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SØREN IBSEN
Adm. direktør, partner og konstruktionsingeniør
M. (+45) 2060 7777, si@tri-consult.dk
Fødselsdato

09.08.1969

Nationalitet

Dansk

Sprogduelighed

Engelsk og tysk i skrift og tale

Uddannelse

Bygningsingeniør fra Århus Teknikum, konstruktionslinjen

Specialisering

Personaledelse, salg og IT ansvarlig
Projekteringsledelse
Byggeledelse
Konstruktionsprojektering

Kursus

Den lovpligtige sikkerhedskoordinatoruddannelse, 2001
AB92
Merkonom

Beskæftigelse

1993 - d.d.:
Tri-Consult A/S som medarbejder i konstruktionsafdelingen frem til 1999,
hvor status som medarbejder ændres til indehaver.

Søren har i firmaet opnået en bred erfaring med projektering inden for alle områder, hvor
især konstruktionsfagene har været prioriteret højt. Har været tilknyttet opgaver i både
Luxemburg og Tyskland.
Sørens primære arbejdsopgaver er bygherrerådgivning, projekteringsledelse samt tilsyn og
byggeledelse.

PRIMÆRE REFERENCER
Almennyttige boliger for Boligforeningen VesterBo og Boligkontoret Århus / 1994-2015
Tri-Consult A/S har udført projektering, tilsyn og byggeledelse af nye almennyttige boliger,
renoveringsopgaver i eksisterende afdelinger omhandlende ombygninger af badeværelser, køkkener
og tekniske installationer. Søren Ibsen har været projekteringsleder og byggeleder på projekterne.
Byggemodninger i Stavtrup og Glostrup / 2014-2016
Tri-Consult A/S har for REKA Gruppen projekteret byggemodninger, udført tilsyn og byggeledelse for i
alt 140 tæt/lave ejerboliger i Jylland og på Sjælland. Søren Ibsen varetager byggeledelsen.
Nordea Bank Danmark A/S / 2006-2016
Tri-Consult A/S planlægger, projekterer og udfører tilsyn/byggeledelse af kontor og banker for Nordea
i Jylland og på Fyn. Søren Ibsen varetager projektledelsen og byggeledelsen af projekterne.
Tandreguleringsklinik – Rønde / 2004-2005
Tri-Consult A/S har som underrådgiver for arkitektfirmaet Hune & Elkjær projekteret og udført
tilsyn/byggeledelse i forbindelse med nybygning af en Tandreguleringsklinik for Rønde kommune
(Syddjurs Kommune). Søren Ibsen varetog projektering, tilsyn og byggeledelse på projektet.
Rise Plejehjem / 2011-2012
Tri-Consult har i samarbejde med Sahl Arkitekter været rådgiver på projekteringen og udførelsen af
Rise Plejehjem. Projektet er projekteret som lavenergi klasse 2015 og med stor fokus på nye tiltag inden
for plejesektoren. Sagsansvarlig for ingeniørfag på projektet Rise plejehjem med 84 nye plejeboliger samt
tilhørende servicecenter.

