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2022 Egen rådgivningsvirksomhed Arkitekt Lise Thorsen, i opstart. 
2019 Vordingborg Kommune. Afdelingschef i Trafik og Ejendomme.  
2015 Arkitema Architects. Tegnestuechef i Danmark og Norge. 
2014 Gottlieb Paludan Architects. Tegnestuechef. 
2012 Københavns Universitet, underviser på Landskab og Planlægning. 
2012 LandB. Eget arkitekturværksted med fagfælle.  
2011 Gruppen for By- og Landskab. Landskabsarkitekt, planlægger, projektleder. 
2007 Odense Kommune. Landskabsarkitekt, planlægger og projektleder. 
2001 Silkeborg Kommune. Sektionsleder i Park. 
1998 Gruppen for By- og Landskab. Landskabsarkitekt, planlægger, projektleder. 
1997 Vejle Amt. Landskabsplanlægger. 
 
 
RESUMÉ 
 
Som leder og arkitekt er jeg drevet af at udvikle og forandre med entreprenørskab på kunstens præ-
misser gennem mennesker. Jeg er et engageret menneske, der reflekterer etisk og agerer samfunds-
bevidst og skaber rammer for ledelse af mennesker med følelse og fokus på forretningen. Mit drive er 
at udvikle professionelle og bæredygtige resultater af høj teknisk og arkitektonisk kvalitet.  
 
Min baggrund er bred med stort geografisk spænd og netværk. Jeg har drevet forretning i Danmark og 
Norge og ledet private og offentlige organisationer. Det har givet mig en tværgående profil indenfor 
arkitektur, landskab og planlægning, forankret i mennesker og samfund.  
 
I Vordingborg Kommune har jeg sat ny agenda. På kort tid har jeg i medier og lokalsamfund skabt nyt 
syn på Trafik og Ejendomme. Jeg har udviklet nye koncepter med et udekontor til borgerne og ændret 
billedet på offentlig forvaltning. Jeg har også samlet to afdelinger til én og sat ny kurs for en supertanker. 
 
I Arkitema har jeg haft produktionsledelse af højt specialiserede arkitekter med andre. Min rådgivning 
er forretningsbaseret på høje krav til kvalitet, kompetencer og overskud. Bestyrelsen har udstationeret 
mig i Oslo for at genoprette økonomi og styrke ledelsen, hvilket blev gennemført på halvandet år. 
 
Hos Gottlieb Paludan har jeg om del af ledelsen haft ansvar for et mindre kontor med design af arki-
tektkonkurrencer og rådgivning af projekter indenfor urbanitet, mobilitet og tekniske anlæg.  
 
I Gruppen for by- og landskabsplanlægning har jeg været rådgiver af planlægning og landskabsdesign. 
Byøkologi og klima har været en grundsten i mit professionelle virke og har naturligt formet mit syn på 
det offentlige rum, hvor fremtidens klima må løses med innovation, æstetik og teknik. 
 
Periodisk har jeg boet og arbejdet i udlandet, senest i Oslo. Tidligere har jeg boet på Seychellerne, i 
Lille, i Toulouse og Bruxelles. Jeg taler de skandinaviske sprog, et flydende engelsk, fransk og lidt tysk.  
 
 



 

 2 

TESTAMONIALS 
 
Jan Michelsen, Udviklingsdirektør, Vordingborg Kommune. 
”Lise sørger for en klar struktur omkring opgaveløsningen. Hun er samtidig en dygtig kommunikator, 
der kort og præcist formidler en fælles retning for organisationen.” 
 
Allan Levann, CEO, High Performance Institute, CBS. 
”Tak, Lise Thorsen. Jeg er glad for at du gennem High Performance Leadership uddannelsen genop-
fandt dig selv som menneske. Som kunstner og leder. Din AL- gruppe var en vigtig støtte og support. 
Jeg er stolt over at have bidraget til din videre rejse, som jeg vil holde øje med.” 
 
Bettina Lamm, lektor KU. 
”Lise er både embedsmand og arbejder i kunstens tjeneste. Kunst er et vigtigt sprog hos Lise, der 
skaber synergi og ånd mellem den fysiske virkelighed og mennesker.” 
 
Kristian Hagemann, CEO, partner, Gottlieb Paludan Architects. 
”Lise er en tillidsfuld og respekteret sparringspartner i ledergruppen, bærer sit ansvar bevidst og forstår 
at handle hurtigt og præcist ved såvel projekt/ kontraktlige som personalemæssige udfordringer. Den 
fine balance mellem empati og handlekraft er en stor styrke hos Lise.” 
 
Steen Brogaard, fotograf for kongehuset, kultur, - og erhvervsliv. www.brogaard.com 
”Lise er en orkan at arbejde med. Hun bliver ved med at give. Så det handler om at holde sig på benene 
og tage imod”.  
 
Leah Løffler. Landskabsarkitekt, tidligere studerende på KU. 
”Tak for i aften. Var virkelig en fornøjelse at møde dig igen. Du gjorde allerede stort indtryk på mig 
den gang under HVÆS. God aften”. 
 
 
UDDYBET CV 
 

LEDELSE VORDINGBORG KOMMUNE 
2020/ 3 Trafik og Ejendomme. Afdelingschef for 250 medarbejdere. Driftsbudget på 190 mio. og 

anlæg for 70 mio. kroner. Fusion af to afdelinger til ny organisation, nyt samarbejde og 
MED- organisation. Samarbejder med foreningsliv og interesseorganisationer. Betjening 
af Plan- og Teknikudvalget og Trafiksikkerhedsrådet.  

2019/ 5 Trafik, Park og Havne, afdelingschef for 100 medarbejdere. Opgaver som ovenfor.  
 

LEDELSE ARKITEMA ARCHITECTS 
2018/ 12  København, chef for produktionsledelsen af 90 arkitekter og specialister. Budgetansvar 

for 100 mio. kr. rådgivning. Koncept for og implementering af ny ledelsesstruktur. 
2017/ 9  Oslo, chef for produktionsledelsen af 30 civilarkitekter, ingeniører og designere for råd-

givning i Norge indenfor boligbyggeri, skole-, og hospitaler samt norsk forsvar. Imple-
mentering af Arkitema-kultur. Etablere nyt branchenetværk i Oslo. Budgetansvar for 60 
mio. kr. Opretning af underskud fra 10 til 2 mio. kr. Udstationeret af bestyrelsen. 

2015/ 10 Aarhus, chef med ansvar for koordinering af portefølje til 200 medarbejdere for 200 mio. 
kr. Produktionsledelse og strategisk sparring med forretningsledelsen. Udnævnt til ny 
chef af direktionen. 

 
2014/ 1 LEDELSE GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS 
 Tegnestuechef på et mindre kontor med produktionsledelse for design af byrum og in-

frastruktur, mobilitet og tekniske anlæg. Projekterne har omfattet anlæg som stibro i hav-
neområde og letbanedesign. Produktionsledelsen har inkluderet afvikling af kontoret. 

 

http://www.brogaard.com/
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1998 + 2011 PROJEKTLEDELSE GRUPPEN FOR BY- OG LANDSKABSPLANLÆGNING. 
 Rådgivning i konkurrencer, prækvalifikationer og tilbud. Design, planlægning og økono-

mistyring af landskab og byudvikling, infrastruktur og forsyningsanlæg i hele landet. 
 

EGET REGI 
2022 Arkitekt Lise Thorsen. Etablering af rådgivning i professionelle samarbejder som bistand 

til en udviklingsproces, produktion - og projektledelse og landskabsfaglige ydelser. 
2012- LANDB. Landskabskunstnerisk værksted i partnerskab med Bettina Lamm. Tildelt fonds-

midler og legater fra Kirkeministeriets Udviklingsfond, Dansk Kunstnerråd, Dreyers 
Fond, Nationalbankens Jubilæumsfond. 

 
UNIVERSITETSUNDERVISNING  

2012- 2017 HVÆS, Håndværk og Æstetik, underviser og eksaminator. 
Udvikling af internationalt studie i landskabskunst af ny kunstnerisk metode med afsæt i 
kartografisk og sanselig læsning af stedet. Ansvar for eksamination med eksterne cen-
sorer arkitekter Peter Holst og Søren Robert Lund. Samarbejde med lektorer Rikke 
Munch-Petersen og Bettina Lamm. Kursets høje kvalitet har ført til obligatorisk studie på 
15 ECTS-points. 

  
LEDELSE OG PROJEKTLEDELSE 

2007  Odense Kommune. Projektleder af komplekse udviklings- og borgerprocesser. Salg af 
in- house rådgivning. Fremlægger af sager i By- og Kulturudvalget. 

2001 Silkeborg Kommune. Leder i Parksektionen med design af større byrumsprojekter, grøn 
drift, økonomi og personaleansvar. Nye tværgående samarbejder i organisation, politik 
og lokalmiljø. Eksternt salg af fagrådgivning til Århus Amt og Odense Kommune.  

1997 Vejle Amt. Landskabsarkitekt, myndighed og sagsbehandler i det åbne land.  
 

UDDANNELSE 
2021 High Performance Leadership ved Allan Levann og Stine Staffeldt, Executive Fonden, 

CBS. 10 måneders forløb med forelæsninger, undervisning, studier og Action Learning 
med Danmarks førende kunstnere, forskere og topledere som Jim Hagemann Snabe, 
Nikolaj Hübbe, Claus Meyer, Sara Louise Muhr, Marianne Dahl.  

2019 Indsigt og handlekraft ved Fogh Kirkeby og Reinhard Stelter, Executive Fonden, CBS. 
Protreptik (græsk filosofi) og coaching metoder anvendes til at udvikle egen ledelsesstil 
med fokus på bedre egenpræstation, at lytte og tjene medarbejdere og organisation. 

2018 Coaching, Kierkegaard og ledelse ved Pia Søltoft, Reinhard Stelter, Københavns Uni-
versitet. Kierkegaards filosofi spejles i individuel ledelsesrefleksion og metode. 

2018 Efteruddannelse indenfor ledelse, arbejdsmiljø og sikkerhed jf. norsk lovgivning. 
2017 Arkitema Master ved TACK. Ledelse og organisationsudvikling i arkitektrådgivning. 
1998- 2015 Projektlederuddannelse hos Implement Consulting Group. Kurser i GDPR, offentlig-

hedslov, forvaltningslov, landzoneadministration, miljøscreening samt sagsstyring. Kur-
ser i digital design som AutoCad og 3D GIS-modellering. 

1997  Cand. Arch. fra Kunstakademiets Arkitektskole. To studieår hos Henning Larsen, tre stu-
dieår på byplan og landskab samt et semester på Science, Københavns Universitet. 

 
 

BOPÆL I UDLAND 
2017-2018 Oslo, udstationeret chef i Arkitema med ansvar for norsk rådgivning i Skandinavien. 
1995 Lille, Nordfrankrig, ½ års studiejob på tegnestue og bopæl i den nordfranske storby. 
1990 Seychellerne, det Indiske Ocean, 1 års udstationering med min ven. 
1988 Toulouse,1/2 halvt års arbejde og bopæl i Sydfrankrig. 
1985 Bruxelles, au-pair med et års ophold og arbejde i den europæiske hovedstad. 
 
 

http://www.lisethorsen.dk/
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PROJEKTEKSEMPLER 
2019 VORDINGBORG KOMMUNE 

Historisk botanisk have tegnet af G.N.Brandt. renoveres og fejres 2021 ved havens 100-
års jubilæum samt udgivet en havekunstnerisk bog. Haven formidler jeg på TV2EAST: 
https://www.tv2east.dk/havedesignerne/havedesignerne-botanisk-have-i-vordingborg 
Jubilæumsbog:https://www.vordingborg.dk/media/liqjcosp/bog-historisk-botanisk-
have.pdf 
Dynamisk Driftsplan, nyskabende, ekstensiv drift https://www.vordingborg.dk/voresare-
aler 
  

2015 ARKITEMA  
Tåsenhjemmet https://www.arkitema.com/dk/projekt/tåsenhjemmet 
Via Campus https://www.arkitema.com/dk/projekt/via-campus-aarhus-c 
Digitale landskaber https://www.arkitema.com/dk/projekt/nexus-digital-case 
LEGO House Plads https://www.arkitema.com/dk/projekt/lego-house-plads 
 

2014 GOTTLIEB PALUDAN  
Århus Letbane, architectural manager, ASAL Consortium. Colour-scheme design.  
Esbjerg Havnepromenade. Prækvalificeret konkurrence for ny stibro mellem by og havn. 
Frederikshavn Trafikterminal. Pladsdesign fra disposition til udført anlæg.  
 

1998 + 2011 GBL 
Klimaplan med LAR-løsninger for overfladevand i Hellerup.  
Masterplan for Geografisk Haves kulturarv og oplevelsesdesign, Kolding.  
Hoptrup Kirke. Kirkegårdsplan og detailprojekt for udearealer til nyt sognehus.  
Ubberud kirkegård. Kirkegårdsplan for transformation af gravsteder til minderum.  
Ring 3 Vest, Odense. Plan for ny ringvej, kommuneplantillæg. For Odense Kommune 
Aarhus Universitet, Biomedicin, ny bygning og landskab. Konkurrence.  
Snejbjerg Skole, design af lege- og uderum. Konkurrence i Herning.  
Kongehøjskolen, Aabenraa. Skolegård og udendørs læringsrum. Konkurrence.  
Akaciegården, design af nyt plejehjem på Frederiksberg. Prækvalificeret konkurrence. 
TVSYD, Kolding. Projektering af have til nyt domicil i vundet konkurrence. 
Hørkær, Herlev. Design og projektering af nye uderum til nye 3- etages boliger.  
Vapnagaard, Helsingør. Design, projektering og beboerprocesser design for nyt, ned-
gravet renovationssystem og alle uderum til 3-4000 beboere.  
Støjvold, et koncept og forprojekt for 7 km jorddeponi ved motorvejen Kolding Øst.  
Rasteplads Hylkedal Øst med nyt trafikflow og opholdsplads, for Vejdirektoratet.  
Bebyggelsesplan i Morud. Vundet konkurrence, etableret i Søndersø Kommune.  
 

2007 ODENSE KOMMUNE 
Udviklingsplan Assistens Kirkegården. Transformation af kirkegård i Odense centrum. 
Rapport med forslag til fælles krematorium for Svendborg og Odense kommuner.  
Elmelund Skov, skovrejsning på 350 ha med Vandcenter Syd og Naturstyrelsen.  
Odins Bro, projektleder for erstatningsnatur ved anlæg af ny bro over Odense Fjord. 
Lind Hansensvej byggemodning. Borgerinddragelse og design. Fra workshop til anlæg.  
Skovrejsning i Højby, projektledelse for koncept og anlæg af ny skov med kunst.  

 
2001 SILKEBORG KOMMUNE 

Nyrups Plads ved Jyske Bank. Designprojekt mellem Jyske Bank og kommunen.  
Landskabsprojekt til formidling af Slotsholmen som Silkeborgs historiske kulturarv. 
Forplads til Silkeborg Rådhus og Silkeborg Langsø. Fra koncept til færdigt anlæg. 
Springvand, rundkørsel og trappe i bakkedrag. Design, vandteknik, anlæg. 
Trappe og sti langs Gudenåens ny faunapassage i Papirfabrikken. Koncept og anlæg.  
Strukturplan Funder. Dispositionsplan inspireret efter hovedgårdslandskabet. 
Nygade-Tværgade, et belægningsdesign og inventar i bymidten fra koncept til anlæg. 
Udbud af drift og anlæg af det grønne i Silkeborg Kommune.  

 
1997  VEJLE AMT 

Planproces for 120 m. vindmøller og 3D terrænmodel. Politisk konference og høring. 
Ny omfartsvej til Billund Lufthavn samt ny linjeføring for nationale togforbindelser. Myn-
dighedsopgaver indenfor national forsyningsinfrastruktur. 

https://www.tv2east.dk/havedesignerne/havedesignerne-botanisk-have-i-vordingborg
https://www.vordingborg.dk/media/liqjcosp/bog-historisk-
https://www.vordingborg.dk/voresarealer
https://www.vordingborg.dk/voresarealer
https://www.arkitema.com/dk/projekt/t%C3%A5senhjemmet
https://www.arkitema.com/dk/projekt/via-campus-aarhus-c
https://www.arkitema.com/dk/projekt/nexus-digital-case
https://www.arkitema.com/dk/projekt/lego-house-plads
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UDDRAG AF PORTFOLIO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Opgave: Design af Nyrups Plads, for Silke-
borg Kommune og Jyske Bank. 
 
Proces: Design og forprojekt af trafik, plads 
og kunst med kunstner Frode Steinicke.  
 
Resultat: Realiseret. 

Opgave: Fejring af Historisk Botanisk Haves 
100 år i Vordingborg tegnet af G.N. Brandt. 
 
Proces: Koncept og organisering af jubilæum 
med kongeligt besøg, og renovering af haven. 
 
Resultat: Fejring, TV- program, bogudgivelse.  
 

Opgave: Nyt design til Ubberud Kirkegård for 
Ubberud Menighedsråd 
 
Proces: Helhedsplan, projektering. Tomme 
parceller omlagt til ny fælles anvendelse. 
 
Resultat: Realiseret.  
 

Opgave: Ny plads til Silkeborg Rådhus og 
Silkeborg Langsø.  
 
Proces: Design og projektering af trafik og 
ny platform i søen til ceremonier. 
 
Resultat: Realiseret.  

Opgave: Bebyggelsesplan i Morud, indbudt 
konkurrence for Nordfyn Kommune.  
 
Proces: Design med karakterfuld hæk, der 
indrammer felter og parceller i ly af skovbryn.  
 
Resultat: Vundet. Realiseret. 

Opgave: 7 km jorddeponi Kolding Øst.  
 
Proces: Koncept og forprojekt for etablering 
af jordvolumen og reetablering af fredsskov 
som støjreduktion mellem by og motorvej. 
 
Resultat: Realiseret. 


