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Poul Nolsøe Kjølbro Linklett

Poul er født og opvokset på Færøerne og er gift med Elin, som også kommer fra Færøerne. Sammen har de tre børn, Ida, Emil og Karl. De valgte
at flytte til Danmark i 2007 for at uddanne sig. Poul var først i lære som
bygningsstruktør, hvor man primært beskæftiger sig med betonarbejde, og
under uddannelsen vandt han også DM i Skills.
Efter nogle års erfaring i entreprenørbranchen, blev hans interesse for
ingeniørkunst hurtigt tiltagende. Han valgte derfor at videreuddanne sig til
bygningsingeniør, som han finder utrolig spændende og motiverende.
Poul er ihærdig og resultatorienteret i sit arbejde, og samtidig er han også et
humoristisk og roligt væsen.
Han cykler til dagligt, løber jævnligt og i sin fritid er han sammen med familien. Han slapper mest af, når han eksperimenterer med madlavning på grillen
eller i køkkenet, og når han læser idéhistorie samt filosofiske spørgsmål.

Arbejdsområde

Statiske beregninger
Udarbejdelse af elementprojekter
Projektledelse

erhvervserfaring

Drauschke Consult 2016
Ansat efter endt uddannelse.
Drauschke Consult 2015
Praktik.
Enkon A/S 2013
Arbejdede som Bygningsstruktør
i sommerferieperioden.
Enkon A/S 2011-2012
Bygningsstruktør.
Sp/f Norðhús 2004-2007
Bygningsarbejder.

Uddannelse

Bygningsingeniør
Bærende konstruktioner,
Ingeniørhøjskolen Aarhus
Universitet 2016.
Bygningsstruktør
Aarhus tech, 2011.

Udvalgte referencer
Villa Christensen

Spændende villaprojekt med alskens byggematerialer. Udarbejdet projektgrundlag og statiske beregninger til bygværk og konstruktionsafsnit. Projektleder på sagen.

Kurser

The Arbinger institute
Samarbejde og relationer med
kunder og medarbejdere.

Jysk

Ny butik i Kokkedal.
Hovedstabilitet, lastnedføring og tilhørende samlingsdetaljer. Terrændæk
dimensioneret som paddehatdæk.

Roskilde Bad

Tilbygning med 50 meter bassin, welness-område, varmtvandsbassiner samt
udvidelse af omklædningsfaciliteter.
Opgraderet projektmateriale fra model 4L til 3R iht. Bips A113.
Udført elementstatik og udarbejdet opstaltstegninger. Projektleder på sagen.

Byggefelt E3

Nybyggeri af 11 etagers boligblok, som opføres ved Limfjorden på den tidligere Østre Havn i Aalborg.
Udarbejdet elementstatik til selvbærende kælderydervægge samt selvbærende stabiliserende skillevægge.

DTA

Nybyggeri i 4 etager med kælder til Dansk talent akademi på 2.300 m2, som
opføres ved siden af musikteateret og Storå i Holstebro.
Udarbejdet arbejdstegninger i Strusoft Impact til elementleverandør.
Projektleder på sagen.

Butikker - Rema 1000, Aldi, Netto mf.
Beregning og optegning i Strusoft Impact.
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