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FAGLIGHED

Bedst til kontruktioner

Med høj faglighed og fokuseret indsats skaber vores konstruktionsrådgivning merværdi 
for byggeprojektet i tæt samarbejde med vores kunder. Vi tager ansvar og sikrer 
leverance af optimerede byggebare løsninger.
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Rådgivende Ingeniører A/S
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FAGLIGT INDLÆG FOR BYGGERIETS AKTØRER
- Gør dine kollegaer bedre rustet til at håndtere bærende konstruktioner

AB Clausen oplever ofte, at vores samarbejdspartnere bruger meget af deres tid på at rådføre sig hos os grundet 
vores specialisering inden for bærende konstruktioner. Dette sætter vi stor pris på, men vi vil gerne hjælpe dem til at 
bruge denne tid mere effektivt og gøre dem mest muligt selvstændige, således at alle parter bruger sine ressourcer 
bedst muligt. Af denne grund tilbyder AB Clausen et fagligt indlæg for byggeriets aktører, som vil ruste deres medar-
bejdere bedst muligt til konstruktionsmæssige udfordringer.

Det faglige oplæg vil dække gennemgang af gængse konstruktioner, hvorfor de udformes, som de gør, og hvad I skal 
være opmærksomme på ved renoveringssager:

Tagkonstruktion - Hvad skal der til, når der etableres tagboliger, kviste, 
tagterrasser, udskiftning af spær etc.?

Altan - Hvilken dokumentation er nødvendig? Hvilke faldgrupper står I 
overfor?

Vægkonstruktioner - Er væggen bærende eller stabiliserende? Hvilken 
betydning har statikken for de endelige løsninger? Midlertidig afstivning 
- Hvilke løsninger er der, og hvilke er bedst?

Bindingsværk - Hvilke udfordringer opstår ved bindingsværk ift. fx 
murstensvægge?

Bjælker/overligger/søjler - Hvornår bruger I hvad?

Etageadskillelser - hvad gør I med trapper? Hvad gør I ved råd/rust i 
konstruktionerne?

Fundament - Hvad gør I, når der sker sætninger og/eller ved 
underfundering?

Hvordan bruger I optimalt konstruktionsingeniøren?

Hvornår kræver myndighederne statisk dokumentation? Hvornår skal 
der bruges anmeldelse eller godkendelse?

Hvad betyder forskellige materialer som mursten, træ, beton etc. for 
løsningerne?

Det faglige indlæg holdes på jeres kontor, hvor vi bringer 
dagsordenen, så vi kan ruste jer bedst muligt. Det tager typisk en 
time. Såfremt I har spørgsmål eller lignende forud herfor, så skriv 
endelig disse til os eller blot hav dem klar til indlægget, hvor vores 
konstruktionsingeniører vil besvare disse løbende.

Vi ser frem til at ruste jer bedre til fremtidige opgaver!

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S

Ammar Al-Temimi: Foredragsholder.
Civilingeniør med flere års international 
erfaring med byggeprojekter.
Leveranceansvarlig i AB Clausen 

Thomas Flinker Torp: Foredragsholder
Konstruktionsingeniør med 10 års 
tømrerbaggrund.
Konstruktionsingeniør og projektleder i AB 
Clausen


