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AALBORG: Det rådgivende in-
geniørfirma NTU Internati-
onal A/S har ganske vist ho-
vedsæde på havnefronten i 
Aalborg, men arbejdet 
strækker sig langt ud over 
Nordjyllands grænser. 

Siden stiftelsen af firmaet 
for 10 år siden har man såle-
des arbejdet i flere end 100 
lande verden over, og der er 
netop hentet fire nye storor-
drer hjem fra udlandet.

Ordrerne ventes at skabe 
behov for yderligere ansæt-
telser både i år og næste år i 
Aalborg, hvor NTU Interna-
tional i forvejen har 30 an-
satte. 

Desuden er der udstatio-
neret 110 eksperter rundt 
om i verden på NTU’s pro-
jekter. NTU har endvidere 
faste kontorer i København, 
Bruxelles, Warszawa, 
Minsk, Addis Abeba og Lusa-
ka, oplyser administrerende 
direktør Lars Bentzen fra in-
geniørfirmaet, der især ar-
bejder med infrastrukturud-
vikling i 3. verdenslande og 
udviklingslande.

Sat pris på kvalitet
De fire nye ordrer med en 
samlet rådgivningssum på 
over 80 millioner kroner og 
flere end 117.000 konsu-
lenttimer, kommer da også 
fra Zambia, Kenya, Malawi 
og Papua Ny Guinea, og or-
drerne vækker stor glæde på 
kontoret i Aalborg:

- Vi er meget glade for, at 
der i de licitationer, som vi 
har vundet, er sat megen 
pris på vor kvalitet og tidli-
gere projekter, da vi også i 
disse projektkonkurrencer 
er mødt med konkurrenter, 
der har signifikant lavere 
priser, siger Lars Bentzen.

Hans udsagn uddybes af 
Emina Kapetanovic, der er 
head of implementation unit  

i firmaet:
- Et fælles træk ved alle fire 

projekter var, at vore tilbud 
var blandt de dyreste – men 

vi leverede bedst på kvalitet, 
referencer, kompetencer og 
vort unikke udviklede pro-
jekt- og kvalitetsstyringssy-

stem.
Der er tale om fire meget 

forskellige infrastrukturpro-
jekter.

Således skal NTU lede mo-
derniseringen af de interna-
tionale lufthavne i Lilongwe 
og Blantyre i Malawi, mens 

man i Zambia skal introdu-
cere landet til integreret kli-
maplanlægning.

I Zambia begynder man 
arbejdet i vejsektoren, der er 
særligt udsat for et stadigt 
mere ekstremt klima, hvor 
hyppige oversvømmelser og 
tørke har store konsekven-
ser. 

Den tredje af de nye ordrer 
kommer fra Kenya, hvor 
NTU skal hjælpe myndighe-
derne med at forbedre ledel-
se, planlægning og tekniske 
kompetencer inden for lan-
dets transport og byudvik-
ling. 

Formålet med projektet er 
blandt andet at udvikle et 
mere effektivt og sikkert 
transport- og byplanlæg-
ningssystem, som også skal 
være med til at omdanne ho-
vedstaden Nairobi mere i 
retning som smart city med 
formindsket belastning på 
lokalmiljø og klima til følge.

Endelig er der indløbet af 
ordre fra Papua Ny Guinea, 
hvor NTU skal udføre omfat-
tende planlægning i forbin-
delse med fjernelsen af flere 
af landets gamle og usikre 
broer, som i stedet skal er-
stattes af 27 nye broforbin-
delser. 

NTU, der sidste år nåede 
en rådgiveromsætning på 
131 millioner kroner og gen-
nem de seneste 10 år har 
gennemført flere end 150 
større projekter, har udsigt 
til at få udvidet de fire nævn-
te projekter:

- Der ligger optioner for 
udvidelse af ydelserne med 
yderligere cirka 80 millioner 
kroner, hvilket gør kontrak-
terne meget attraktive, kon-
staterer Lars Bentzen.

Fire store ordrer til  
Aalborg-ingeniører
RÅDGIVNING: NTU International har vundet licitationer for 80 mio. kr. i jerne lande

NTU International har hovedsæde her på havnefronten i Aalborg, nærmere bestemt i den nærmeste 
bygning. 

Lars Bentzen glæder sig over, at 
NTU vandt de fire licitationer, 
selv om konkurrenterne bød ind 
med betydeligt lavere priser. 

Papa Ny Guinea skal have ud-
skiftet 27 af landets broer. 
Det er der også god brug for. 


