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Paustian arkitekt 
arbejder ud fra 
et ønske om, at 
funktion, arkitektur 
og byggeøkonomi 
skal gå op i 
en højere enhed.
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arkitektur for mennesker
god arkitektur handler om form og vision. når arkitekturen er intelligent udført og gennem-
tænkt i detaljen, skaber den trivsel, tryghed og oplevelser for de mennesker, der bor eller 
arbejder i den. 

Paustian Arkitekt er et mindre arkitektfirma, der tilbyder arkitekthjælp til private, erhverv og 
det offentlige. Vi løser opgaver inden for alle byggeriets faser – fra idéoplæg og projektering 
til byggeteknisk rådgivning. Med mange års erfaring fra byggeprojekter i ind- og udland ska-
ber vi arkitektur, der beriger brugerne og nærmiljøet. Vores arbejde er baseret på et ønske om 
at skabe ærlig og enkel arkitektur, der forholder sig til den omgivende natur og bebyggelse. 
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en investering for livet
For de fleste mennesker er det måske kun én gang i livet, at man skal bygge eller om-
bygge sin bolig. Det er en investering for livet, og et byggeprojekt fylder meget i tankerne. 
Der er mange drømme og ønsker, der skal tages hensyn til, og ikke mindst en økonomisk 
ramme, som skal holdes.   

et godt og økonomisk holdbart resultat kræver en god start. Hos Paustian Arkitekt væg-
ter vi den indledende dialog højt, idet vi ved, at der er mange forventninger knyttet til et 
byggeprojekt. Samarbejdet med bygherre bygger på gensidig tillid, og vi efterstræber en 
tæt og konstruktiv sparring gennem hele byggeforløbet. På den måde sikrer vi, at vi når  
i dybden med bygherres behov og forventninger til bygningens konkrete anvendelse.  
naturligvis inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer.

Ærlig og enkel arkitektur
Vores arkitektoniske vision er ærlighed gennem enkelhed. Manifesteret i form, materiale-
valg og stilmæssigt udtryk. Vi hylder en ren arkitektur, der skærer ind til benet og integrerer 
konstruktion og funktion på lige fod med det æstetiske. Vi skaber enkel og udtryksfuld ar-
kitektur, der ikke er bundet til tidsspecifikke trends og tendenser, men er holdbar langt ud i 
fremtiden.

Vi gør brug af gennemprøvede løsninger og anvender naturlige materialer, der er bæ-
redygtige og holdbare over tid. ikke fordi vi er bange for det nye, men fordi vi anerken-
der og respekterer, at traditionelle byggematerialer som sten, træ og tegl sikrer høj 
kvalitet og patinerer smukt. 

vi bygger på indsigt
Hos Paustian Arkitekt går de byggetekniske løsninger hånd i hånd med de arkitektoniske. 
Således har tegnestuens leder, Morten Paustian, også en uddannelsesmæssig baggrund 
som tømrer og bygningskonstruktør. Det betyder, at vi kan tilbyde professionel erfaring 
og ekspertise inden for alle de byggetekniske discipliner. Det kommer vores kunder til 
gode gennem hele projektforløbet og sikrer realistiske og økonomisk holdbare løsninger.

VoReS AMBiTion eR AT:
— skabe ærlig og enkel arkitektur, som indgår naturligt i omgivelserne 
— skabe holdbare løsninger baseret på god planlægning og naturlige materialer
— skabe funktionel arkitektur, der er skabt til, at mennesker trives i og omkring den
— levere økonomisk holdbare løsninger
— yde personlig rådgivning og høj faglig sparring gennem alle projektfaser
— aflevere gennemarbejdede og kvalitetssikrede projekter
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sådan arbejder vi
at realisere projektdrømme til virkelige byggerier kræver en tæt dialog med bygherre 
omkring forventninger samt de økonomiske og tidsmæssige forudsætninger. vi priorite-
rer den indledende dialog højt, da den er helt afgørende for byggeriets succes. det er  
i den indledende dialog, at vi forholder os til, om idéerne kan bære, og om det rette 
fundament er til stede. vi indgår altid i dialogen med et ønske om at være en konstruktiv 
samarbejdspartner, der kan sparre og inspirere.

Paustian Arkitekt yder rådgivning til alle typer bygherrer: private, erhverv og offentlige.  
Vi løser opgaver inden for:
— nybygning af boliger og erhverv
— om- og tilbygning 
— Renovering

Vores arbejde omfatter alt fra enfamiliehuse og sommerhuse til kommercielle bygninger 
og kulturelle institutioner. Vi har mangeårig erfaring med skitsering og projektering og 
kan tilbyde: 
— idéoplæg (skitsering)
— Ansøgning om byggetilladelse og dispensationer (myndighedsprojekt)
— For- og hovedprojekt
— Rådgivning i forbindelse med offentlige udbud
— Fagtilsyn og byggeledelse
— Totalrådgivning
— Rådgivning på timebasis til selvbyggere

hvorfor paustian arkitekt?
At vælge arkitekt er en tillidssag. og som et mindre arkitektfirma ved vi, at tillid forpligter. 
Det er trods alt et stort ansvar at skulle skabe smukke og trygge rammer for mennesker 
og familieliv. Derfor gør vi en ekstra stor indsats for at yde en engageret og personlig 
rådgivning, der kan realisere vores kunders boligdrømme. 

Hvad vi ikke har i fysisk størrelse, har vi til gengæld i mange års erfaring fra nogle af Skandi-
naviens mest anerkendte tegnestuer. Vi har en dybt professionel tilgang til vores fag og ved, 
hvordan vi skaber den mest hensigtsmæssige balance mellem æstetik og funktion. Samtidig 
er vi eksperter i projektstyring og sørger altid for, at vores projekter forløber planmæssigt fra 
start til slut.

i kraft af at vi er en mindre tegnestue uden store udgifter til drift og lønninger, kan vi 
desuden sikre vores kunder fordelagtige og faste priser uden uforudsete merudgifter. Vi 
tilbyder med andre ord professionel rådgivning og stærke byggetekniske kompetencer til 
menneskelige priser.
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projektcv
1999 enfamiliehus, SØVAng 

1999 enfamiliehus, AlleRØD

1999 sOmmerhus, TiBiRKe BAKKeR

2001 Café JOrden rundt, KØBenHAVn

2002 dunCkers kulturhus, HelSingBoRg

2003 kOntOrhus, KØBenHAVn (SKiTSePRoJeKT)

2003 Palmehaven, TeneRiFe (SKiTSePRoJeKT)

2003 rOsendahls dOmiCil, HØRSHolM

2004 etagebOliger, KØBenHAVn (SKiTSePRoJeKT)

2005 kaJPlads 24, KØBenHAVn

2005 gOlfhusene, FARUM (SKiTSePRoJeKT)

2005 enfamiliehus, ARCACHon, FRAnKRig

2006 sOmmerhus, BoHUSlän (TilBygning)

2008 kOmmunal kOntOrbygning, HolBæK 

2009 ankarsPelet, MAlMö

2010 tivOli kOngres Center, KØBenHAVn

2010 enfamiliehus, VeDBæK (SKiTSePRoJeKT)

2011 tagetage, ÅRHUS (SKiTSePRoJeKT)
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Om Paustian arkitekt aPs
Tegnestuen er stiftet i 2010. Den ejes og drives af arkitekt Morten Paustian, som er uddannet  

arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1997. Morten Paustian har desuden en baggrund 

som bygningskonstruktør og tømrer.

Fra 1997 til 2010 har Morten Paustian arbejdet hos Kim Utzon Arkitekter, hvor han i perioden 

2006-10 også var partner. Han har desuden været tilknyttet Johan Celsing Arkitektkontor i 

Stockholm. Morten Paustian har vundet priser og hæder for projekter i både Danmark og Sverige. 

Herunder diplom fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og Betonelement-prisen.

Paustian arkitekt aPs

Rosbæksvej 10

DK-2100 København Ø

www.paustianarkitekt.dk

Telefon: +45 2946 7916

e-mail: mp@paustianarkitekt.dk


