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Ricco Toft Duelund 

 
Adresse: Kirkebakken 8, 5250 Odense SV 

Tlf.: 9399 8399 

E-mail: rtd@husgruppen.dk 

Født: 25. marts 1983  

 

Personlig profil  

Med 13 års erfaring i bagagen fra både rådgiver-, entreprenør- og udviklersiden, har jeg et godt 

fundament for arbejde i det tværfaglige felt mellem det byggetekniske og investorernes ønsker. 

Jeg elsker at udfordre og stille spørgsmål til det eksisterende. Konstant at afsøge mulighederne for 

optimering af arbejdsprocesserne, så tingene kan gøres lettere og bedre. Vil gerne inspirere 

mennesker så både de og projekterne omkring dem kan udvikles. Jeg sætter en ære i, at det der 

laves, er i orden, og ikke mindst, at teorien hænger sammen med praksis. 

Fra barnsben har jeg trådt mine skridt i mine forældres tidligere virksomhed, hvilket har lært mig, 

at være meget ansvars- og målbevidst. Igennem alle mine ungdomsår har jeg spillet fodbold på 

eliteniveau. Dette har gjort mig til et udpræget konkurrencemenneske, med masser af gå-på-mod 

og vedholdenhed. 

Som person er jeg engageret, nytænkende og har en passion for, at funktionalitet og design går op i 

en højere enhed. Jeg elsker at have mange bolde i luften, og er god til at manøvrere i en omskiftelig 

hverdag, hvor jeg arbejder selvstændigt, men også med stærk fokus på samarbejdet – internt som 

eksternt. 

 

Uddannelse  

1999 - 2002 Højere Teknisk Eksamen (HTX), Odense Tekniske Gymnasium 
  

2002 – 2003 Værnepligt – Brandmandsuddannelse, Beredskabscenter Nordjylland  
  

2003 – 2007 Diplomingeniør i byggeteknik, Odense Teknikum 
  

2014 Bedre Bolig Rådgiver, Energistyrelsen 
  

2017 DGNB konsulent, Green Building Council Denmark 
  

2019 Enneagram grunduddannelse, Enneagramstedet 
  

2020 NLP lederuddannelse, Tietgen KompetenceCenter Odense 
 

CV 
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Erhvervserfaring  

1998 – 2006 Total Døre & Vinduer A/S, Munkebo 
Kontor- & fabriksarbejde, CAD-operatør 

  
2006 – 2006 

 
Skanska A/S, Odense 
Byggeleder praktikant (ingeniørpraktik) 

  
2007 – 2013 

 
COWI A/S, Odense 
Konstruktionsingeniør (Disciplinleder) / Byggeleder 

  
2013 – 2014 

 
COWI A/S, Vejle 
Projektleder / Konstruktionsingeniør (Disciplinleder)  

  
2014 – 2016 

 
NIRAS A/S, Odense 
Projekt-/byggeleder / Bygherrerådgiver 

  
2014 – 2016 

 
HusGruppen, Odense 
Indehaver, Ingeniør- og byggefirma 

  
2016 - 2020 

 
AG gruppen A/S (Arkitektgruppen), Odense 
Projekteringsleder og projektudvikler 

  
2020 -  HusGruppen, Odense 

Indehaver, Bygherrerådgivning og projektudvikling 
   

Sprog  

Dansk: Modersmål 

Engelsk: Godt, både mundtligt og skriftligt 

Tysk: God forståelse 

 

IT  

Erfaren bruger: 
 

Microsoft Office-pakken 
Microsoft Project 
Bluebeam PDF 
Sigma Enterprise  
AutoCAD 

  
Daglig bruger: AutoCAD REVIT 

MathCAD 
  
Kendskab til: Autodesk Robot Structural Analysis 

Adobe InDesign 
Adobe Photoshop 
Adobe Lightroom 
Simpel HTML-programmering 
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Privat og Fritid  

Jeg bor sammen med min hustru Astrid. Sammen har vi en søn Marius, som blev 4,5år, men alt for 

tidligt tog i forvejen til himlen hvor han er nu. I fritiden spiller jeg golf med venner og 

forretningsbekendte. For at få pulsen op løber og cykler jeg i naturen og landevejene.  

 

Udvalgte arbejdsopgaver  

 

Projektudvikling - lokalplaner 

 Smedeland 8A, Glostrup, 2020-   AG gruppen 

Bygherre: AG gruppen/ALMA Properties 

Projektsum ca. 280 mil. 

Projektudvikling og investor dialog med ansvar for udarbejdelse af lokalplan samt 

skitseprojekt for nyt etageboligbyggeri i ny del af Glostrup på i alt ca. 15.000 m2 samt 

p-hus.  

Arkitekt: Holscher Nordberg.  

 

Svendborgvej 35, Odense S, 2019-   AG gruppen 

Bygherre: AG gruppen 

Projektsum ca. 300 mil. 

Projektudvikling og ansvar for udarbejdelse af lokalplan samt skitseprojekt for blandet 

boligbyggeri med etageboliger og rækkehuse på i alt ca. 20.000 m2.   

Totalrådgiver Arkitema.  

 

Bygherrerådgivning - Projekteringsledelse 

Fremtidens Kontorhus, Krimsvej 17B i København, 2019- AG gruppen 

Bygherre: AG gruppen 

Projektsum ca. 60 mil. 

Ansvarlig for udvikling og projektering af i alt 2.050 m2 erhvervsbyggeri med 

tilhørende ca. 400 m2 kælder. Banebrydende projekt med ekstermt højt fokus på 

bæredygtighed og genbrug af materialer. Projektet skal DGNB-certificeres til Platin og 

med en Diamant.   

Arkitekter: Lendager Group. Ingeniør: Henry Jensen.  
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Fælledkarrén, Ørestad Syd, 2018-2019  AG gruppen 

Bygherre: AG gruppen/NREP 

Projektsum ca. 165 mil. 

Projekteringsleder på i alt 6.500 m2 boligbyggeri med tilhørende P- kælder.  Været 

med fra udviklingen af projektet til skitseforslag og frem på hele projekteringen til 

overdragelse til byggepladsen. Herunder forstået godkendelser i Karréudvalg, 

myndigheder m.m. Projektet skal DGNB-certificeres til Guld.  

Arkitekter: Transform. Ingeniør: Rambøll.  

 

Amager strandvej 130 i København, 2018-2019  AG gruppen 

Bygherre: Arkitektgruppen i samarbejde med Patrizia  

Projektsum ca. 230 mil. 

Projekteringsleder på i alt 8.650 m2 boligbyggeri med tilhørende ca. 2.000 m2 kælder 

(P-kælder + depoter). Projekteringsleder på hele projekteringen fra skitseforslag og helt 

frem til om med hovedprojekt. Herunder al kontakt med myndigheder. Har ligeledes 

bistået med indkøb af entrepriser.  

Arkitekter: Holscher Nordberg. Ingeniør: Henry Jensen.  

 

Ørestad Have i Ørestad Syd, 2016-2017  AG gruppen 

Bygherre: Arkitektgruppen i samarbejde med NREP.  

Projektsum ca. 300 mil. 

Projekteringsleder på i alt 14.000 m2 boligbyggeri med tilhørende ca. 4.500 m2 kælder 

(P-kælder + depoter). Projekteringsleder fra Dispositionsforslag og frem. Krav fra 

lokalplan om at byggeri på byggefelt skal bygges sammen med yderligere 14.000 m2 

almennyttige boliger.  

Arkitekter: Dorte Mandrup Arkitekter. Ingeniør: Orbicon A/S.  

 

Ny bygning F+ (robotforskningshal), 2014-2015 NIRAS 

Kunde: Forskerparken Odense 

Anlægssum ca. 10 mil. 

Totalrådgivning for opførelse af ny hal til eksisterende bygger. Varetog alt fra 

bygherrerådgivning, projekteringsledelse, projektledelse, disciplinledelse for 

konstruktioner, samt granskning og byggeledelse i hovedentreprise.  
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Masterplan idrætshaller i Nordfyns kommune, 2014-2015 NIRAS 

Kunde: Nordfyns kommune  

Projektledelse for udarbejdelse af masterplaner for 6 haller i Nordfyns kommune. 

Derudover ansvarlig for udførelse af byggeteknisk gennemgang (tilstandsrapporter) for 

alle hallerne med henblik for vedligeholdelsesbudget og –planlægning.  

 

Byggeledelse 

Nyt Kolding sygehus, 2014-2015  NIRAS 

Kunde: Region Syddanmark  

Anlægssum ca. 500 mil. 

Byggeleder i et større byggeledelsesteam med ansvar for detailtidsplaner. Projektet var 

udbudt i fagentrepriser. Udbygning af sygehuset med nyt højhus med sengeafsnit 

ovenpå eksisterende, samt ny fælles akutmodtagelse som udvidelse til eksisterende 

byggeri.  

 

AB Holmegården, Nyborg – Afd. 12 Møllervangen, 2013 – 2014 COWI 

Kunde: AB Holmegården, Nyborg.  

Anlægssum ca. 100 mil. 

Ansvarlig byggeleder på totalrenovering af 97 række-/kædehus samt opførelse af et nyt 

fælleshus for boligforening i Nyborg. Gennemført i storentreprise.  

 

102 Boliger, Campus Odense, 2011-2012  COWI 

Kunde: Kollegieboligselskabet "Hinnerupgaard".  

Anlægssum ca. 90mil. 

Byggeleder for gennemførelse af i alt 6.600 m² boligbyggeri i 5 etager udbudt i 

fagentreprise. Endvidere anlægsbudgettering af det samlede projekt med 

detailkalkulation af konstruktioner, samt sammenstilling af det samlede budget.  

 

Projektledelse 

Butikker for Netto, Rema 1000 m.m., 2013 – 2014 COWI 

Kunde: Amstrup & Baggesen Entreprise A/S.  

Anlægssum pr. butik ca. 15 mil. 

Projektleder og kundekontakt til Amstrup & Baggesen for projektering af myndigheds- 

og hovedprojekt for kloak og konstruktioner på såvel nybygninger som 

renoveringer/tilbygninger af butikker i hele landet.  
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Har i perioden fra 2007 til 2014 stået for projektering af konstruktioner (disciplinleder) 

til butikker på i alt over 10.000 m². 

 

Ny administrationsbygning - Alfred Pedersen & Søn ApS, 2010 COWI 

Kunde: Gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS.  

Projektleder og projekteringsleder for projektering af ny administrationsbygning på i 

alt ca. 550 m². Endvidere projektering af bærende konstruktioner (stålrammer med 

Skandek og huldæk).  

 

Disciplinledelse konstruktioner 

Horsens Vand, 2013  COWI 

Kunde: Totalentreprise med Jørgen Friis Poulsen A/S. 

Anlægssum ca. 26 mil. 

Disciplinleder på hovedprojektering af konstruktioner for ny administrationsbygning i 

2 plan på i alt 2.000 m². Bygning med vægge og dæk af betonelementer. Pælefundering 

med fundamentsbjælker og selvbærende terrændæk (pladsstøbte).  

 

Vestfyns Gymnasium, 2012 – 2013  COWI 

Kunde: Totalentreprise med Hansson & Knudsen.  

Anlægssum ca. 60mil. 

Disciplinleder på hovedprojektering af konstruktioner for ny undervisningsfløj i 2 plan 

plus kælder på i alt 6.000 m². Optegning af projektet er udført i fuld 3D i Revit – hvor 

en del af tegningsarbejdet blev lagt i Indien. Bygning med vægge og dæk af 

betonelementer, samt tilhørende tagkonstruktion af stålbjælker og -trapez.  

 

Nyt kreaturslagteri – Skare, 2012 COWI 

Kunde: Skare.  

Anlægssum ca. 175 mil. 

Disciplinleder for projektering af konstruktioner for skitse- og disponeringsforslag af 

nyt kreaturslagteri for Skare i Vejen. Inddragelse af de særlige omstændigheder, som 

gør sig gældende ved fødevarevirksomheder – herunder de nødvendige konstruktive 

udformninger, som der stilles store krav til.  

  

  



CV – Ricco Toft Duelund- Tlf. 9399 8399  Side 7 af 7 

Middelfart Retspsykiatris Hospital, 2011-2014 COWI 

Kunde: Region Syddanmark.   

Anlægssum ca. 240 mil.  

Disciplinleder på udarbejdelse af skitse-, for- og hovedprojekt af i alt ca. 15.000 m² 

sygehusbyggeri – Både ombygning samt nybygning (ca 9.500 m²). Disciplinleder på 

konstruktioner samt ansvar for anlægsbudgettering, samt fagtilsyn under udførelsen. 

CAD-optegning af projektet blev udført i Indien, hvorfor jeg gennem dette fik god 

indsigt i hvordan, der arbejdes i andre lande. I forbindelse med dette havde jeg et 

mindre ophold på COWIs kontor i Chennai, Indien.  

 

Ny personalecafé ved Kommunekemi i Nyborg, 2007 COWI 

Kunde: Kommunekemi A/S.  

Byggeriet består af en bygning på 700 m² med café, nyt køkken og diverse 

personalefaciliteter. Projektering af bærende konstruktioner i diverse betonelementer, 

selvbærende terrændæk og diverse stålkonstruktioner. 

 

Diverse forsikringssager, 2012-2015  COWI & NIRAS 

Kunde: If forsikring og Topdanmark  

Udførelse af byggeteknisk gennemgange (beskrivelse af skadesomfang) samt 

udarbejdelse af materiale for simpelt udbud ved storskader for diverse 

forsikringsselskaber.  

 

Udvikling af tilsyns-app, 2012 COWI 

I samarbejde med programøre stod jeg for udvikling af tilsynsapplikation til 

smartphones og Apple’s produkter. App'en gør tilsynsnotater kan laves direkte på 

byggepladsen. Det har afkortet tidsforbruget betragteligt og entreprenørerne får 

tilsynsnotaterne stort set med det samme. Det bliver i større og større grad 

implementeret i hele COWIs byggeri afdeling Vest.   

 

 


