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Søren Jensen modtager international pris for Rømerhus i 
Aarhus 
I et stærkt felt af nominerede projekter i kategorien ’Structural transformation’ 
har Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma  modtaget international anerken-
delse for sin transformation og renovering af Rømerhus i Aarhus. 
Dommerkomiteens begrundelse for at tildele Rømerhus i Aarhus en Award for ’Best Structural Transfor-
mation’ er, ”The resultant conversion of a 19th century building into vibrant and unencumbered retail 
and office space, where the artistry and intelligence of the structural solutions are fully expressed, is a 
tribute to the skill of the structural engineers and their close collaboration with the architect.” 

Structural Awards er en prestigefyldt international pris for konstruktionsingeniører. 

Det præmierede projekt er designet i tæt samarbejde med E+N Arkitektur og består af en renovering og 
revitalisering af en ældre bevaringsværdig 7-etagers erhvervsejendom fra 1895. I løbet af 3 ½ år gen-
vandt huset sin plads som et af Aarhus markante bygningsværker. Bygningsfacaden er bragt tilbage til sit 
oprindelige udseende, mens resten af huset har undergået en gennemgribende ombygning med store 
ændringer i blandt andet det konstruktive system. 

Det er med stor respekt for bygningens historie at den er ført tilbage til sit oprindelige ydre. Samtidig har 
bygningen fået et tvist af nytænkning ved at tilføre ny teknologi og moderne arkitektur. Detaljerne er bragt 
frem, så de er en del af funktionaliteten, det er fx tydeligt at det er de to store megasøjler, som bærer hu-
set. Teknikken bliver til en del af detaljerne og detaljerne viser ærligheden ved de synlige konstruktioner 
og tekniske installationer som fx ved det synlige kompositdæk mellem stue og 1. sal.   

”Projektet demonstrerer, hvad der kan opnås ved at turde udfordre det konstruktive og udførelsesmæs-
sige koncept. Vi har i et tæt samarbejde med arkitekterne formået at skabe et elegant design, hvor byg-
ningens indre gård er inddraget i bygningen som et 5 etagers højt atrium, og lasten fra de etager, der 
ligger højere end atriet, overføres gennem et ophængningssystem til to megasøjler.” udtaler Frank Jen-
sen, Visionær Adm. Direktør i Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma 

Det er 5. gang et af firmaets projekter er nomineret og 3. gang firmaet modtager en af de ærefulde pri-
ser.  

”Det er helt utroligt stort at modtage international anerkendelse, det bekræfter os i at vi arbejder efter 
den rette kurs, vi er kendetegnet ved at skabe et godt ingeniørmæssigt design og vi tør udfordre desig-
net,” siger Frank Jensen. 

Bestseller har som bygherre stået for det ambitiøse projekt. Et projekt, der allerede har modtaget flere 
rosende omtaler, Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2018 og senest er projektet nomineret ved Renover-
prisen 2018. 

 
Fakta om Søren Jensen 

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S er et af Danmarks førende rådgivende ingeniørfirmaer.  
Vi finder de bedste løsninger – fra de innovative til de lavpraktiske gennem tre nøje udvalgte nicheområ-
der: bygningsdesign og renovering, undervisning- og forskningsbyggeri, samt industribyggeri og -proces. 

Firmaet er grundlagt i 1945 af ingeniør Søren Jensen og har i dag hovedkontor i Aarhus og af-
delinger i København, Vejle og Silkeborg. 

Det er 3. generation Jensen – Søren Jensens barnebarn Frank Jensen, der viderefører firmaet. 
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I Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma sætter vi en ære i at skabe fremtidens byggeri. Vores til-
gang til opgaverne er kreativ og ambitionen er at skabe inspirerende ingeniørkunst. Derfor er det en 
ære at modtage international anerkendelse gennem Structural Awards. 
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