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Om wienberg architects 

Mette Wienberg , arkitekt MAA, født 1971
Efter 11 års arbejde hos schmidt hammer lassen, en af de mest markante tegnestuer i Danmark, 
har jeg  pr. 1. aug. 2010 opsagt min stilling for at etablere WIENBERG ARCHITECTS. 

Mit netværk er efter mange år i branchen veludbygget og jeg er rustet til at indgå i og styre alle 
projektforløbets processer.

I løbet af min arbejdstid hos shl har jeg oparbejdet stor erfaring med en bred vifte af krævende 
opgaver, både danske og udenlandske. Min rolle i firmaet har spændt bredt i mellem sags- og 
designansvarlig konkurrencearkitekt (op til 40.000 m2), sags- og designansvarlig arkitekt på 
større (op til 8000 m2) og mindre projekteringsopgaver og indehaver support (”højre hånd”) for 
etablerende partner Morten Schmidt.

Jeg besidder evnen til både den indadvendte og udadvendte del af arkitektfaget og formår 
både at have en personlig kunstnerisk, fri tilgang til opgaveløsninger og at kunne strukturere, 
systematisere og styre et sagsforløb.

Tidligere samarbejdspartnere hos shl (udvalg)
Moe & Brødsgaard A/S, Rambøll A/S, Technum (Belgien), WSGreen Technologies (Tyskland), 
Arup & Partners Ltd, MT Højgaard, Hundsbæk & Henriksen, NCC, Carl Bro A/S. 

Samarbejdspartnere hos WIENBERG ARCHITECTS
BodilsenTotalbyg A/S (kontaktperson Claus Pedersen, mobil 2210 1918), tømrermester Åge 
Pedersen ApS

Arkitekturpriser
Århus Kommunes arkitekturpris 2008, for Villa Wienberg
Halmstad Kommunes Arkitekturpris 2006 som sags- og designansvarlig arkitekt hos shl
Vejle Kommunes arkitekturpris 2003, for Villa Alkemade
Volaprisen 1999, for “Årets Afgangsprojekt”

Bibliotek i Ghent 2009/shl

Bibliotek interiør Oslo 2009/shl

Hotel München 2010/shl

Referencer/projekter hos shl

Villa Wienberg 2008

Overordnet tilgang til de 7 nye rådgivningscentre

Arbejdet med at finde frem til stedets ånd og iboende kvaliteter, relationen mellem bygn-
ing og sted samt relationen mellem menneske og bygning, menneskets perception. Det 
sociale indhold. Opgavernes potentiale for skulpturel bearbejdning. Dette vil tilsammen 
danne fundamentet og blive den afgørende drivkraft i tilgangen til løsningen af opgav-
erne.

Mit arbejde er karakteriseret af et stærkt, indlevet og personligt engagement i alle faser af 
designprocessen fra begyndelse til afslutning, min tilgang til enhver opgave er entusiastisk 

og målrettet.

11 års erfaring hos SHL - prisbelønnet arkitektur - høj hitrate på konkurrencer

Nye rådgivningscentre til Kræftens Bekæmpelse

WIENBERG ARCHITECTS

mette.wienberg@gmail.com


