


Hvem er Oluf Jørgensen A/S? 

• Rådgivende ingeniørfirma, grundlagt i 1946 i Horsens
• Afdelinger i Roskilde, København, Odense, Horsens og Aarhus
• Ejes af 5 partnere
• Har 130 ansatte, heraf 50 i Roskilde

Har mere end 70 års erfaring med:
✓ planlægning
✓ bygherrerådgivning
✓ projektering
✓ projektledelse



MISSION
Oluf Jørgensen A/S skaber merværdi for kunder og samfund gennem:
✓ viden
✓ relationer
✓ dialog

VISION
Oluf Jørgensen A/S vil:
✓ være den foretrukne rådgiver
✓ være den mest attraktive virksomhed for kunder og medarbejdere
✓ skabe merværdi og udvikling i og udenfor virksomheden

VÆRDIGRUNDLAG 
✓ Ærlighed 
✓ Fremsynethed 
✓ Troværdighed 
✓ Engagement 
✓ Være i øjenhøjde

Vores Mission & Vision 
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Hvad kan vi?

Vi udfører mange forskellige typer af opgaver, som er varierende i både størrelse og kompleksitet 
og spænder lige fra boligbyggeri til supersygehuse. 

Vores styrke er effektiv projektledelse og byggeledelse, som sikrer, at tidsplaner og budgetter overholdes. 

Udover de almindelige ingeniørmæssige opgaver har vi stor erfaring inden for følgende områder: 
• Bygningsrenovering 
• Drift og vedligeholdelse 
• Energibesparelser 
• Indeklimamålinger 
• Miljøgodkendelser

Gentofte Sportspark 
Idrætshaller og stadion

Ved Kanalen, Ørestad 
50 almene boliger

Vilhelmsro Skolde, Fredensborg
2 sporet bæredygtig skole

Retten i Roskilde





Ny Retspsykiatri Sct. Hans

• 126 sengestuer, fællesfaciliteter, idræt, terapibassin, administration m.m.
• 22.000 m² - 400 mio. kr.
• Region Hovedstadens Psykiatri, KHR Architecture, Rubow Arkitekter og Spangenberg & Madsen
• 16 fagentrepriser. 
• Byggeri fra april 2018 til begyndelse af 2021
• Første spadestik 13. april



Funderingsprincipper sengeenhed 2



Sengeenhed omkring gårdområder



Multihal



Boliger på Slagterigrunden i Roskilde

• 196 almene og private boliger i 2 til 5 etager samt kælder
• 2 x 100 mio. kr.
• Årstidernes Arkitekter
• Projektering frem til juni 2018. 
• Udførelse september 2018 - juni 2020. 
• 8.000 m² almene boliger for Boligselskabet Sjælland. Hovedentreprise. EU-udbud med prækvalifikation.
• 8.000 m² private boliger for KPC København A/S. Totalentreprise



• almene, kommunale og private ungdoms-, familie-, social- og ældreboliger
• erhvervs- og industribygninger
• laboratorie- og forskningsbyggeri
• sundhedsbyggerier
• undervisning og institutioner
• idræt og kultur 
• anlægsarbejder
• konkurrencer

Hvilke andre projekter arbejder vi med? 



Hos Oluf Jørgensen A/S er vi stolte af at være med til at nyskabe, 
nytænke og ikke mindst forbedre boligbyggeri i Danmark ved at 
have et bæredygtigt fokus. Et område, som vi er særligt stolte af, 

er svanemærkede boliger

”
”



Vi er ingeniører på 12 projekter sammen med Bonava, som udvikler og sælger Svane- og miljømærkede boliger. 

De 12 projekter omfatter over 800 boliger og 85.000 kvm. 

Der er yderligere projekter i støbeskeen, omhandlende mere end 500 boliger på Sjælland. 

Svanemærket boligbyggeri



En anden type opgave …



Vi forventer af vores ingeniører, at de kan omstille sig til mange 
typer af opgaver, når opgaven den ene måned handler om 

boliger, den næste om børnehaver og den tredje om sygehuse

”
”


