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PROFIL

ARBEIDSERFARING

PROSJEKTER

UTDANNING

2010 - 2014 Bachelor i arkitektur 

Utvekslingsprogram

KTU Faculty of Civil Engineering and Architecture
Kaunas, Litauen

Etter endt bachelorgrad i arkitektur i 2014 har jeg arbeidet som praktiserende arkitekt 

i Kaunas, Litauen. I to år var jeg delaktig i ulike boligprosjekter og industrielle prosjekter 

i regionen, men i 2016 brakte min fasinasjon for snødekte fjelltopper og skandinaviske 

byggetradisjoner meg til Nord-Norge. Her tok jeg en mastergrad landskapsarkitektur 

med sterkt fokus på arktiske forhold og problemstillinger. Min masteroppgave utforsket 

metoder for å beskytte sårbare kulturminner i Longyearbyen, Svalbard. Prosjektet fokuserte 

på stedets historiske kirkegård og hvordan den kunne bli beskyttet mot naturkreftene 

samtidig som man skapte er rom for ettertanke og urnenedsettelse. Tromsø er nå 

blitt mitt hjem og er personlig engasjert i alle prosjekter jeg arbeider med. Jeg finner 

stor glede i å skape gode hjem for folk og samtidig tilrettelegge for gode uterom.

AB ‘Architektas’

Utpost AS

Kestucio St. 35 - 2, Kaunas, Litauen

Skansegata 4, Tromsø

Ansvarsområder: forberedelse og presentasjon av design forslag 
til klienten; produksjon av detaljerte tegninger og spesifikasjoner; 
løsninger relatert til problemer som oppstår i løpet av konstruksjon.

Ansvarsområder: arbeid med design fra skissefase til en fase 
med å få byggetillatelse. Engasjement med designløsninger, 
byggematerialer, spesifikk oppmerksomhet til utearealer.

VIA Architectural Technology & Construction Management
Horsens, Danmark

AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Master i landskapsarkitektur Tromsø

2012 høst

2016 - 2018

2014 - 2016

2017 - nå

Assisterende arkitekt

Arkitekt

KONTAKT

Navn:

Telefon:

E-post:

- Litauisk:

- Engelsk:

- Norsk:

SPRÅK

PROGRAMVARE

- Autodesk Revit Architecture
- Autodesk AutoCAD
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe After Effects
- Trimble SketchUp
- Graphisoft Archicad
- Graphisoft Artlantis
- Lumion

Kristina Masyte

+47 467 44 791 

km@o-utpost.com

Morsmål

Avansert

Mellomnivå 

KOMPETANSE

- Konseptutvikling
- 3D-modellering
- Visualisering
- Modellbygging
- Fasader og materialer
- Byggesøknadsprosess
- Energiberegning
- Universell utforming

Har arbeidet med rundt 20 boligprosjekter som spenner seg fra 
eneboliger til større prosjekter med over 25 boenheter. Dette 
inkluderer prosjekter i både tiltaksklasse 1 og 2 innen arkitektur.

Vært delaktig i over 10 prosjekter som inneholder næring og 
offentlige funksjoner, som bl.a. handel, helse, industri og kontor. 
Dette inkluderer prosjekter i både tiltaksklasse 1 og 2 innen 
arkitektur.

Bolig

Næring/offentlig

Har vært engasjert forskjellige småskalaprosjekter som 
hytter og badstuer. Vært involvert i landskapsprosjekter 
hos Lo:Le Landskap i 2019/2020. Og deltatt på kunst - og 
arkitekturfestivaler i Litauen, Norge og Storbritannia.

Annet


