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Rådgivende ingeniørfirma A/S
Tlf. 63 13 38 00
henneby@henneby.dk I www.henneby.dk

Rådgivende ingeniører
gennem 40 år
Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S har siden
starten leveret traditionel ingeniørrådgivning både som
totalrådgiver og i samarbejde med andre rådgivere. I det seneste
år er disse ydelser blevet suppleret med funktioner som:
• Certificeret statiker
• Certificeret brandrådgiver
• DGNB-konsulent i bæredygtigt byggeri
Vores geografiske base er Fyn med kontor i Odense og Svendborg,
men vi løser opgaver over hele landet inden for såvel nybyggeri
som renovering af bolig-, institutions- og erhvervsbyggeri.
Ingeniørfirmaets ledelse og ejerkreds består i dag af:
• Jørn Henneby Nielsen, administrerende direktør
• Tomas Henneby, teknisk direktør
• Lisbet Henneby Nielsen, økonomi- og personalechef
Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S er medlem af
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, og Green Building
Council Denmark, DK-GBC.
Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S deltager
aktivt i uddannelsen af ingeniører ved at stille medarbejdere
til disposition som censorer og ved ansættelse af ingeniørstuderende i praktik som et led i uddannelsen.

ALT DÉT, DET KAN BLIVE TIL
FAGLIG SPECIALIST I TOTAL-, HOVED- OG FAGENTREPRISER
Vi udfører bygge- og serviceopgaver for professionelle
bygherrer, offentlige instanser, erhvervsvirksomheder
og forsikringsselskaber.

CARSTEN KNUDSEN
TØMRER & SNEDKER
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Vi ser frem til
at løse dit næste
byggeprojekt!
25 ÅRS
ERFARING

Tlf.: 62 62 38 76 · www.carsten-knudsen.dk
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Vores historie

1981

1985

2006

2021

Jørn Henneby Nielsen
etablerede i 1981 egen
rådgivende
ingeniørvirksomhed.

Firmaet blev medlem
af Foreningen af
Rådgivende
Ingeniører, FRI.

Tomas Henneby
tiltrådt som teknisk
direktør.

Virksomheden kan
fejre sit 40-års
jubilæum.

Nye
vinkler på
byggeri

Det enkle og sikre valg indenfor tømreropgaver
Raunstrup er en landsdækkende entreprenør-, tømrer- og bygningsservicevirksomhed, som samtidig er lokalt funderet gennem vores mange afdelinger

SVØMMEHAL

TØMRER &
SNEDKER

BOLIG &
ERHVERV

APTERING &
STORENTREPRISE

DETAIL

BYGNINGSSERVICE

Tlf.: 87 120 120 • raunstrup.com • mail@raunstrup.dk
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De første 10 år i uddrag fortalt
af Jørn Henneby Nielsen
Efter 11 års ansættelse som ingeniør i Odenses ældste
rådgivende ingeniørfirma besluttede Jørn Henneby Nielsen
sig for at skifte den sikre månedsløn ud med udfordringen
som selvstændig rådgiver.
Den 1. juli 1981 var forberedelserne faldet på plads. Der var
lagt an til en yderst beskeden start med base i hjemmet
i Dømmestrup syd for Odense. Eneste ansatte var Jørn
Henneby Nielsen og medhjælpende hustru Lisbet
Henneby Nielsen, som havde hentet forudsætningerne i
en handelseksamen og et tidligere job på EDB-centralen
på Odense Sygehus.
Ingeniørfirmaets første opgave var projektering af en
administrationsbygning til Børge Thomsen A/S, tømrerog snedkermestre i Svendborg, sammen med arkitekt
Jesper Rasmussen i Odense. Det blev også året for starten
på et samarbejde med arkitektfirmaet Jørgen Stærmose
i Odense.
Præcis et år efter starten blev firmaet udpeget som
rådgiver på Herluf Trolle Parken i Odense for Odense
Almennyttige Boligselskab, som skulle opføre mere end
200 almennyttige boliger planlagt som tæt-lavt byggeri
med Jesper Rasmussen som arkitekt. Der var afsat
tre måneder til projektering og udbud, så det krævede
ansættelse af medarbejdere og samtidig indretning af
tegnestue/kontor. Privatlivet måtte vige for arbejde
og mødeaktivitet, som alt sammen foregik hjemme.
Juleaften 1982 fejredes med juletræ i køkkenet. Den 1.
januar 1983 flyttede ingeniørfirmaet til Pogestræde i
Odense.
Tilgangen af opgaver øgedes i løbet af året, som f.eks. Niels
Bohr Parken, Holluf Have og Hindehøj Parken, som alle
var almennyttige boligbyggerier i stor skala. Det blev til
en ny verden i 1983 og de efterfølgende fire til fem år med
en stor tilgang af opgaver og adskilligt flere ansatte. Der
dukkede usædvanlige opgaver op, f.eks. et samarbejde
med en fynsk entreprenør om to opgaver i det centrale
London, indretningen af en nedlagt kirke til show-center
og renovering af et ejerlejlighedskompleks.
I takt med udviklingen af ingeniørfirmaets aktiviteter og
medarbejderstab voksede administrationen tilsvarende,
og den medhjælpende hustru blev deltidsansat
administrativ medarbejder. Lisbet og Jørn Henneby

Nielsen udviklede et manuelt styringsredskab i form
af et time-/sagssystem til organisering af opgaverne og
styring af virksomhedens økonomi.
I 1984 bankede EDB-udviklingen på døren i den
rådgivende ingeniørbranche. Indtil da havde udviklingen
været kostbar og derfor forbeholdt de største rådgivende
ingeniørvirksomheder. Med den begyndende udvikling
af PC’er blev det muligt for de små virksomheder at
tage EDB i brug. I Henneby Nielsen begyndte den
elektroniske tidsalder med et tekstbehandlings- og et
regnearksprogram. På administrationssiden var det
nødvendigt at finde en samarbejdspartner til digital
transformation, og her blev Lisbet Henneby Nielsen en
central figur.
Senere i 1986 blev en nyuddannet ingeniør med kendskab
til EDB-programmering ansat og det første Auto- CADprogram installeret. Det var en pionertid, og Lisbet fik
ansvaret for den fortsatte udvikling af firmaets EDBstrategi. Henneby Nielsen Holding opkøbte et softwarefirma som, i samarbejde med ingeniørfirmaet, skulle tage
sig af udviklingen af tekniske beregningsprogrammer.
Arbejdet viste sig imidlertid at være vanskeligt, markedet
blev oversvømmet af konkurrenter, så aktiviteterne blev
opgivet i løbet af de næste år.
I 1986 indførte den konservative regering under Poul
Schlüter ”kartoffelkuren”, og den danske økonomi blev
bremset. Men i Odense var nedgangen i aktivitetsniveauet
i byggesektoren ikke så markant, fordi Odense i 1988 fejrede
1.000-års jubilæum med opbygningen af Blangstedgård,
et nyt boligområde. Henneby Nielsen var rådgiver på
fire byggerier. For at være mindre afhængig af lokale
konjunkturer åbnedes kontor i København. Antallet af
medarbejdere var nået op på ca. 25, og markedsområdet
var landsdækkende.
De syv fede år var blevet afløst af de syv magre, og
nedgangen i omsætning og indtjening var uundgåelig,
og medarbejderstaben blev halveret. Midt i krisetiderne
blev ingeniørfirmaet udvalgt som rådgiver på Albani
Bryggerierne i Odense og fik dermed del i den markante
udvikling af bryggeriet, som fulgte i årene fra 1989 og
fremefter. Krisen var overstået for denne gang, og nye og
bedre tider var på vej.

VI ER EN AF DANMARKS FØRENDE
AKTØRER INDEN FOR TEKNISKE
VENTILATIONSLØSNINGER
Gunnar Clausens Vej 34B · 8260 Viby
Telefon: 70 20 35 88 · airteam@airteam.dk

www.airteam.dk
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Vi har branchens dygtigste medarbejdere,
som dagligt udvikler avancerede systemer til
blandt andet kontorbygninger, butikscentre,
varehuse, fabrikker og medicinalfirmaer over
hele Danmark.

Vores arbejdsområder
Gennem de sidste 40 år har Henneby Nielsen været rådgiver på en lang række af
spændende opgaver udført i et tæt og inspirerende samarbejde med bygherrer og
brugergrupper, arkitekter, landskabsarkitekter, entreprenører og projektudviklere.
Vi har stor erfaring fra forskellige samarbejdskonstellationer og som deltagere i
opgaver, der gennemføres i partnering.
Rådgivningsvirksomheden omfatter projektrådgivning, bygherrerådgivning,
tilsyn, byggeledelse m.v. i forbindelse med:
•

Bygningskonstruktioner

•

Kloak og sanitære anlæg

•

Certificeret statiker, KK2-KK4

•

VVS-installationer

•

Certificeret brandrådgiver, BK2

•

Ventilations-, klima- og køleanlæg

•

Bæredygtighed - DGNB

•

Indeklimasimulering

•

Arbejdsmiljø

•

Energibesparelse og energirammeberegninger

•

Byggeledelse

•

Svagstrøms- og kommunikationsanlæg

•

Fagtilsyn

•

El-installationer og belysningsanlæg

•

Anlægsarbejder

•

Brandbeskyttelsesanlæg

•

Spildevandsanlæg

Tlf.: 6612 1265
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Certificeret statiker
I forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement 2018, med krav om certificering af den statiske
dokumentation for et bygværk, har virksomheden
i 2020 fået certificeret en af sine statikere til konstruktionsklasse KK2 og KK3-4 og har dermed
mulighed for at tilbyde kunderne at udføre den
samlede statiske dokumentation for projekter op til
konstruktionsklasse KK3.

Certificeret
brandrådgivning

Certificeret rådgivning bæredygtighed

Den 1. januar 2020 trådte bygningsreglement 2018’s
nye regler for teknisk byggesagsbehandling i kraft,
hvilket betyder, at ved ansøgning om byggetilladelser i brandklasserne 2, 3 og 4 skal der tilknyttes
en certificeret rådgiver inden for brand. Virksomheden har uddannet en certificeret brandrådgiver
til brandklasse 2. Vi har fokus på at gøre brandrådgivning og certificeringsordningen overskuelig for
kunden og dennes rådgivere. Med en teknisk tilgang
til projektet og en solid erfaring inden for byggerådgivning kan vi levere den optimale brandrådgivning.

Siden 2011 har Henneby Nielsen været medlem af
Green Building Council Denmark, som er et internationalt netværk af virksomheder med fokus på
bæredygtighed. Virksomheden har i 2020 fået uddannet en medarbejder til konsulent indenfor den
certificerede bæredygtighedsordning DGNB og har
dermed mulighed for at tilbyde kunderne en anerkendt certificering af deres byggeri som supplement
til virksomhedens øvrige byggetekniske ydelser.

DGNB-certificering
Der findes flere anerkendte bæredygtighedssystemer i Danmark, hvor DGNB er ét af dem.
DGNB’s certificeringssystem har på alle fronter vist sig at være det mest fleksible system,
med et helhedsorienteret syn på byggeriet.
•
•
•
•
•
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Helhedsorienteret byggeri
Skarpere projekterings- og byggeproces
Minimering af fejl og mangler
Økonomiske besparelser ved drift og vedligehold
Øget ejendomsværdi

•
•
•
•
•

Større brugertilfredshed
Sikkerhed for høj kvalitet
Dokumenteret ydeevne af konstruktioner/installationer
Synlig udmærkelse og anerkendelse
Et benchmark for bæredygtigt byggeri

Referencer

Afd. 34, Dianavænget
2-60 og 5-31
Odense SV

Bygherre: B
 oligforeningen Kristiansdal
Arkitekt: C&W Arkitekter A/S
Ingeniør: H
 enneby Nielsen Rådgivende
ingeniørfirma A/S
Areal: 24.740 m2
Opførelse: 2017-2021

Gennemførelse af helhedsplan for 10 boligblokke i 3 – 4
etager, i alt 228 boliger.

Alt i stillads, skurvogne og teltudlejning

STILLADSAFDELING ∙ Tlf. 66 11 70 18

SKURVOGNSAFDELING ∙ Mobil. 93 39 70 18
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Referencer

Munke Mose Karréen
Odense C
Bygherre: Tasfo Selskaberne
Totalrådgiver: Henneby Nielsen
Rådgivende ingeniørfirma A/S
Underrådgiver: Arkitema
Areal: 12.000 m2
Opførelse: 2017-2020

Tidligere undervisningsbygninger husende Odense
Tekniske Skole/Syddansk
Erhvervsskole og HF/VUC
Fyn, ombygget til 110
udlejningsboliger.

Strandhøjen Nyborg
Strandhøjen har en enestående beliggenhed i udkanten af Nyborg,
kun 5 minutters kørsel fra byens centrum og et direkte kig mod
Storebælt. Området ligger i den 180 år gamle Teglværksskov, med
en blød overgang fra den grønne skov til det store åbne engområde.
De nye boliger er bygget i forskellige størrelser og udformninger, der
tilpasser sig grundens unikke udformning og vision om, at der skal
bygges boliger, som henvender sig til alle generationer.
Gl. Torv 2, 5800 Nyborg | Tlf.: +45 65 31 16 18 | www.harrebek.dk | info@harrebek.dk
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Ørsteds Haver
Frederiksberg
Bygherre: E/F H. C. Ørsteds Vej 25-27
Totalentreprenør: Amstrup & Baggesen
Entreprise A/S
Arkitekt: Tegnestuen Lokal
Ingeniør: H
 enneby Nielsen Rådgivende
ingeniørfirma A/S
Areal: 778 m2
Opførelse: 2018-2020

Projektet blev vinder af
Renoverprisen 2021.
Renoverprisen er indstiftet af
Grundejernes Investeringsfond
og Realdania.

Vi bygger på indsigt
Det er indsigt og ansvarlighed, der
gør 5E Byg til en entreprenørvirksomhed med ekspertise til omfattende
byggeprojekter.
Domiciler • Erhvervsbyggeri
Boliger • Institutioner • P-huse

5E Byg A/S
Wichmandsgade 5
5000 Odense C
Tlf.: 63 40 41 40

5e-byg.dk
9

Referencer

Christmas Møllers Kollegie
Odense S
Bygherre: Boligforeningen Kristiansdal
Totalrådgiver: Henneby Nielsen
Rådgivende ingeniørfirma A/S
Arkitekt: Creo Arkitekter A/S
Areal: 1.286 m2
Opførelse: 2019-2021

Bygningen har ensidig
taghældning, er et
altangangsprojekt
indeholdende 25 boliger
samt elevator.

Holkebjergvej 58 · 5250 Odense SV

Tlf.: 66 17 08 55

msh@msh.dk · www.msh.dk
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I mere end 40 år har MØRK & SKOV ApS tilføjet værdi
i det danske landskab med levering af kvalitetshåndværk, hvor traditionsbundne teknikker, moderne byggeviden og udførselsmetoder har været kendetegnet.
MØRK & SKOV ApS tilbyder alle typer opgaver indenfor murer-, kloak-, jord- og beton- og anlægsarbejde.
Dette udføres både som fag- og hovedentrepriser.
Vi har en serviceafdeling, som varetager service- og
vedligeholdelsesopgaver i større eller mindre omfang
hos vores mange private kunder.

Cortex Park
Odense M

Bygherre: 3C GROUPS A/S
Totalentreprenør: Amstrup & Baggesen
Entreprise A/S
Ingeniør: H
 enneby Nielsen
Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal: 1.801 m2
Opførelse: 2017-2019

Hos Revisionsfirmaet Axel Gram
handler revision ikke alene om tal
Vi gør nemlig mere end at opstille årsrapporter og budgetter.
Vi sætter dig, din virksomhed og dine nærmeste i centrum,
og ser på helheden for at opnå de mest optimale løsninger.
Som kunde hos Revisionsfirmaet Axel Gram vil du møde høj
faglighed, nærhed og tryghed igennem hele processen.

Bredbjergvej 46 · 5230 Odense M
Tlf. 66 12 33 15 · axelgram.dk
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Referencer

Gibotech
Odense SØ
Bygherre: Gibotech
Ingeniør: Henneby Nielsen
Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal: 600 m2
Opførelse: 2017-2021

Indretning af kontorlokaler
i eksisterende ejendom.

Belægninger • Beplantning • Beskæring • Vedligehold
Professionelle løsninger af små
og store opgaver. Nyanlæg,
belægning og vedligeholdelsesopgaver udføres af dygtige
håndværkere - året rundt!

Tlf. 65 36 11 63 • www.birkely.dk
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MALERFIRMA
MED SANS
FOR KVALITET
Erfaring siden 1932
Østerbro 12-14, 5000 Odense C
Tlf.: 6611 2133
dcm@dcm-malerfirma.dk
www.dcm-malerfirma.dk

Netto Skallebølle
Vissenbjerg

Bygherre: Salling Group
Totalentreprenør: Amstrup & Baggesen
Entreprise A/S
Arkitekt: C.F. Møller Architects
Ingeniør: H
 enneby Nielsen
Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal: 1.100 m2
Opførelse: 2020-2021

Ellinge Smedie udfører alle former for stål-, smede- og VVSarbejde som trapper, altaner, værn, stålkonstruktioner
samt alle former for VVS & Blikarbejde.

Vi er klar til at hjælpe dig

Mere end
100 års erfaring
indenfor vores
kerneområde

- kontakt os og få en snak om dit projekt
Gl. Byvej 10, Ellinge, 5540 Ullerslev

65 98 12 30

info@ellingesmedie.dk | ellingesmedie.dk
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“

Vi sikrer
helhedsorienterede
løsninger til glæde
for vores kunder.“

Frit, fagligt og kreativt
arbejdsmiljø
Hos Henneby Nielsen er det medarbejderne, der gør forskellen. Vores medarbejdere har stor erfaring og er fagligt
kompetente inden for alle relevante fagdiscipliner. Gennem et tæt tværfagligt teamarbejde sikres helhedsorienterede løsninger til glæde for vores kunder. Vi tror på, at
et godt arbejdsmiljø skaber de bedste resultater.
Vi har en særlig ånd og arbejder for at skabe et godt, fagligt, kreativt og socialt miljø, hvor medarbejderne nyder
en stor grad af frihed og ansvar, og hvor vejen til ledelsen
er kort. Vores medarbejdere er ansat med henblik på at
indgå i virksomheden både personligt og fagligt, og der er
ikke nogen stor gennemstrømning af medarbejdere hos
os.
Hos Henneby Nielsen lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø med fleksibilitet for den enkelte medarbejder, og vi
påtager os et ansvar for både det mentale og fysiske velvære på arbejdspladsen.

JYSK TRYKPRØVNING
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Tlf.: 86356811
Mail: jysk@trykprovning.dk
www.trykproevning.dk
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Peder Skrams Vej 1 • 5220 Odense SØ • Tlf.: 66 15 53 00 • www.malergruppen.as

Vores medarbejdere
gør hele forskellen
Henneby Nielsens værdigrundlag baserer sig på, at
medarbejdernes høje faglige niveau og engagement
gør forskellen, og vi har en klar holdning til de projekter, vi beskæftiger os med.
Vi påtager os både et miljø- og samfundsansvar og
har derfor en formuleret miljøpolitik og arbejder
med miljørigtig projektering. Et arbejde, vi også har
modtaget anerkendelse for.
Vi er desuden optaget af at leve op til vores ansvar
i forhold til uddannelsesområdet og er involveret i
censorarbejde på Syddansk Universitet, ligesom vi
løbende har praktikanter ansat.

“

Vi tror på, at et
godt arbejdsmiljø
skaber de bedste
resultater.“

KAREN RASMUSSENS
RENGØRING A/S
Østre Stationsvej 44 ∙ 5000 Odense C

66 13 39 35

Mobil: 40 29 46 27 ∙ karenrasmussen@io.dk
Medlem af SBA
(Servicebranchens Arbejdsgiverforening)

Aut. VVS installatør og blikkenslager
Odensevej 18 G
5260 Odense S
Tlf.: 40 36 14 98
info@gjersingvvs.dk
www.gjersingvvs.dk
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Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S
Nyborgvej 200C, 1. sal
5220 Odense SØ
Telefon: +45 63 13 38 00
E-mail: henneby@henneby.dk
www.henneby.dk

• xxxx • www.jsdanmark.dk

Kontakt

