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”Jeg brænder for at hjælpe virksomheder og bygherrer med 
at skærpe deres egen forståelse for, hvordan de som indivi-
der og organisationer kan bidrage til en bæredygtig omstil-
ling. Indenfor det regenerative byggeri er jeg især optaget 
af byggeriet som materialebank og hvordan vores projekter 
sætter en værdiskabende ramme for brugerens liv i byg-
ningen.”
Med sin solide erfaring med forskning og rådgivning om hel-
hedsorienteret bæredygtighed i byggeriet, har Hanne i rollen 
som henholdsvis bygherrerådgiver og bæredygtighedsspe-
cialist faciliteret udarbejdelse af bæredygtighedsstrategier og 
implementeringsplaner, samt opfølgning i udførelsesfasen.
Hanne har været projektleder på flere bæredygtighedsmanua-
ler, værktøjer, design og beslutningsprocesser til bæredygtigt 
byggeri, samt udarbejdelse af dokumentationspakker til certifi-
ceret byggeri for flere danske byggevareproducenter.
Udover dette har Hanne erfaring med rådgivning om LEED og 
LEEDcertificering på flere danske projekter.
Hanne er ansvarlig for koordinering og udvikling af Søren Jen- 
sens interne miljøledelse.

”Jeg brænder for bæredygtighed fordi det dels er vores 
fælles ansvar i et globalt perspektiv og fordi det er med til at 
give nogle gode bygninger.”
Med sin mangeårige erfaring fra bygherrerådgivning, konkur-
renceprojekter og udviklingsopgaver indenfor VVS, Energi 
og indeklima har Ulla opbygget solide kompetencer indenfor 
bæredygtigt byggeri.
Ulla har stået for DGNB certificeringen af Teknisk Skole i 
Silkeborg, udført opgaver indenfor lavenergibyggeri, blandt 
andet Det Nye Universitetshospital i Aarhus og så har hun 
arbejdet på en lang række af energirenoveringsprojekter, fx 
Diamanten i Fynshav, der fik Renoverprisen.
Ulla har stor erfaring med integreret energidesign, rådgivning 
om indeklima (temperaturer, luftkvalitet og belysning), ener-
girenovering, arbejdsmiljø, helhedsorienteret bæredygtighed, 
vedvarende energi, samt projektering af energisystemer, ven-
tilation og VVS-installationer til alle typer byggerier.
Som leder af Søren Jensens faggruppe for VVS, Energi og 
indeklima har Ulla desuden det faglige kompetenceoverblik.

”Min særlige interesse indenfor det regenerative byggeri er 
materialerne og forholdet mellem deres konstruktive egen-
skaber og deres miljø- og sundhedsmæssige egenskaber.”
Stine har bidraget til flere DGNB certificeringer af danske 
bolig og kontorprojekter, herunder boligrenovering, nye boli-
ger og kontorer i den danske version af DGNB systemet, hvor 
flere af byggerierne er færdigcertificeret.
Stine har desuden erfaring med DGNB screeninger jævnfør 
DGNB International system for hospitalsbyggeri.
Stine er dybt involveret i et dialog- og prioriteringsværktøj til 
den almene sektor ligesom hun bidrager til Søren Jensens 
interne miljøledelse. 

”Jeg brænder for at finde løsninger i byggeriet, der belaster 
miljøet minimalt og samtidig sætter mennesket i centrum 
gennem oplevelsen af arkitektur og indeklima som sund og 
stimulerende.”
Jon er specialiseret i ’computational design’ i relation til inde- 
klima og energi, hvor han har bidraget til konkurrencefasen og 
projekteringsfasen på Isfjordcenteret i Ilulissat, samt den kom-
mende kirke i Sydhavn (København). Herudover bidrager han 
til DGNB certificering af et boligbyggeri og et kontorbyggeri.
Jon har erfaring i integreret og klimabaseret energidesign 
opnået gennem en række konceptuelle projekter. Fokus er 
passivt, ved minimal energitilførsel, at skabe bygninger med 
et godt indeklima. Det tætte samarbejde med projektteams 
praktiseres gennem analyse, samt formidling af  høj perfor-
mance i digitale modeller.


