg gt boligbyggeri.
Mads´ håndsværksmæssige baggrund giver ham en stor styrke i forståelsen af konstruk oner og detaljer og bidrager med
en uvurderlig forståelse for tektoniske løsninger i byggeriet. Som udlært møbelsnedker har Mads et fokus på materialets
kunstneriske og auten ske udtryk, og har arbejdet med adskillige design- og kunstopgaver, hvor materialets stoflighed
var et bærende element i designet.

Tegnestuen LAWA - etableret af Mads Lützen & Mads Windfeldt i 2012
Konkurrenceforslag l redningss ge, 2012, under bedømmelse
Konkurrenceforslag l pavilioner i Stockholm, 2013 under bedømmelse
Pileager, udbygning l sommerhus, 2012, under myndighedsbehandling
Udvidelse af Dybbølsbro, 2012, igangværende

Professionel erfaring - udvalgte eksempler
ONV ARKITEKTER: 2009-2012

Skitserende og projekterende arkitekt med projektlederrolle i en række bolig- og ins tu onsbyggerier i danmark. Projekterne er overvejende udført med miljømæssige og sociale bæredyg ge ltag og med høj grad af præfabrika on for
økonomiske besparelser.
AlmenBolig+, 2009-2012
Realisering af 550 lavenergi, billige, præfabrikerede rækkehusboliger, fordelt på 6 bebyggelser i Danmark. Skitsering og
udarbejdelse af vinderforslag i indbudt arkitektkonkurrence.
Programmering og projektering af prototype i dialog med entreprenør, bygherrer og andre rådgivere. Projektlederansvar med udarbejdelse af skitseforslag for 6 bebyggelser á 25-125 enheder, ialt 550 boliger, inkl brugerindragelse, lokalplan udarbejdelse, myndighedsprojekt, bygherre- og myndighedskontakt, projektgruppemøder, opfølgning, lsyn mv.
Grøndalsvænge Plejecenter, 2009-2011
skitseforslag og disposi onsforslag på baggrund af brugerinddragelse af bygherre, beboere, personale og arbejdskonsulenter. Udarbejdelse af skema a og forprojekt.

Tidligere ansættelser
ONV Arkitekter, 2009-2012
Tegnestuen Vandkunsten, Prak k, 2006
Selvstændig virksomhed, 2004-2009
Jönsson A/S, Snedker og tømrervirksomhed, 2000-2004

Udmærkelser og præmieringer:
Bygningspræmiering af Grøndalsvænge AlmenBolig+, Københavns kommune, for ONV Arkitekter, 2012
1. præmie i konkurrencen AlmenBolig+, for ONV arkitekter, 2009
1. præmie i konkurrencen Dagins tu on på Amager, 2010, for ONV Arkitekter, 2010
Frivilligt arkitektarbejde l uds llingen: Vi skaber fred, Øsknehallen, 2007
Elevrådssekratær og repræsentant, Arkitektskolen, 2003-2006
Deltagelse i uds llingen, “De personlige stole” Kunsthallen, 2002

