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JT Engineering ApS

Rolle

Ejer, el ingeniør

Uddannelse
M.IDA. B.Sc Electrical Engineering - 1993 (Stærkstrømsingeniør med
energenergi som special)
Languages

Engelsk, Tysk, Norsk, Svensk samt Russisk på begynderniveau

Opsummering
Har over 25 års erfaring inden for byggebranchen med elektriske og tekniske installationer. Er udlært elektriker fra
1988 og stærkstrømsingeniør fra 1993. Har haft ansvaret for store byggepladser både lokalt og internationalt. Har
stor erfaring med rådgivning for alle byggeriets partner og specielt med fokus på design at stærkstrøms-, sikring-,
og kommunikationsanlæg.
Over alle årene været meget engageret i kontraktforhandlinger, udvikling af udbudsmateriale og tilsyn. Derudover
er der akkumuleret et stort vidensgrundlag om koordinering på tværs af alle tekniske fag herunder design af
bygningsautomatik, CE-mærkning og energioptimering

Specielle kompetencer og ydelser
• Koordinering af alle byggeriets tekniske fag så som bygningsautomatik, vand, VVS, varme og ventilation.
• Detailprojektering af svag - og stærkstrømsinstallationer, udbudsmateriale og energioptimering
• Kravspecifikationer og funktionalitetsbeskrivelser
• Projektledelse, Tilsyn & rapportering og idriftsættelse
• ATEX: Evaluering af installationer og områder og behjælpelig med udarbejdelse af CE-mærkning.

Udvalgte projekt referencer
• Biogen Idec i Hillerød - CTS - Koordinering og design
• A.P. Møllers hovedsæde - IBI/CTS/SIK - Koordinering
• Epilepsihospital Dianalund - Ny EEG afdeling - Projektering
• LK - Nyt ADK system - Design og Koordinering
• Nærum Gymnasium - Projektering og programmering af IBI (Lon installation)
• Novo Nordisk - ny fabrik - New FVII Novo - Nordisk Engineering Bygningsanlæg - Projektering og koordinering
• Blangstedgårdsskolen - Bygningsanlæg - Projektering
• LK Ringsted - Ny fabrik - IBI anlæg - Projektering, koordinering og programmering
• Det Kongelig Bibliotek - IBI anlæg - Projektering, koordinering og programmering
• Hotelbyggerier i Tyskland - Projektering og koordinering

Videre uddannelse
Løbende opdatering af viden via diverse relevante kurser, seminar og deltagelse i erfa gruppen (CTS og Cx) af
GDP & GTP træning
Good documentation Practice and good test practice
Uddannelse
Elektriker, Odense 1988
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