
FIRMABESKRIVELSE - PHOAM STUDIO ApS
Phoam Studio er en ung tegnestue beliggende i København. Tegnestuen blev etableret i 2007 af Morten 
Norup Fassov og Carsten Nørregaard-Laursen. Tegnestuen tæller pt. 6-7 mand herunder praktikanter 
og arkitektkonsulenter. Tegnestuen er grundlagt på basis af en international arkitektkonkurrence som 
tegnestuen vandt i 2007.

Konkurrencen var udskrevet af New York City i 2007, og handlede om oprettelsen af et statsligt 
katastrofeberedskab til indsættelse i forbindelse med naturkatastrofer. Vores forslag var et boligkoncept som 
hurtigt og effektivt kunne genhuse ofrene, som ofte har mistet alt i katastrofen.  

Vores portfolio bygger primært på traditionelle arkitektopgaver, herunder skitseopgaver, indretning og 
projekttering. Den resterende del er dedikeret til research og eksperimenterende projekter, idet vi  hele tiden 
ønsker at udvikle tegnestuens kompetencer.  Gennem workshops, konkurrencer og eksperimenter er vi en del 
af den internationale debat om nye teknologier og teorier indenfor arkitektur og design.  

VISION
Phoam Studios tilgang til arkitektur er stærkt inspireret af skandinaviske designtraditioner og intelligente 
digitale processor, hvor bæredygtige principper og metoder er styrende faktorer. Med inspiration i bionikken 
og måden hvorpå naturen fungerer, nytænker vi byggeriets komponenter og helhed på en intelligent og 
æstetisk måde.
Det er vores overbevisning, at alle projekter skal tage udgangspunkt i den moderne tids sociale og 
miljømæssige problematikker. 

Vi er meget beviste om at søge inspiration fra andre faggrupper og samarbejder derfor tværfagligt med 
fremtidige brugere, grafikere, forskere, sociologer, programmører, etc. for at skabe et mere fuldendt projekt.
Gennem en tæt dialog med bygherre, rådgivere og leverandører leverer vi den optimale ydelse ift. 
byggeteknik, økonomi og tid. 

RÅDGIVNINGSCENTRE FOR KRÆFTRAMTE
Visionen med rådgivningscentrene for kræftramte er at skabe et sted for de kræftramte, hvor de føler sig 
hjemme, et sted som er designet til at tage vare om den kræftramtes individuelle ønsker og behov.

Vi vil bruge bionikken som et aktivt middel til at skabe helt særlige rammer til rådgivningscentrene og har 
fundet inspiration i terapihaven og dens positive virkning på de kræftramte. Derfor ønsker vi at benytte os af 
terapihavens sanselige virkemidler inde i bygningen.
Vi vil omsætte havens strukturer, farve- og materialesammensætning og bruge disse i bygningen, for at give 
denne nogle af de samme terapeutiske karakteristika.
Det er vores vision, at de kræftramte gennem arkitekturen mærker, at stedet er skabt for dem - et fristed, 
hvor man finder hjælp, støtte og håb.
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