
ENGAGED  
ENGINEERING 

 AT THE CUTTING EDGE



Engaged Engineering 
STENSBO leverer konsulentydelser med engage-
ment, troværdighed og loyalitet.

Fleksibilitet 
STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der  
effektivt omsætter viden til løsninger og resulta-
ter målrettet den konkrete opgave.

Viden
STENSBO værdisætter faglige viden og bestræber 
sig på at være ’At The Cutting Edge’ med faglige 
kompetencer.



STENSBO er en rådgivende ingeniørvirksomhed,  
der leverer konsulentydelser til kunder inden for; 
offshore-, maskin- og procesindustrien

STENSBO er en engageret og fleksibel samarbejdspartner, der er anerkendt for 
sine løsninger. 

STENSBOs opgaver består i udvikling af maskiner, projektstyring og dokumentation 
samt analyse og beregninger af trykbærende udstyr og stålkonstruktioner.

STENSBO opererer med en flad organisation, hvor ansatte arbejder tæt sammen 
om at udføre og løse opgaver bedst muligt for kunden. 

STENSBOS styrke er et bredt fagligt netværk, engagerede medarbejdere og kom-
petent faglig viden.



O

Adaptive
STENSBO er i stand til at indhente de nødvendige 
ressourcer og viden for at løse kundens opgave.

On The Spot 
STENSBO er villig til at være dér, hvor kunden har 
brug for det — når kunden har brug for det.

Expert In Teams 
STENSBO er et team af erfarne medarbejdere, der 
har stor forståelse for tværfagligt samarbejde.

Co-creative 
STENSBO er åben over for at indgå i et samarbej-
de og inddrage eksterne ressourcer og viden, for 
at løse kundens behov.
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OFFSHORE & PED

STENSBO er anerkendte specialister  
i beregning og konstruktion af tryk- 
bærende udstyr

STENSBO leverer fleksible løsninger, beregninger og konstruk-
tion af trykbærende udstyr, piping og plant design.  
Vi løser dagligt denne type opgaver for vores kunder og er 
altid opdateret med de nyeste normer og regler inden for 
PED området. 

Til olie- og gasindustrien tilbyder STENSBO helhedsorientere-
de løsninger og inkluderer viden og kompetencer fra maskin- 
og stålkonstruktion. 

Med udgangspunkt i kundens ønsker og behov udføres  
beregninger og analyser, der resulterer i optimering af  
konstruktioner, materialer og godstykkelser. STENSBO leverer 
samtidig  færdige produktionstegninger klar til myndigheds-
godkendelse.

Vi udfører tankberegning og rørstressanalyse  
efter følgende standarder

EN13445

ASME

PD5500

AD2000

API

DNV

EN13480

B31.1, B31.3, B31.4, B31.5 & B31.8

Vi samarbejder med bemyndigede organer som fx.

Inspecta

FORCE

BVQI

DNV

TÜV



STÅLKONSTRUKTION

STENSBO skaber optimale konstruktioner 
med øje for design, styrke og produktion

STENSBO anvender FEA/FEM til udvikling og dimensionering 
af stål- og tankkonstruktioner. FEA/FEM er et særdeles  
effektivt redskab til optimering af materialevalg, materiale-
forbrug, vægt og geometri.

 

Vi analyserer, beregner, konstruerer og dokumenterer alle 
typer stålkonstruktioner og sikrer, at de opfylder gælden-
de normer, som

EUROCODES

EN 1090



MASKINKONSTRUKTION 
& PRODUKTUDVIKLING

STENSBO omsætter idéer og tanker til 
færdigt produkt, med 3D visualisering, 
tegninger og funktionelle løsninger

STENSBO har mange års erfaring med udvikling af maskiner 
og industrielle produkter.

En effektiv og engageret tilgang til opgaven sikrer en løsning, 
der opfylder kundens ønsker, og samtidig indeholder solide 
og afprøvede principper. 

 

STENSBOS teknikerer er erfarne brugere i  
3D CAD-systemer, som

Autodesk Inventor

Pro/ENGINEER - Creo

SolidWorks

Solid Edge

STENSBO har kompentente samarbejdspartnere, der frem-
stiller prototyper i alle typer materialer. Vi benytter desuden 
3D printning til visualisering eller til fremstilling af prototyper 
og testemner.



PROJEKTSTYRING

STENSBO stiller skarpt på målet og 
opnår værdifulde resultater

Som projektleder står STENSBO for koordinering af møder og 
følger op på aftaler med underleverandører. Derved sikres, 
at projektet forløber planmæssigt og med færrest omkost-
ninger for kunden.

STENSBO udfører opgaver som

Udarbejdelse af kravspecifikationer

Udarbejdelse af tidsplaner

Planlægning af ressourcer

Budgetter

Leverandørkontakt

Indhentning af tilbud

Udvikling af værktøjer til styring af projekter, teknik og data 
(MS-Access / MS-Excel / VBA)

Optimering af produktionsprocessen, kvalitetsstyring og 
LEAN/Agile



TERMOGRAFERING

STENSBO sikrer en hurtig og effektiv 
afdækning af afvigelser i alle typer af 
maskiner og produktionsprocesser

Med maskintermografering kan kunden finde begyn-
dende problemer med slid i lejer og motorer. Alle 
steder, hvor der er bevægelige dele, vil det være 
muligt at se ændringer og variationer i forhold til de 
normale driftsbetingelser.

Eksempler på komponenter, der kan inspiceres 
inden for maskintermografering

Motorer

Pumper 

Varmevekslere 

Lejer

Gearkasser

Termografi anvendes med fordel stort set overalt 
i procesindustrien — både til overvågning af selve 
processen, men også til at finde energioptimering 
eller fejl på komponenter.  

Eksempler på komponenter, der kan inspiceres 
inden for procestermografering

Ildfast isolering 

Tanke og beholdere 

Dampsystemer

Rør og ventiler 

Varmelegemer og ovne 

Støbning 

Kedler og reaktorer 

El-tavler

CE-MÆRKNING

STENSBO sikrer en grundig og effek-
tiv proces med øje for detaljer og 
den simple løsning

Som grundregel er det fabrikantens ansvar at 
CE-mærke deres maskiner og opfylde EU-direktiv 
2006/42/EF. STENSBO  tilbyder sig som samarbejds-
partner, når maskiner eller udstyr skal CE-mærkes.

Er maskinen eller udstyret omfattet af yderligere 
direktiver såsom PED, ATEX eller EN 1090, inklude-
res disse selvfølgelig som en del af processen og 
CE-mærkningen.

STENSBO gennemfører CE-mærkning af maskiner 
og udstyr ved hjælp af

Teknisk dossier

Overensstemmelseserklæring

Risikovurdering

Betjeningsvejledning

Forslag til sikringsløsninger





Stensbo Engineering ApS 

Østerbro 4 

DK 5690 Tommerup

'  (+45) 6340 5275

www.stensbo.dk

Union Engineering A/S

”Stensbo Engineering har gennem de sidste par år udført en lang række 
konstruktions, design-og beregningsopgaver for os, både af længere og 
kortere varighed. Uafhængigt af opgavens omfang og type, er arbejdet 
blevet udført i den aftalte kvalitet, og til de aftalte deadlines. Derud-
over har Stensbo Engineering gjort meget for at sikre os en konsistent 
bemanding på opgaverne, hvilket har reduceret vores behov for  
oplæring af konsulenter i vore processer og metoder.”
— Tom Sandholt, COO

Aquila Triventek A/S

”Vi har brugt Stensbo Engineering som fast samarbejdspartner siden 
2008. Vi anvender Stensbo Engineering til alle vores nyudviklinger og 
har erfaring med at, såvel simple som svære opgaver, bliver løst på 
bedste vis. Hos Aquila Triventek A/S er vi særdeles glade og tilfredse for 
samarbejdet med Stensbo Engineering”
— Torben Andreasen, Adm. Direktør

Sanovo Technology Group A/S

”Hos SANOVO TECHNOLOGY GROUP er vi glade for at kunne trække på 
ekstra ressourcer i spidsbelastninger. STENSBO har været tilknyttet os 
som ekstern konstruktionspartner siden 2007, og hjælper vores  
projektledere i Danmark og Italien med opgaver af forskellig karakter.  
Vi er yderst tilfredse med  og det samarbejde vi har — deadlines på 
opgaverne bliver altid overholdt samt udført til vores tilfredshed” 
— Morten Friis, Project Manager


