
Med afdelinger i Egå og Aalborg har ingeniør� rmaet været i stand til at rekruttere nogle af 
branchens dygtigste og være tæt projekterne

Da akademiingeniør Svend Poulsen i 
1991 etablerede eget rådgivende in-
geniørfi rma, valgte han at placere det 
i hyggelige Valsgård, en håndfuld kilo-
meter øst for Hobro. Her er fi rmaet ikke 
længere. I stedet fi nder kunderne virk-
somheden på Egå Havvej ved Aarhus 
og på Gl. Gugvej i Aalborg. Og det er der 
i hvert fald to gode grunde til.

- Aalborg og Aarhus oplever en rivende 
udvikling i disse år, og da vi er involve-
ret i rigtig mange projekter i de to byer, 
er vi nu tæt på vores kunder og deres 
projekter. Desuden bliver der uddan-
net mange dygtige ingeniører og andre 
med stor faglighed i netop Aalborg og 
Aarhus. Med de to afdelinger er vi bedre
i stand til at tiltrække de dygtigste i 
branchen og ikke mindst at fastholde 
dem i vores virksomhed. Med løbende
opkvalifi cering af kompetencer og 
direkte involvering i spændende 

projekter kan vi tilbyde en hverdag 
med både faglig og personlig udvikling,
forklarer administrerende direktør og 
indehaver Henrik Kristiansen og hans 
hustru, Trine Maria Stausgaard, der er 
HR-chef i virksomheden med et halvt 
hundrede medarbejdere.

Totalrådgiver
- Siden vi overtog fi rmaet i 2019, har vi 
arbejdet målrettet på at udvikle Svend 
Poulsen A/S til en virksomhed, hvor vi 
tilbyder at være totalrådgiver på alle 
ingeniørfag og hjælpe kunderne med 
at bygge optimalt. Med vores omfat-
tende kompetencer og mangeårige 
erfaring har vi indgående kendskab 
til byggemetoder, byggesystemer og 
materialevalg, således at kunden kan 
være sikker på at få et bygbart projekt, 
hvor teorien også holder vand ude på 
byggepladsen, understreger Henrik 

Kristiansen.
Svend Poulsen A/S beskæftiger in-
stallatører, konstruktører, diplominge-
niører, civilingeniører og tekniske assi-
stenter. Det betyder, at fi rmaer har den 
brede faglige kompetence til at screene 
projekterne helt fra bunden og samtidig
sammensætte det optimale hold til 
opgaven tidligt i projektet. Efterfølg-
ende kan bygherren være tryg ved, at 
det i resten af processen er den samme 
projektleder, der har ansvar for at følge 
projektet sikkert i mål.

Medarbejderne
- Hos Svend Poulsen A/S er medarbej-
derne vores vigtigste ressource. Uden 
dem har det ikke været muligt at gen-
nemføre vores strategi. Derfor har vi 
også målrettet efterspurgt medarbej-
dere, der både er generalister og samti-
dig brænder for særlige nicher af deres 
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fag. Hos os får de lov til at udvikle sig 
fagligt, således at vi alle får glæde af 
hinandens fagligheder, når vi sammen-
sætter et hold til en specifi k opgave. Vi 
gør simpelthen hinanden klogere, når vi 
deler vores viden, påpeger Trine Maria 
Stausgaard.
Svend Poulsen A/S arbejder sammen 
med etablerede projektudviklere, en-
treprenører, arkitekter og bygherrer 
og står i dag for et bredt byggeteknisk 
repertoire med mere end 1000 betyde-
lige projekter bag sig. 

Projekter
- Aktuelt arbejder vi rigtigt meget med 

opførelse af rækkehuse, etagebyggerier
og dagligvarebutikker. Vi arbejder tit 
sammen med de samme totalentrepre-
nører, arkitekter og projektudviklere, 
og sammen med dem har vi desuden 
deltaget i opførelsen af rigtig mange 
projekter i hele landet. Desuden er vi 
med i planlægningen af store boligpro-
jekter, fl ere spændende friplejehjem, 
seniorboligprojekter med innovative 
fælles faciliteter og ungdomsboliger, 
siger Henrik Kristiansen og tilføjer, at 
den tætte dialog mellem rådgiver og 
byggeherre eller investor giver kunden 
merværdi og resulterer i et godt byg-
geri til konkurrencedygtige priser.

- Vi ved hele tiden, hvilke byggemeto-
der og materialer, der skal kombineres 
til hvert enkelt byggeri for at gøre det 
bygbart og konkurrencedygtig på pri-
sen, siger han.


