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MARTIN TRÆRUP
Partner og konstruktionsingeniør
M. (+45) 2936 1337, mt@tri-consult.dk
Fødselsdato

04.08.1979

Nationalitet

Dansk

Sprogduelighed

Engelsk og tysk i skrift og tale

Uddannelse

Bygningsingeniør fra IHA Ingeniør Højskole Århus, konstruktionslinjen, 2003

Efteruddannelse

Ingeniørernes Diplomuddannelse i projektledelse/ledelse fra VIA University
College, 2012

Specialisering

Projekteringsledelse
Byggeledelse og tilsyn
Konstruktions- og kloakprojektering
Arbejdsmiljø koordinator
Markedsføring

Kursus

Den lovpligtige sikkerhedskoordinatoruddannelse, 2008
AB92

Beskæftigelse

2004 - d.d.:
Tri-Consult A/S som medarbejder i konstruktionsafdelingen frem til 2013,
hvor status som medarbejder ændres til indehaver

Martin har i firmaet opnået en bred erfaring med projektering inden for alle områder, hvor især
konstruktionsfagene har været prioriteret højt.
Martins primære arbejdsopgaver er konstruktionsprojektering, projekteringsledelse samt tilsyn og
byggeledelse.

PRIMÆRE REFERENCER
Aarhus Business College / 2015-2017
Tri-Consult A/S har i samarbejde med C.F. Møller forstået udarbejdelse af myndighedsprojekt samt
udbud som EU-udbud for udvidelse af Aarhus Business College på Viemosevej i Viby J.
Udarbejdelse af projektgrundlag og anlægsprojekt for myndighedsbehandling samt intern projektleder
på opgaven.
20 Lejeboliger – tæt lav – Hobro Boligforening / 2014-2015
Tri-Consult A/S har i samarbejde med Fjorden Arkitekter A/S forestået projektering af 20 lejeboliger
på Hvilhøjvej i det vestlige Hobro. Opgaven er projekteret til udbud i fagentreprise. Daglig byggeleder
og tilsynsførende på opgaven.
Trianglen Esbjerg / 2014-2015
Tri-Consult A/S bygger i samarbejde med Dansk Bolig Byg og RAVN arkitektur 9 etagers etagebyggeri
med henholdsvis bolig og erhvervsafsnit. Projekterende af bærende konstruktioner og intern
projektleder på opgaven.
Retsbygninger i Herning og Holstebro / 2011-2012
Tri-Consult A/S har som underrådgiver for Bascon A/S i samarbejde med totalentreprenør A.
Enggaard A/S og arkitektfirmaet Arkitema KS bygget Retsbygningerne i henholdsvis Herning og
Holstebro. Projekterende af bærende konstruktioner på opgaven.
60 Almennyttige boliger i Tranbjerg, Østergårdsparken / 2011-2012
Tri-Consult A/S har i samarbejde med Skovhus Arkitekter været rådgiver for Brabrand Boligforening
i forbindelse med etableringen af 60 boliger i Østergårdsparken.
Projekterende af bærende konstruktioner og intern projektleder på opgaven.
Vissenbjerghallerne / 2011
Tri-Consult A/S har i samarbejde med PplusP Arkitekter og Totalentreprenør Q-Construktions ApS
udvidet Vissenbjerg Hallerne.
Projekterende bærende konstruktioner og intern projektledelse på opgaven.

