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TRADITIONSRIGT  
INGENIØRHUS I  

RIVENDE UDVIKLING
Frandsen & Søndergaard er blandt de 
ældste ingeniørhuse i Danmark. Virk-
somheden blev grundlagt tilbage i 
1959 og har dermed stolte traditioner 
i arbejdet med de klassiske ingeniørdi-
scipliner. De seneste 60 år har Frandsen 
& Søndergaard således hjulpet en lang 
række af kunder og samarbejdspartnere 
gennem alle byggeprocessens faser - fra 
planlægning og projektering til selve 
udførelsen af byggeriet.

Vi lever i en verden i konstant forandring, 
hvilket i høj grad også smitter af på os 
i byggebranchen. De seneste år er der 
således opstået nye strømninger inden 
for ingeniørfaget, hvor digitalisering og 
bæredygtighed er de mest fremtrædende 
tendenser. 

Med vores mange år på bagen har vi hos 
Frandsen & Søndergaard før mærket 
tidens tand, og vi frygter derfor ikke dis-
ruption-spøgelset, der hærger på mange 
direktionsgange rundt omkring i landet. 
Vi brænder nemlig for vores fag og ser 
de mange nye muligheder som en chance 
for at mestre nye discipliner, der kan 
være en hjælp for os selv, vores samar-
bejdspartnere og vores kunder. På grund 
af vores visionære indstilling til markedet 
er vi i dag blandt de førende virksomhe-
der på vores felt inden for både automa-
tisering af arbejdsprocesser samt den 
bæredygtige DGNB-certificering. 

Det skyldes i høj grad vores dygtige og 
hårdtarbejdende medarbejdere, der hver 
dag leverer resultater for vores virk-

somhed og vores kunder. De har altid 
ja-hatten på og siger aldrig nej til en ny 
udfordring. Deres indstilling sikrer, at vi 
altid har et godt samarbejde med vores 
kunder og samarbejdspartnere, som vi 
danner gode og stærke relationer til, der 
varer ved mange år ud i fremtiden. 

Frandsen & Søndergaard blev grundlagt 
i Aalborg, og virksomheden har derfor 
dybe rødder i den nordjyske muld. Vi og 
vores medarbejdere har dermed fødder-
ne solidt plantet i jorden, og selvom det 
for tiden er vigtigt at være innovative 
og visionære, så værdsætter vi i lige så 
høj grad værdier som pålidelighed og 
stabilitet. Det er nemlig en del af vores 
virksomheds DNA, og selvom vi befinder 
os inden for et felt i rivende udvikling, 
så vil vi til stadighed fastholde og slå på 
vores traditionelle værdier i fremtiden. På 
den måde sikrer vi en tilgang, der altid er 
praktisk, reel og ambitiøs.

Af Peter Gasberg,  
Partner og direktør 
Frandsen & Søndergaard. 

INDHOLD 
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FRANDSEN & SØNDERGAARD  
I MARKANT VÆKST
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Frandsen & Søndergaard har de sene-
ste år oplevet markant vækst i både 
omsætning, indtjening og antal med-
arbejdere. Frandsen & Søndergaard 
realiserede sidste år en omsætning på 
24,5 millioner kroner, mens antallet af 
medarbejdere nærmer sig 30. 

I efteråret 2017 offentliggjorde Frandsen 
& Søndergaard en ambitiøs vækststra-
tegi, der frem mod 2020 skulle fordoble 
både omsætning og medarbejderstab. 
På daværende tidspunkt havde virksom-
heden en omsætning på 15,7 millioner 
kroner og en medarbejderstab på 17. 

I dag nærmer den rådgivende ingeniør-
virksomhed sig med hastige skridt den 
ambitiøse målsætning: 

- I 2017 gennemførte vi et stort strategi- 
udviklingsprojekt, der var med til at 
afdække, at Frandsen & Søndergaard 
rummede et stort, uforløst potentiale. 
Det er vi godt i gang med at indfri, og 
vi er glade for, hvor godt det er taget 
imod af kunderne, siger Mikael Vest, der 
indtrådte som professionel bestyrelses-
formand for selskabet samme år. 

Strategien viste sig at være helt rigtig, 
og 2018 blev det bedste år nogensinde i 
virksomhedens 60-årige historie. Frand-
sen & Søndergaard leverede en omsæt-
ning på 24,5 millioner kroner svarende 
til en vækst på 56 procent sammenlignet 
med 2016. I samme periode er medar-
bejderstaben vokset med 59 procent og 
tæller nu knap 30 medarbejdere: 

- Selvom vi fylder 60 år, så er vi i vores 
livs bedste form. Det har været en spæn-
dende rejse, og vi er meget tilfredse med 
årsregnskabet for 2018, konstaterer 
partner og direktør Peter Gasberg. 

Årets resultat blev i 2018 på 8,4 milli-
oner kroner mod 4,3 millioner kroner i 
2016. Da Frandsen & Søndergaard er et 
kommanditselskab, kan resultatet dog 
ikke sammenlignes med eksempelvis 
anparts- og aktieselskaber, da løn til 
ejerkredsen samt virksomhedsskat ikke 
er afholdt, når resultatet opgøres.

Ejerkredsen består udover Peter Gasberg 
også af Kristoffer Jørgensen og Marinus 
Møller, som alle tre er ingeniører. Det 
samme er de fleste af virksomhedens 
medarbejdere:

- Vores vækst har været betinget af et 
målrettet arbejde med at være en at-
traktiv arbejdsplads, således at vi kunne 
tiltrække ingeniører til virksomheden.  
Det er heldigvis lykkes langt hen ad vejen, 
men det er fortsat et fokusområde for os, 
fortsætter Peter Gasberg. 

Han og de øvrige partnere oplever 
generelt en byggesektor med et højt 
aktivitetsniveau - foreløbig uden tegn på 
afmatning. I fremtiden vil virksomheden 
dog også have fokus på at konsolidere 
sig og sikre, at interne processer, kompe- 
tenceudvikling og lignende fortsat er i 
centrum:

- Vi har en langsigtet strategi, og vi vil 
også være her om 15 år, når vi fylder 
75. Derfor skal vi konstant have fokus 
på at levere en høj kvalitet, siger Peter 
Gasberg og fortsætter: 

- Det bliver mere og mere komplekst at 
bygge, og samtidig skal vi være foran 
den digitale udvikling og de mange nye 
værktøjer, som hele tiden udvikles til 
byggesektoren. 

Han siger supplerende, at krav til eksem-
pelvis energi, klima og bæredygtighed 
er eksploderet de seneste år. Det gælder 
blandt andet områder som for eksempel 
DGNB, cirkulær økonomi. På det område 
er det også en del af Frandsen & Søn-
dergaards strategi, at de skal være en 
markant spiller.
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SKAB  
VÆRDI  

MED  
COMMIS- 
SIONING
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Totaløkonomi og langsigtede løsninger er nøgle-
ord hos Frandsen & Søndergaard, som i mange 
år har udført commissioning på byggerier for at 
sikre en velfungerende drift og minimalt energi-
forbrug.

Hos Frandsen & Søndergaard er der stort fokus 
på, at alle bygningsmæssige funktioner skal 
kunne tale sammen. Derfor har Frandsen &  
Søndergaard gennem mange år udført dialog-  
og kvalitetsstyringsdisciplinen commissioning på 
byggerier for at sikre en optimal drift hele vejen 
rundt.

Begrebet commissioning, som direkte oversat 
betyder ’idriftsættelse’, stammer oprindeligt fra 
skibsindustrien, hvor et skib først sendes ud, når 
det er gennemtestet. Inden for byggeindustrien 
handler commissioning således om at sikre god 
økonomi og samspil mellem de mange installa-
tioner, som de fleste moderne bygninger i dag 
har. Disciplinen sikrer blandt andet et velfunge- 
rende samspil mellem alt fra varme og el til lys  
og ventilation. 

- Hele tanken bag commissioning er, at tingene 
altid skal testes af inden brug for at sikre, at alt 
fungerer optimalt fra dag et. Det er aldrig for sent 
at udføre commissioning på byggeprojekter eller 
eksisterende bygninger, men jo før det gøres,  
desto bedre, siger partner og ingeniør hos  
Frandsen & Søndergaard, Marinus Møller. 

EN BÆREDYGTIG LØSNING 
Udover at sikre en optimal drift i byggeriet er 
commissioning også en yderst bæredygtig 
løsning, som ifølge flere undersøgelser fører  
til en gennemsnitlig energibesparelse på hele  
13 procent.

- Interessen for bæredygtigt byggeri er stærkt 
stigende i øjeblikket, og vi oplever, at flere og flere 
lige nu får øjnene op for langsigtede og bæredyg-
tige løsninger som commissioning. Hvis et hus 
eller en bygning eksempelvis har en levetid på 50 
år, så er det jo ekstremt vigtigt, at alle elementer 
fungerer optimalt i alle de år. Alle faser i en byg-
nings levetid skal altså ses samlet, og derfor er 
det vigtigt at medregne bygningens brug og drift 
allerede i de indledende designfaser, fortæller 
Marinus Møller. 

Commissioning er desuden pointgivende i bære-
dygtighedscertificeringen DGNB, som Frandsen & 
Søndergaard også rådgiver om. DGNB evalueres 
ud fra en bygnings bæredygtighed målt på både 
miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.
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ERHVERVSBYGGERI: 

INNOVATIVE RÅDGIVERE GIVER 
NYE MULIGHEDER 
”Med Kongsbergs bygning var vi nødt til at være innovative  

for at opfylde kundens behov og ønsker, så virksomheden kan indfri sit  
udviklingspotentiale i et miljø, der ikke begrænser dem på parametre  

som kapacitet og pladsmangel”

88



Dansk økonomi har været i kraftig frem-
gang de seneste år, hvilket har fået flere 
virksomheder til at vokse. Det smitter af 
på Frandsen & Søndergaard, der således 
oplever en markant stigning i antallet af 
erhvervsbyggeprojekter. 

- Der er opført rigtig mange boliger i de 
sidste mange år, og der vil altid være bo-
liger, der skal bygges og renoveres. Men 
vi oplever i stigende grad, at der bliver 
råbt på mere erhvervsbyggeri. 

Det, synes vi, er rigtig spændende, fordi 
der altid er en ny udfordring at tage 
højde for, når der er tale om erhvervs-
projekter, siger Kristoffer Jørgensen, der 
er partner og ingeniør hos Frandsen & 
Søndergaard, og fortsætter:

- Erhvervsbyggerier skal typisk kunne 
noget forskelligt alt efter erhvervets 
formål, hvilket stiller store krav til os 
som rådgivere. Her har vi mulighed 
for at sætte vores virksomheds mange 
specialister i spil, som på tværs af deres 
fagligheder finder frem til den bedste 
løsning for vores kunder. 

KUNDE KONGSBERG 

Størrelse  642 m2 administrationsbygning og 912 m2 værksted  
 fordelt på to haller

Byggestart  September 2018

Færdiggørelse  Juli 2019

Frandsen & Søndergaard har i sine 60 år hjulpet mange virksomheder med at  
udvide deres eksisterende produktion eller bygge nyt. Det skyldes i høj grad 
ingeniørfirmaets mange forskellige specialister, som i samarbejde skræddersyer 
innovative løsninger, der altid passer til kundens behov.

8 98
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ET STÆRKT FUNDAMENT VAR  
AFGØRENDE 
Kongsberg er en af de mange virksom-
heder, som Frandsen & Søndergaard har 
rådgivet i forbindelse med opførelsen af 
et nyt erhvervsbyggeri. Virksomheden 
servicerer det maritime erhverv med 
levering og reparation af komplette 
fremdrivningssystemer, og det stiller helt 
særlige krav til bygningens konstrukti-
on. Så da Kongsberg i juli 2019 skulle 
flytte ind på Værftsvej 23 på Aalborg 

havn i et godt 1.400 m2 særligt tilrette-
lagt erhvervsbyggeri, blev Frandsen & 
Søndergaard hentet ind for at konstruere 
alle bærende konstruktioner samt al VVS, 
ventilation og de brandtekniske forhold:

- En af de faktorer, der var helt afgørende 
for Kongsbergs erhvervsbyggeri, var Aal-
borg Havns forholdsvis bløde grund. Da 
Kongsbergs bygning skal kunne håndtere 
en ekstrem vægt i form af skibsdele på 
op til 80 tons, der håndteres af to 30 tons 
kraner, måtte vi tage højde for grundens 

fundament, inden vi kunne arbejde videre 
med bygningen. Derfor beregnede vi 
rigtig meget på fundamentet og indsatte 
adskillige pæle i jorden, for at bygningen 
kunne klare belastningen, siger Kristoffer 
Jørgensen og fortsætter:

- Med Kongsbergs bygning var vi nødt til 
at være innovative for at opfylde kundens 
behov og ønsker, så virksomheden kan 
indfri sit udviklingspotentiale i et miljø, 
der ikke begrænser dem på parametre 
som kapacitet og pladsmangel.

Frandsen & Søndergaard har også ydet 
rådgivning, da verdens største lakseterminal 
skulle bygges. Terminalen ejes af Hav Line 
Processing og ligger på Industrikajen 7 i 
Hirtshals. 
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- Ambitionen for byggeriet til Blue 
World Technologies er, at det skal være 
verdens største methanol-brændselscel-
lefabrik. Fabrikken er lige nu 5.000 m2, 
men vi regner med, at der på sigt skal 
udvides med yderligere bygninger. Vi 
skal derfor udregne en fabrik, der skal 
kunne rumme mange typer udstyr til 
de forskellige afdelinger i produktionen 
af methanol-brændselsceller, fortæller 
Kristoffer Jørgensen. 

Målsætningen for Blue World Technolo-
gies er på sigt at huse hele 500 medar-
bejdere. Det stiller store krav til produk- 
tionslinjens fleksibilitet, da virksomheden 
har behov for at kunne udvide i takt med 
stigende efterspørgsel på deres produkt- 
er. Derfor skal der blandt andet være 
mulighed for at udvide og rokere om, 
hvis det bliver nødvendigt, lyder det fra 
Kristoffer Jørgensen:

- Vi ideudvikler fortsat på bygningens 
fleksibilitet og arbejder på flere løsninger 
til, hvordan fabrikken kan opbygges og 
indrettes. Det er meget spændende, og 
til tider udfordrende, at finde løsninger 
til Blue World Technologies, da de er en 
nyopstartet virksomhed, som har behov 
for fleksibilitet og udvidelsesmuligheder.

FLEKSIBILITET GIVER  
UDVIDELSESMULIGHEDER 
Den rette bygningskonstruktion har 
ligeledes afgørende betydning for den 
nyopstartede virksomhed Blue World 
Technologies, der udvikler og producerer 
methanol-brændselsceller til biler og  
andre køretøjer. Netop derfor blev Frand-
sen & Søndergaard hyret som rådgivere, 
da virksomheden begyndte projektering- 
en af deres nye fabrik i januar 2019 på 
Aalborg havn.

lNam sumquist vollaut ilis consedis maio 
cus excea dolorecus voluptam, vernatus 
magnienem fuga. Et

Frandsen & Søndergaard har været  
med til at opføre flere erhvervsbyggerier i 

Nordjylland. Blandt andet det nye  
KOMPAS Hotel på Østerbro 27 i Aalborg.

10 1110



Frandsen & Søndergaard er blandt de største rådgivende inge-
niørhuse i Nordjylland og arbejder dermed for en bred portefølje 
af kunder. Men hvordan er det egentligt at arbejde sammen med 

Frandsen & Søndergaard, og hvorfor falder valget ofte på den 
nordjyske ingeniørvirksomhed, når der skal findes rådgivende 

ingeniører til et nyt byggeprojekt? Det fortæller fire af Frandsen 
& Søndergaards kunder nærmere om her: 

HVAD  
SIGER 
KUND- 
ERNE?

1212
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JENS NIELSEN 
Salgsdirektør hos  
TL-Byg A/S

Som totalentreprenør be-
nytter vi os ofte af Frandsen 
& Søndergaard til alle slags 
opgaver - fra eksempelvis 
projektering og elinstallatio-
ner til VVS og ventilation. Vi 
har arbejdet sammen med 
Frandsen & Søndergaard i 
efterhånden mange år og har 
derfor knyttet et tæt, profes-
sionelt bånd til virksomheden 
og dens medarbejdere. 

- Vi har en god relation, der 
bygger på gensidig respekt 
og en stor tillid til hinanden. 
Det er netop på relationer, 
at Frandsen & Søndergaard 
efter min mening skiller sig 
ud, da de er ekstremt dygtige 
til at have kunden i fokus og 
være nærværende. Derfor er 
Frandsen & Søndergaard ofte 
det naturlige førstevalg, når vi 
skal ud og finde rådgivende 
ingeniører til vores byggepro-
jekter. 

JAN KROGH 
Arkitekt og indehaver af  
KROGH Arkitektur A/S

Som arkitektfirma bliver vi 
ofte hyret ind som totalråd-
giver på en række forskel-
ligartede byggeprojekter. 
Her benytter vi os ofte af 
Frandsen & Søndergaard 
som underrådgiver til at løse 
alt ingeniørarbejdet. Vi har 
nemlig et godt kendskab til 
hinanden, og de behersker 
desuden alle ingeniørfag 
til fulde, hvilket letter vores 
arbejde en del, da vi således 
kun skal samarbejde med 
én enkelt rådgivende inge-
niørvirksomhed. Det har vi 
eksempelvis gjort, da vi blev 
hentet ind som totalrådgiver 
på Aalborgs andenstørste 
byggeplads, hvor vi er med 
til at opføre 427 boliger for 
pensionsselskabet Pensam i 
Sofiendal Enge. 

- Tillid er en afgørende faktor 
for os. Netop derfor vælger vi 
ofte Frandsen & Søndergaard 
som underrådgiver, da vi har 
en stor og gensidig tillid til 
hinanden. Vi udfører altid en 
forventningsafstemning, in-
den igangsætning af en given 
opgave. De overholder altid 
deres aftaler, og der er ingen 
overraskelser i form af eks-
traregninger. En aftale med 
Frandsen & Søndergaard er 
altid det, som man kan kalde 
en god, solid, jysk aftale. Det 
betyder, at vi altid kan regne 
med dem, og vi har derfor 
ingen bekymringer ved at 
anbefale dem til vores kunder 
og samarbejdspartnere. 

ERIK PEDERSEN 
Administrerende direktør hos  
Arne Andersen Vrå A/S

Vi arbejder ofte sammen med 
Frandsen & Søndergaard - 
både med os selv som kunde, 
men vi møder dem også på 
den anden side af bordet, når 
de arbejder for bygherren. 
Vi har over en lang årrække 
opbygget et tillidsfuldt og 
ligeværdigt samarbejde med 
respekt for hinandens kom-
petencer. 

- De er rigtig dygtige til at 
lave bygbare og forståelige 
projekter. Det betyder, at 
håndværkerne på bygge-
pladsen kan se, hvad der skal 
laves og ikke skal gætte sig til 
halvdelen. På grund af der-es 
evne til ikke at komplicere 
løsningerne unødigt og vores 
gode forhold, kommer vi med 
stor sandsynlighed til at ar-
bejde sammen med Frandsen 
& Søndergaard mange år ud i 
fremtiden.

JESPER BRØNDUM 
Direktør og partner hos  
ERIK arkitekter A/S

Vi har haft en del projekter 
sammen med Frandsen & 
Søndergaard. Senest har vi 
samarbejdet om at rådgive på 
byggeriet af det nye Aalborg 
Friplejehjem samt Blue World 
Technologies’ nye fabrik på 
Aalborg havn. Frandsen & 
Søndergaards rolle har typisk 
været at rådgive om alt inden 
for de klassiske ingeniør- 
discipliner, mens de på Blue 
World Technologies-projektet 
også har siddet med selve 
projekteringsledelsen. 

 - Frandsen & Søndergaard  
er et professionelt ingeniør- 
firma, og vores samarbejde  
er derfor upåklageligt. De  
kan rådgive om alle ingeniør- 
discipliner, da de har flere 
ingeniørspecialister i huset, 
som vi kan trække på. Sam-
menholdt med deres store 
engagement, ordentlighed 
og vores gode kemi vælger 
vi derfor ofte Frandsen & 
Søndergaard som samar-
bejdspartner, hvilket i øvrigt 
også var tilfældet i min tid 
hos ejendoms- og udviklings-
selskabet Søren Enggaard A/S, 
hvor vi også valgte dem til 
flere projekter.

1212



SKABER RAMMERNE  
FOR FREMTIDENS  
SUNDHEDSSEKTOR

1414

Frandsen & Søndergaard har de  
seneste år været med til at opføre flere 

sundhedsbyggerier, blandt andet  
Plejehjemmet Birkebo på  

Forchhammersvej 23 i Aalborg.
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Frandsen & Søndergaard har i disse 
år stort fokus på sundhedsbyggerier, 
der blandt andet tæller opførelser og 
optimeringer af plejehjem og sygehuse. 
Her har virksomheden blandt andet 
rådgivet i forbindelse med Plejehjem-
met Birkebo og et nyt friplejehjem i 
Aalborgs nye bydel ved Tranders Høje.

Det går stærkt i den danske sundheds-
sektor, og det smitter af på byggebran-
chen, hvor entreprenører og rådgivere 
i disse år har travlt med at skabe de 
bedste rammer for fremtidens pleje- 
personale- og patienter. 

- Sundhedsbyggerier stiller helt særlige 
krav til projekteringen af byggerierne, 
da der ofte skal tages særlige hensyn til  

eksempelvis handicappede eller demente 
borgere og ikke mindst generel patient- 
og personalesikkerhed. Vores arbejde på 
dette felt præges derfor af stor omtanke 
og hensyntagen til den daglige drift,  
siger Kristoffer Jørgensen, der er partner 
og ingeniør hos Frandsen & Søndergaard.

FLERE SUNDHEDSBYGGERIER PÅ VEJ 
Frandsen & Søndergaard har gennem 
årene gennemført en lang række ambi-
tiøse projekter med energioptimering og 
indretning af specialstuer på hospitaler, 
sygehuse og ikke mindst et af Aalborgs 
første friplejehjem.

Friplejehjemmet, der får 56 boligenhed- 
er fordelt på 5.244 kvadratmeter inkl. 
kælder, er netop nu under opførelse og 
ventes at stå klar til indflytning til sep-
tember 2020.

- Det nye friplejehjem i Aalborg Øst er 
et særdeles spændende projekt, der vil 
tilføje et yderligere element til området 
ved Tranders Høje i Aalborg Øst. Vi har 
gennem den seneste tid involveret os i 
flere projekter, der henvender sig til den 
ældre befolkningsgruppe, som i disse år 
vokser markant, hvilket efterlader flere 
områder med stor efterspørgsel på kapa-
citet, fortæller Kristoffer Jørgensen.

Det er Danske Diakonhjem, der står bag 
et af de første friplejehjem i Aalborg og 

således har indgået en 30-årig lejeaftale 
med entreprenørvirksomheden A. Eng-
gaard og pensionsselskabet PKA i regi af 
parternes fælles selskab PKAE.

SKABER RAMMERNE FOR EN  
TRYG HVERDAG 
Tryghed og åbenhed er nøgleordene,  
når Frandsen & Søndergaard er tilknyttet 
institutionsprojekter og sundhedsbygge-
rier. Det gælder også udvidelsen af Bir-
kebo Plejeboliger i Aalborg, der omfatte-
de en tilbygning på 52 nye plejeboliger 
og nye fællesrum. 

- Formålet med udvidelsen var at skabe 
et samlet og demensegnet plejehjem, der 
sikrer en tryg hverdag for hjemmets be-
boere og samtidig udstråler aktivitet og 
åbner sig mod verden udenfor, forklarer 
Kristoffer Jørgensen. 

Projektet omfattede etableringen af fem 
boenheder, en demensafdeling med ti 
boliger samt fire enheder, der hver især 
indeholder op til 24 boliger. Boenhederne 
rummer alle personalefaciliteter såsom 
bryggers, køkken-, opholds- og spiserum 
samt adgang til terrasse eller altan. 

I projekteringsfasen har Frandsen & 
Søndergaard udarbejdet projekt for kon-
struktioner, VVS, ventilation og elinstal-
lationer til Birkebo Plejeboliger.

OM BIRKEBO PLEJEBOLIGER

 KUNDE VIVA BOLIG 

 Størrelse  4.600 m2

 Anlægssum Cirka 105 mio. kr

 Byggestart  September 2014

 Færdiggørelse  December 2016 

OM FRIPLEJEHJEM VED TRANDERS HØJE

 KUNDE A. ENGGAARD 

 Størrelse  4.585 m2 + kælder

 Anlægssum Cirka 60 mio. kr

 Byggestart  April 2019

 Færdiggørelse  August 2020



FRANDSEN & SØNDERGAARD 
GENNEM TIDEN

Haakon Frandsen og 
Aage Østergaard grund- 
lægger virksomheden 
under navnet Frandsen 
& Østergaard.

Virksomhedens 
indehavere, Haakon 
Frandsen og Aage 
Østergaard, går hver til 
sit. Haakon Frandsen 
overtager arkivmate-
riale fra et af Aalborgs 
ældste ingeniørfirma-
er og fortsætter det 
tidligere Frandsen & 
Østergaard under det 
nye navn Frandsen & 
Kragh-Nielsen A/S. 
Aage Østergaard etab-
lerer firma under eget 
navn.

Preben Søndergaard 
overtager firmaet som 
eneaktionær. I den 
forbindelse ændres 
virksomhedsnavnet til 
Frandsen & Sønder-
gaard A/S.

Frandsen & Sønder-
gaard A/S gennemgår 
et generationsskifte. 
Ove Møller, Torben 
B. Nielsen og Peter 
Gasberg overtager 
virksomheden efter 
Preben Søndergaard. 
Firmaets navn er 
herefter Frandsen & 
Søndergaard K/S. 
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Kristoffer Jørgensen 
indtræder i ejer- 
kredsen.

Ove Møller går på 
efterløn med udgan-
gen af 2016. Marinus 
Møller indtræder i ejer-
kredsen per 1. januar 
2017.

Mikael Vest vælges 
som Frandsen & Søn-
dergaard K/S’ første 
professionelle bestyrel-
sesformand.

Torben B. Nielsen ud-
træder af ejerkredsen.

I 1959 benyttede grundlæggeren af  
Frandsen & Søndergaard en god gammeldags, 
håndskreven ordrebog til at holde styr på virk-

somhedens mange opgaver.
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HVAD SIGER  
MEDARBEJDERNE?

Frandsen & Søndergaard har  
de seneste år været i en rivende  
udvikling, og flere medarbejdere 
med forskellige fagligheder er  
kommet til. Men hvordan er det 
egentligt at arbejde i et stærkt  
voksende firma med skyhøje  
ambitioner? 

Fem medarbejdere giver her  
deres besyv med at være ansatte 
og kollegaer hos det rådgivende 
ingeniørfirma. 

MADS HARBO  
Bygningskonstruktør og  
BIM-koordinator 

- Siden min første dag hos Frandsen & 
Søndergaard er jeg blevet opfordret til at 
dele mine erfaringer og idéer. Ledelsen 
er altid lydhør og klar på nye udfordring- 
er. Vi får derfor plads til at tænke stort 
og ud af boksen, og det betyder, at jeg 
kan holde mig opdateret inden for faget, 
og det gør mig i stand til altid at yde mit 
bedste.

- Ofte er det de store firmaer med mange 
ressourcer, der tør at eksperimentere 
med eksempelvis systemer og tegning- 
er. Derfor synes jeg, det er unikt, at en 
mellemstor virksomhed som Frandsen 
& Søndergaard også tør arbejde med 
de mere atypiske opgaver. Det er rigtig 
spændende at være en del af et firma, 
der er så handlekraftigt og åbensindet, 
hvor der aldrig er langt fra tanke til 
handling.

TROELS NIELSEN 
VVS- og energiingeniør 

 
- Frandsen & Søndergaard favner de 
primære faggrupper i samme hus. Det 
betyder, at vi ofte samarbejder og vi-
dendeler med hinanden direkte hen over 
skrivebordene. Det medvirker således til, 
at vores projekter er nærværende, da alle 
væsentlige fagligheder har fingeren på 
pulsen i projekterne. Vi laver nemlig ikke 
bare skabelonarbejde, men vi tilpasser 
løsningen efter den enkelte kunde og det 
enkelte behov, hvilket netop kan lade sig 
gøre, fordi vi løser opgaver på tværs af 
vores mange forskellige fagligheder i tæt 
samarbejde med hinanden. 

- Udover at der hos Frandsen & Sønder-
gaard er et enormt højt fagligt niveau, er 
der også en meget behagelig stemning, 
hvor godt kollegaskab vægtes lige så 
højt som det faglige fællesskab. Vi er 
nemlig gode til at hjælpe hinanden, og 
der er ikke nogen, som bliver glemt i en 
travl hverdag, hvilket kan mærkes direkte 
på kvaliteten i vores projekter.
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HVAD SIGER  
MEDARBEJDERNE?

MARTIN BUNDGAARD 
ANDREASEN 
Konstruktionsingeniør 

- Jeg er glad for at være en del af en 
virksomhed, hvor alle medarbejdere yder 
sit allerbedste hver dag. Vi bestræber os 
altid på at være ærlige og nærværende 
over for vores kunder og samarbejds-
partnere. Derfor er vi pligtopfyldende og 
ambitiøse, og vi går gerne langt for at 
opnå det bedste resultat. 

- Man skal lede længe for at finde et så 
fantastisk fællesskab, som vi har her hos 
Frandsen & Søndergaard. Vores kollega- 
skab giver et helt særligt arbejdsmiljø, 
som jeg er sikker på, også afspejles i 
vores opgaveløsning. Vi har nemlig en 
tryghed i hinanden, og derfor er vi ikke 
bange for at bede om hjælp. Det fører 
helt sikkert til de bedste resultater, da vi 
ofte rådfører os og lærer af hinanden.

KARINA VEDEL KRONBORG 
VVS-ingeniør og tegnestueleder 

 
- Hos Frandsen & Søndergaard er vi 
engagerede og dybt passionerede for 
vores felt, og vi opfordres hele tiden til 
at tilegne os ny viden og dygtiggøre os 
eksempelvis gennem efteruddannelse. 
Det betyder, at vi altid er opdateret på de 
nyeste programmer og tendenser inden 
for vores fag.

- Vi er med tiden blevet en større 
virksomhed, der dækker næsten alle 
faggrupper inden for vores felt. Men 
samtidig er virksomheden så tilpas lille, 
at vi kender hinanden rigtig godt og 
interesserer os for kollegaen på den 
anden side af bordet. Derfor er det gode 
kollegaskab helt unikt, og vi mødes ofte 
til sociale arrangementer, som styrker 
vores fællesskab.

GLENN GULDBORG LARSEN 
El-ingeniør

 
 
 - Man keder sig aldrig hos Frandsen & 
Søndergaard, fordi vi har travlt med nye, 
spændende projekter. Personligt er jeg 
begejstret for vores motto: ”Hvis ikke vi 
kan svare på det, hvem kan så?”, hvilket 
betyder, at vi skal bestræbe os på at 
være eksperter inden for vores felt, og 
det er meget motiverende. 

- Det er berigende at være en del af en 
virksomhed med en stærk fællesskabs- 
følelse af, at vi er sammen om at nå et 
mål og dermed skal gøre vores bedste 
hver eneste dag. Derudover betyder 
personalets faglige sammensætning, at 
vi kan tilbyde rådgivning inden for alle 
ingeniørdiscipliner, og således kan vi 
finde frem til helt unikke løsninger for 
vores kunder.
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BYGGERIETS FORETRUKNE 
DGNB-RÅDGIVER 

Bæredygtighed er blevet en fast del af dansk byggeri, og i fremtiden stilles 
endnu større krav til certificeringer som DGNB. Frandsen & Søndergaard har 

ambitioner om at være byggeriets foretrukne rådgivere inden for bære- 
dygtighed og er allerede involveret i flere komplekse projekter. 

2020



Bæredygtighed er kommet for at blive, 
og i fremtiden stilles endnu større krav 
til grønt byggeri og certificeringer som 
eksempelvis DGNB. Hos Frandsen & 
Søndergaard kan udviklingen mærkes, 
da flere og flere af byggeriets parter 
efterhånden certificerer byggerier efter 
enten sølv, guld eller platin i DGNB-ord-
ningen. Mange bygherrer har indset, at 
en certificering giver en fremtidssikring 
af bygninger gennem fleksible løsninger 
og meget høje krav til kvalitet og lave 
udgifter til vedligeholdelse samt energi-
forbrug.

Senest er Frandsen & Søndergaard 
blevet tilkaldt som DGNB-konsulenter og 
auditor i forbindelse med opførelsen af 
et nyt friplejehjem i Frederikssund. Bag 
projektet står Attendo, som er nordens 
største virksomhed inden for velfærds-
området. Frandsen & Søndergaard blev 
kontaktet, da en stor investor meldte sig 
på banen og stillede krav om DGNB-cer-
tificering: 

- Vi har en ambition om at yde toppro-
fessionel rådgivning inden for bæredyg-
tigt byggeri, som DGNB i særdeleshed 
er et godt eksempel på. Derfor var det 

et stort skulderklap at blive kontaktet i 
forbindelse med byggeriet af fripleje-
hjemmet, som dog krævede, at vi måtte 
tænke kreativt, da DGNB ikke var ind-
tænkt fra start. Alligevel sigter vi nu efter 
at opnå certifikatet guld i certificerings-
ordningen, siger Peter Gasberg, partner 
og direktør hos Frandsen & Søndergaard. 

For at blive DGNB-certificeret skal friple-
jehjemmet bedømmes ud fra 40 kriterier 
inden for seks hovedkategorier, som 
eksempelvis dækker miljø, økonomi og 
teknik. Der uddeles point i hver kategori, 
og byggeriet skal i alt opnå 65 point for 
at opfylde kravene til guldcertifikatet:

- Vi håber, at det lykkedes at komme i 
mål med certificeringen, da byggeriet 
bestemt har de rette forudsætninger. Vi 
er generelt et godt hold af uddannede 
auditorer, der kan hjælpe vores kunder 
i mål med at opnå certificeret byggeri, 
således vi i fællesskab kan understøtte  
FN´s mål for bæredygtig udvikling, siger 
Peter Gasberg.

FLERE DGNB-PROJEKTER I  
FREMTIDEN 
Frandsen & Søndergaard har inden for 
de seneste år været involveret i flere 
DGNB-projekter såsom Børnehaven 
Humlebien i Aalborg, der er på vej til 
at blive guldcertificeret. Peter Gasberg 
forventer derfor, at antallet af DGNB- 
opgaver vil vokse yderligere i fremtiden: 

- Vi kommer i fremtiden til at opleve et 
større og større fokus på bæredygtighed 
generelt og ikke mindst DGNB. Derfor 
har vi i dag et team af medarbejdere, 
der er dedikeret til at arbejde med disse 
områder. Vi arbejder således løbende på 
at få endnu mere erfaring med at imple-
mentere bæredygtighed i vores projekter 
og gerne opnå flere DGNB-certificering- 
er, slutter Peter Gasberg.

OM BØRNEHAVEN HUMLEBIEN: 

KUNDE AALBORG KOMMUNE

Størrelse   700 m2

Anlægssum  11 mio. kr

Byggestart  Ultimo 2017

Færdiggørelse  Primo 2019
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EKSPERTRÅDGIVNING 
SIKRER OPSIGTS- 

VÆKKENDE ENERGI-
BESPARELSE I  

SUNDHEDSSEKTOREN
I Medicinerhuset ved Aalborg Universitetshospital Syd er energikilden til belysning LED. Sådan har  
det været siden 2012, hvor partner og ingeniør Kristoffer Jørgensen fra Frandsen & Søndergaard i 
samarbejde med sygehusets tekniske afdeling søsatte projektet om at udskifte bygningens cirka  
4.500 kompaktlysrør.

I dag – godt seks år efter – har lyskilderne haft over 50.000 brændetimer, som er den garanterede 
levetid. Derfor skulle man tro, at de mange LED-lys var udtjente, men det er langt fra tilfældet. Det 
viser en test af lyskildernes effekt foretaget af SG Armaturen, som også oprindeligt har produceret  
og leveret LED-armaturerne til Medicinerhuset.

I testen har man sammenlignet både spektralfordelingen af lyset samt lumen-outputtet på en LED- 
lyskilde, som har været i drift i seks år, med en spritny. Og meget overraskende viser resultaterne ikke 
noget nævneværdigt udfald. Faktisk er lysnedgangen kun faldet med fire procent siden installationen i 
2012. Det er et yderst positivt resultat for hele LED-industrien.

- Enhver tvivl om, hvorvidt LED kan stå distancen, er blevet fejet helt til side med resultatet af testen i 
Medicinerhuset. Den viser klart og tydeligt, at nye generationer af LED-belysning er en god investering 
både på den korte og lange bane, forklarer Peter N. Andersen, Key Account Manager for Hospitals and 
Healthcare hos SG Armaturen.

EN LYS FREMTID FOR LED-INDUSTRIEN 
Frandsen & Søndergaard har været rådgiver på projektet og glæder sig derfor over de positive resul-
tater. Kristoffer Jørgensen, som har stor erfaring med energibesparelse på sygehuse, fremhæver, at 
hidtidige beregninger af besparelser kommer til kort, når lyskilderne også lever efter de garanterede 
50.000 brændetimer:

- Belysningen på et sygehus er udsat for en stor belastning, da mange af lyskilderne er tændte 24 
timer i døgnet syv dage om ugen. Det er derfor også forholdsvist nyt, at vi har nået 50.000 brænde-
timer på en af de nyeste generationer af LED-belysning, forklarer han og fortsætter: 

- Hidtil har vores regnemodeller inkluderet en stor udgift til udskiftning af lyskilderne efter de garan-
terede brændetimer. Det skal vi nu revurdere på baggrund af de gode erfaringer fra Medicinerhuset.  
Det er dog fortsat helt afgørende at vælge den rette LED-lyskilde til det rette formål, slutter han.

Alt i alt har Medicinerhuset oplevet en energibesparelse på 66 procent, hvilket svarer til en  
besparelse på 600.000 kwh/år. Det kan omsættes i CO2-kvoter til en værdi på cirka 270.000  
kroner om året med den nuværende afregning.
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Frandsen & Søndergaard har stor 
erfaring med energibesparelse i sund-
hedssektoren. For eksempel bistod 
rådgivningsfirmaet Medicinerhuset ved 
Aalborg Universitetshospital Syd, da 
sygehuset i 2012 udskiftede 4.500  
konventionelle lyskilder til LED. 



TEKNOLOGI  
SOM  

ATTRAKTIVT  
SALGS-  

PARAMETER

De seneste fem år har digitaliseringen taget 
fart hos Frandsen & Søndergaard, der har en 
åben kultur for nye teknologiske muligheder. 
Fremtiden byder nu på kunstig intelligens, 
robotter og VR-briller. 
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Hos Frandsen & Søndergaard har den 
teknologiske udvikling for alvor sat sine 
tydelige spor. I 2014 tog ledelsen en be-
slutning om at integrere digitaliseringen 
i forretningens fem vigtigste værdipunk-
ter. Siden da er flere nye systemer og in-
novative løsninger blevet implementeret 
i organisationen med BIM- og IKT-Mana-
ger Mads Harbo i front:

- Det er en fornøjelse at arbejde med 
digital udvikling hos Frandsen & Sønder-
gaard, da ledelsesstrukturen tillader, at 
der ikke er langt fra tanke til handling. Vi 
har en målsætning om at være førende 
inden for brugen af digitale løsninger, 
og derfor er det min opgave at søsætte 
intelligente tiltag, som fastholder vores 
position som konkurrenceledende inden 
for vores størrelse, siger Mads Harbo.

Som eksempler på udviklingen er  
Frandsen & Søndergaard overgået fra 
IP-telefoni til Skype for Business, udgif-
terne til print er minimeret og løsningen 
Connected BIM, som tillader samarbejde 
mellem flere parter i skyen, er iværksat i 
fællesskab med online bygningsdels- 
database:

- Vi er gået fra at være dem, der gjor-
de det samme som naboen til nu at gå 
forrest og holde fanen højt. Connected 
BIM er et godt eksempel på et system, 
der skaber stor værdi i byggeriet, når 
flere parter har behov for at tilgå samme 
projekt. Vores eksterne samarbejds- 
partnere ser derfor stor værdi i systemet, 
og vi anser det således som et væsent-
ligt salgsparameter i komplekse bygge-
sager, siger Mads Harbo. 

FREMTIDEN BYDER PÅ KUNSTIG 
INTELLIGENS 
De næste år vil der være fokus på at  
kvalitetssikre arbejdet ved hjælp af kun-
stig intelligens og robotter, der overtager  
de faste, standardiserede opgaver og  
på den måde optimerer Frandsen &  
Søndergaards arbejdsområder: 

- Lige nu og fremadrettet kommer vi til 
at have fokus på at lette opgaverne i det 
daglige ved hjælp af robotter og kunstig 
intelligens. På den måde kan vi udnytte 
vores kompetencer til fulde og optimere 
arbejdsgangen, hvilket jeg ser klare, øko-
nomiske fordele i, fortæller Mads Harbo.

Han nævner slutteligt, at VR-briller er 
kommet for at blive og et væsentligt 
fokus for fremtidens byggeri: 

- Vi benytter allerede nu VR-briller, hvor 
vi har mulighed for at gå en tur i byg-
geriet, inden det står færdigt. Det er et 
kæmpe plus, da vi får en langt bedre for-
nemmelse af bygningen og kan skrue på 
en række elementer og dermed forbedre 
byggeriet undervejs i processen. Det er 
jeg sikker på vil fylde meget mere i frem-
tiden, hvor vi bliver langt mere digitale.  
Her tror jeg, at augmented reality, som er 
en blanding af virkelighed og BIM- 
modeller, bliver den største teknologi, da 
den allerede er godt på vej ind i bygge-
branchen.
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FLEKSIBLE  
INGENIØRER  
ER NØGLEN  
TIL GODE  
BYUDVIKLINGS- 
PROJEKTER
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Nye boligbyggerier skyder op overalt i 
Danmark i disse år – det gælder også i 
Aalborg, hvor indbyggertallet fortsætter 
med at stige. Ifølge den seneste befolk-
ningsprognose fra Aalborg Kommune 
vil der over de næste ti år komme mere 
end 12.000 nye borgere til den nordjyske 
hovedstad. De skal alle sammen have 
tag over hovedet, og det smitter af på 
byggebranchen, som hele tiden har travlt 
med nye boligprojekter.

- Alene i Aalborg Kommune har der ifølge 
tal fra Danmarks Statistik de seneste ti år 
været en stigning i antallet af nye boliger 
på over ti procent. Det vidner om, at 
Nordjylland, og især Aalborg og omegn, 
er blevet et eftertragtet område 

at bo i. Og da vi er en del af byggebran-
chen, mærker vi naturligvis også den ud-
vikling, og vi har rådgivet på rigtig mange 
boligbyggerier rundt omkring i regionen 
de seneste år, siger direktør og partner 
hos Frandsen & Søndergaard Peter Gas-
berg og fortsætter:

- Vores medarbejderstab består af en 
bred vifte af fagligheder og kompetencer, 
og vi er derfor i stand til at løse alle typer 
opgaver inden for ingeniørfeltet - både 
de mere traditionelle, men også de nyere 
discipliner, såsom DGNB-certificering, der 
er blandt de mest anerkendte miljøcerti-
ficeringer herhjemme. De store boligbyg-
gerier passer derfor rigtig godt til vores 
virksomhed.

STORSTILET BYUDVIKLINGSPROJEKT 
Et af de mange spændende projekter er 
Sofiendal Enge i det sydvestlige Aalborg, 
som er et af de største byudviklingspro-
jekter i Nordjylland i nyere tid. Sofiendal 
Enge kommer i alt til at bestå af hele 
1.200 spritnye boliger, og med afsæt i 
årevis erfaring og en kompetent medar-
bejderstab har Frandsen & Søndergaard 
ydet rådgivning på 752 af de boliger, der 
indtil videre er blevet opført. 

- Sofiendal Enge er det største boligbyg-
geri, vi har været rådgivere på til dato. 
Projektet rummer alt fra rækkehuse, 
kilehuse og etageboliger, hvor vi har le-
veret alt rådgivende ingeniørarbejde. Det 
indebærer blandt andet konstruktioner, 

OM SOFIENDAL ENGE

KUNDEN PENSAM 

Størrelse 48.000 m2

Anlægssum  Cirka 700 mio. kr

Byggestart  Maj 2017

Færdiggørelse  2019 - 2020

Der har de seneste år været massiv vækst i  
antallet af nye boliger i Danmark. Det gælder 

også i det nordjyske og i særdeleshed i Aalborg, 
hvor Frandsen & Søndergaard har travlt med at 
rådgive på flere store boligbyggerier. Et af dem 

er Sofiendal Enge, som er blandt Aalborgs  
største byudviklingsprojekter. 
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VVS, el, ventilation og kloakering, siger 
Peter Gasberg og fortsætter:

- Det er derfor de klassiske ingeniøropga- 
ver, vi har hjulpet til med i forbindelse 
med Sofiendal Enge-projektet. Vi har 
også siddet med projekteringsledelsen for 
en af byggeetaperne, hvilket vi også har 
stor erfaring med fra tidligere boligbyg-
gerier. 

FLEKSIBEL OG KONKURRENCEDYGTIG 
Ifølge Peter Gasberg er fleksibilitet et 
yderst vigtigt parameter i byggebranchen, 
hvilket også er kommet til udtryk i for- 
bindelse med byggeriet i Sofiendal Enge:

- I forbindelse med store boligprojekter, 
som Sofiendal Enge, tænker mange må-
ske, at det er mest attraktivt at være en 
stor virksomhed. Men når der skal træf-
fes hurtige beslutninger, er det faktisk 
en kæmpe fordel, at vi ikke er de største 
inden for vores felt. Vores størrelse 
betyder nemlig, at vi er mere fleksible og 
omstillingsparate, når det gælder både 
store og små projekter. På den måde er 
der ikke langt fra tanke til handling, og 
vi kan hurtigt imødekomme kundens 
ønsker eller udfordringer, fortæller han 
og fortsætter:

- Fordelen ved vores størrelse kommer 
også til udtryk i den nære relation, vi har 
til vores kunder. I hele Frandsen & Søn-
dergaards lange levetid har vi altid gået 
meget op i, at vores kunder og samar-
bejdspartnere føler sig i trygge hænder, 
når de arbejder sammen med os. 

Frandsen & Søndergaard har hjulpet til 
med opførelsen af alle 752 af de boliger, 
der indtil videre er blevet opført i Sofiendal 
Enge i det sydvestlige Aalborg. 
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FEM SPØRGSMÅL TIL  
BESTYRELSEN

Der sker meget på 60 år, men hvad kendetegner egentlig Frandsen & Søndergaard, hvilken udvikling har virksomheden 
gennemgået i løbet af årene, og hvor bevæger den sig hen? Frandsen & Søndergaards bestyrelse er  

blevet spurgt ind til virksomhedens identitet, udvikling og fremtidige mål, og her er deres tanker og refleksioner.

MIKAEL VEST 
Bestyrelsesformand

PETER GASBERG  
Partner og direktør

KRISTOFFER  
JØRGENSEN  
Partner og ingeniør

MARINUS MØLLER 
Partner og ingeniør

MIKAEL VEST,  
Bestyrelsesformand

1. Hvad kendetegner  
Frandsen & Søndergaard? 
Frandsen & Søndergaard er kende-
tegnet ved en dyb professionalisme 
og passion for arbejdet. Mest af alt er 
virksomheden dog karakteriseret ved 
sit store fokus på kundernes opgaver, 
der løses bedst muligt inden for de 
givne rammer.

2. Hvad er virksomhedens  
største styrke? 
Hos Frandsen & Søndergaard leverer 
vi en fagligt stærk og seriøs rådgiv-
ning, som er til at have med at gøre og 
i øjenhøjde med kunderne. Vi har beg-
ge ben på jorden og en seriøs tilgang 
kombineret med et stramt fokus på, 
hvad fremtiden kommer til at indebæ-
re - for eksempel i relation til digitale 
værktøjer og relevante kompetencer.

3. Hvad er den mest spændende  
opgave, du har været med til at løse i 
din tid hos Frandsen & Søndergaard? 
Der er særligt én opgave, jeg husker 
som spændende: strategiprocessen 
i 2017. Det var en god og gennem-
arbejdet strategiproces, der blev 
udarbejdet i 2017, hvor både kunder 
og medarbejdere var betydelige inspi-
rationskilder og ressourcer.

4. Hvordan har virksomheden  
udviklet sig gennem årene? 
Frandsen & Søndergaard er i øjeblik-
ket i gang med at løfte sig til næste 
strategiske niveau. Her giver struktur 
og styring en god platform for endnu 
bedre kundeoplevelser - og en vækst-
rejse, så attraktiviteten fastholdes i 
forhold til kunder, medarbejdere og 
samarbejdspartnere.

5. Hvordan ser virksomheden  
ud om ti år? 
Om ti år er virksomheden en stor og 
stærk spiller i det (nord)jyske med 
fokus på bæredygtigt byggeri under-
støttet af de mest moderne digitale 
værktøjer.

PETER GASBERG,  
Partner og direktør 

1. Hvad kendetegner  
Frandsen & Søndergaard? 
Frandsen & Søndergaard er med langt 
fremme i forhold til anvendelsen af 
moderne digitale værktøjer og tekno-
logi. Vi ser det som en selvfølgelighed 
og en stor mulighed at følge med i 
udviklingen inden for IT og digitale 
værktøjer.

2. Hvad er virksomhedens  
største styrke? 
Hos Frandsen & Søndergaard har vi 
en flad organisationsstruktur og er 

desuden yderst omstillingsparate. Vi 
er engagerede og fleksible, og der er 
korte beslutningsveje. Vi har fokus 
på god service og hurtig respons, og 
samtidig har vi en bred vifte af kom-
petencer, som vi kan byde ind med 
over for vores kunder. 

3. Hvad er den mest spændende  
opgave, du har været med til at løse i 
din tid hos Frandsen & Søndergaard? 
Det har været enormt spændende 
at være med på det store projekt i 
Sofiendal Enge med 427 boliger. Et 
boligprojekt i den størrelsesorden er jo 
en hel bydel i sig selv, og projektet er 
samtidig opført i et område, hvor der 
endnu ikke var nogen infrastruktur. 
Hele processen med involvering af 
alle parter lige fra grundejer, myndig-
heder, forsyningsselskaber, investor, 
arkitekt og entreprenør om at få et så 
stort projekt til at blive til virkelighed 
har været udfordrende og spændende.

4. Hvordan har virksomheden  
udviklet sig gennem årene? 
Virksomheden har stille og roligt 
vokset sig større, og der er i dag mere 
end dobbelt så mange medarbejdere 
som for bare ti år siden. I dag kan 
virksomheden desuden byde ind med 
langt flere kompetencer end tidligere. 
Frandsen & Søndergaard har ligele-
des de sidste ti år for alvor taget den 
digitale udvikling til sig og er med helt 
fremme i brugen af digitale værktøjer. 
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MARINUS MØLLER 
Partner og ingeniør

5. Hvordan ser virksomheden  
ud om ti år? 
Frandsen & Søndergaard vil fortsat 
være et lokalt forankret ingeniørfir-
ma, der kan tilbyde alle de gængse 
ingeniørdiscipliner. Der vil om ti år 
være endnu mere fokus på energi-
forbrug og bæredygtighed, og det vil 
også fylde meget i den fremtidige rolle 
som rådgiver over for vores kunder. 
Samtidig er det fortsat vores strategi 
at være med langt fremme i forhold 
til den digitale udvikling i byggebran-
chen.

KRISTOFFER JØRGENSEN,  
partner og ingeniør 

1. Hvad kendetegner  
Frandsen & Søndergaard? 
Frandsen & Søndergaard er et moder-
ne ingeniørfirma, der løser større og 
mindre opgaver både lokalt og i resten 
af landet. Vi bestræber os på at løse 
opgaverne 100 procent og går ofte 
et skridt længere for at komme helt i 
mål. Vi gør også en ekstra indsats for 
at have glade og tilfredse medarbej-
dere, og ledelsen og medarbejderne 
står tæt sammen. Der er ikke langt til 
toppen i virksomheden, så ledelsen 
er altid til at komme i kontakt med, og 
derudover er ledelsen ofte tæt tilknyt-
tet de forskellige projekter i huset.

2. Hvad er virksomhedens  
største styrke? 
Ledelsen og medarbejderne arbejder 
tæt sammen med kunden, så kunden 
får den ydelse, som han eller hun skal 
have - og lidt ekstra til. Vi lægger os 
altid i selen for at levere et godt og 
gennemarbejdet projekt til kunden. 
I den forbindelse bruger vi moderne 
IT-værktøjer og holder os derudover 
hele tiden opdateret i forhold til mar-
kedet.

3. Hvad er den mest spændende  
opgave, du har været med til at løse i 
din tid hos Frandsen & Søndergaard? 
Jeg har løst mange spændende opga-
ver i løbet af min tid hos Frandsen 

& Søndergaard, men hvis jeg skal 
fremhæve et par stykker, må det blive 
Da Vinci-operationsstuen på Aalborg 
Sygehus lavet til en moderne og avan-
ceret operationsrobot og energiopti-
meringsprojekter på Esbjerg Sygehus 
med udskiftning af 12.000 belys-
ningsarmaturer til LED belysning.

4. Hvordan har virksomheden  
udviklet sig gennem årene? 
Frandsen & Søndergaard har i mange 
år været et lille lokalt ingeniørfirma. 
For 6 år siden, da jeg startede i virk-
somheden, var vi 11 medarbejdere, og 
i dag er vi 26 medarbejdere, så der er 
sket en stor udvikling i løbet af de sid-
ste 4-5 år. Det skyldes blandt andet, 
at der har været godt gang i byggeriet 
generelt, men også den nye firmastra-
tegi, som vi satte i søen i 2017. Den 
har givet os et ryk op, så vi i dag er 
et stort ingeniørfirma. Derudover har 
virksomheden udviklet sig i en positiv 
retning, når det gælder IT værktøjer. 

5. Hvordan ser virksomheden  
ud om ti år? 
Det er svært at sige, men jeg mener, 
at vi bliver ved med at have en positiv 
status blandt vores kunder, samar-
bejdspartnere og medarbejdere, da vi 
følger med tiden og altid er klar til at 
tilpasse os markedet. Om ti år bor vi 
stadig på vores nye adresse, Voer-
gårdvej 8, og vi er 40-45 medarbej-
dere med en omsætning på 40-50 
millioner.

MARINUS MØLLER,  
partner og ingeniør

1. Hvad kendetegner  
Frandsen & Søndergaard? 
Vi er et mellemstort ingeniørfirma, 
hvor der kan træffes hurtige beslut-
ninger i en organisation, der er agil 
og forandringsvillig i forhold til at 
løse opgaver for vores kunder. Vi kan 
håndtere alle grene af opgaver inden 
for byggeri og mindre anlægsopgaver 
og har alle selv prøvet at udføre den 
planlagte opgave i praksis.

2. Hvad er virksomhedens  
største styrke? 
Hos Frandsen & Søndergaard er vi 
helt fremme, når det gælder bære-
dygtighed og digitale værktøjer uden 
at miste fodfæstet. Vi har en praktisk 
tilgang til tingene og sætter en ære i 
at gøre tingene så ukompliceret som 
muligt.

3. Hvad er den mest spændende  
opgave, du har været med til at løse i 
din tid hos Frandsen & Søndergaard? 
Jeg har været med på mange spæn-
dende opgaver af forskellig karakter. 
For mig bliver opgaven spændende, 
når der skal noget ekstraordinært til  
- altså når opgaven ikke bare kan slås 
op i lærebøgerne. Jeg har for eksem-
pel været bygherrerådgiver på en stor 
laksefabrik i Hirtshals og her været 
med til at udvikle et af Danmarks 
største varmegenvindingsprojekter, 
hvor man blandt andet genbruger 
energi fra kølemaskiner og bruger det 
til opvarmning af huset.

4. Hvordan har virksomheden  
udviklet sig gennem årene? 
Virksomheden er i mine øjne gået fra 
at være et mindre, lokalt Ingeniørfir-
ma til at være et af de mest attraktive 
ingeniørfirmaer i Nordjylland. Der er 
sket meget på flere områder, og man 
kan måske sige, at man synligheds-
mæssigt er gået fra asken til ilden.

5. Hvordan ser virksomheden  
ud om ti år? 
Vi håber selvfølgelig på, at vi kan 
fortsætte de gode takter i markedet 
samt vedligeholde og udbygge vores 
kompetencer, så vi også fremadrettet 
kan give vores kunder den bedste 
ydelse. Der stilles hele tiden større og 
større krav til dokumentation, hvilket 
berettiger vores position i branchen, 
men det kræver også, at vi hele tiden 
er med fremme i forhold til regler, 
love og værktøjer hertil. Derfor er jeg 
sikker på, at Frandsen & Søndergaard 
også om 10 år er en markant spiller 
på markedet.



Frandsen & Søndergaard 
Voergårdvej 8 · 9200 Aalborg SV 
tlf. 98 12 30 44

60 ÅR PÅ BAGEN OG  
STADIG I FRONT

Frandsen & Søndergaard blev grundlagt i 1959 og er dermed et af de  
ældste ingeniørhuse i Danmark. Vi kan rådgive inden for alle ingeniørkunstens  

discipliner – fra projekteringsopgaver til DGNB-certificering. 
Læs mere på www.frandsen-sondergaard.dk.


