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Personalia:
Navn:
Adr.:
Født:
Tel:
E-post:

Petter Nordahl, sivilarkitekt MNAL
Grønnvoll allé 15D, 0663 Oslo
28.11.57
+47 90 11 46 73
petter@nomark.no

Kvalifikasjoner:
Erfaring fra egen praksis og prosjektansettelser i det offentlige og i det private.
Erfaring og praksis fra bygging og drift av den nye hovedflyplassen på Gardermoen.
Trening i å forvalte Designhåndboken til Oslo Lufthavn AS (OSL) - både som premissgiver,
som prosjekterende, og som ansvarlig for gjennomføring.
Erfaring som prosjekterende arkitekt knyttet til komplekse problemstillinger innen byggteknologi
og akustikk på områdene bolig, kultur- og næringsbygg. Erfaring fra salg av egne prosjekter
gjennom løsnings-og priskonkurranser.
Trening i å kvalitetssikre arkitektur og design gjennom juryarbeid for Forsvarsbygg.
Erfaring og praksis fra gjennomføringen av den visuelle profilen til de Olympiske Vinterleker på
Lillehammer gjennom et designprogram – i kompleksitet den største enkeltoppgaven innenfor
design som er blitt gjennomført i Norge.
Trening i evnen til å kombinere det visjonære, inspirasjonsrettede og planleggende med
operativt, utførende fagarbeid innen gitte budsjettrammer og tidsfrister.
Betydelig erfaring fra tverrfaglig arbeid (både innen beslektede fag som grafisk design,
industridesign, overordnet landskapsbehandling, arkitektur og scenografi) og andre som
markedsføring, kultur, ingeniørvesen og eiendomsutvikling.
Det er blitt tilegnet store kunnskaper om produktutvikling, tilbudsforespørsler, kontrakts- og
kostnadsoppfølging, gjennomføring og vedlikehold, samt opparbeidet betydelig innsikt i
myndighetskrav og offentlige planprosesser.

Yrkeserfaring:
2014 -

Egen praksis: NOMA arkitekter AS sammen med
arkitekt MNAL Vincenzo Marchese.

2007 – 2014

Prosjektleder i Oslo Lufthavn AS, premissgiver og prosjekterende, både innenfor
terminalbygningens nåværende arealrammer og fremtidige utvidelser (T2) – se
også perioden 1996-2000.

2004 – 2007

Prosjektleder i Norsk Form knyttet til det nordnorske programmet om
”Landkjenne” – reisemålets kvalitet – om tettstedsutvikling i Hurtigrutens
anløpssteder. Planarbeid med kommunene Vikna, Hadsel, Skjervøy og
Hammerfest.

2002 – 2004

Egen praksis: Prosjektering knyttet til design- og forretningsutvikling for Oslo
Lufthavn AS, samt juryarbeid for Forsvarsbygg - arkitektkonkurransene om Bodø
Hovedflystasjon, Setermoen leir og Haakonsvern Orlogsstasjon.

2000 - 2002

Egen praksis :SAMARK AS, sivilarkitekter MNAL:
Saksbehandler for arkitektarbeidene til den nye Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO),
med delegert ansvar for RIB, RIA (akustikk) og IKT.

1996 – 2000

Seksjonssjef for Arkitektur-og Design i Oslo Lufthavn AS.
Saksbehandler for Selskapets Designhåndbok og sekretær for Arkitekturrådet.
Premissgiver- og godkjenningsinstans overfor eksterne utbyggere (festere) og
kommersielle leietakere i terminalbygningen. Se også perioden 2007-2014.

1994 – 1996

Egen praksis: Eneboliger og rehabilteringsprosjekter i Oslo: Singasteinveien 7C,
Opplandsgata 9, Ribbungata 4 og Alnafetgata 1. Kurs for Norske Arkitekters
Landsforbund (NAL): DAK og digitale visualiseringer.

1992 – 1994

Prosjektleder i Designseksjonen LOOC, OL på Lillehammer, avdeling for
Arkitektur & Scenografi. Premissgiver i et tverrfaglig team knyttet til
gjennomføringen av temporære konstruksjoner og OL-arenaenes visuelle
utrustning. Gjennomføringsansvarlig for skilt og festivale elementer.

1990 – 1992

Bilde- og layout-sjef i avisen Klassekampen. Gjennomføringsansvarlig for
redesign av avisen høsten 1991 med opplagsøkning. Prisvinner i nordisk
konkurranse om avisdesign.

1990 – 1991

Hjemmeværende pappa.

1987 – 1990

Ansatt arkitekt hos arkitektene HRTB A/S. Saksbehandler for arkitektarbeidene til
et større boligfelt for OBOS på Holmlia i Oslo - fra regulering til ferdigstillelse.
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Mottatte
1.
2.
3.
4.

priser:

2001: Merket for God Design. Designprogrammet til Det kongelige bryllup.
2000: Merket for God Design. Utforming av bæreposer til alle forretningene på OSL
1994: Visuelt-prisen for kommunikasjonsdesign - skilting LOOC – Statens Vegvesen
1991: Scandinavian Newspaper Design Award, beste nyhetsside og beste forside

Utdannelse:
1981 – 1986

Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO)

1980 – 1981

Arkitektavdelingen NTH (nå NTNU)

1978 – 1980

Universitetet i Oslo, ExPhil og matematiske grunnfag

Kurs:
Løpende kurs i DAK og Plan- og bygningslov
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