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Bedst til konstruktioner

Medlem af TECH SAM GRUPPEN

Rådgivende Ingeniører A/S

BLIV KLOGERE PÅ BYGGEJURA OG AB 92, ABT 93 & ABR 89
- og skab netværk på tværs af byggebranchens aktører

Der findes mange skurvognsskrøner i byggebranchen, hvor en række centrale regler ofte er genstand for fejlfortolkning og mis-
forståelse. I nogle tilfælde prøver en eller flere parter i byggeprocessen at foretage en bevidst udlægning af reglerne i håbet om, 
at kunne overbevise den anden part om, at de har en bedre retsstilling end reglerne tilsiger. Ønsker du at få et bedre indblik i 
byggejuraen? - Så kom til gå-hjem-møde d. 7. september kl. 14, hvor du bl.a. kan høre indlægget ”Skurvognsskrøner”.

TID: Torsdag d. 7. september 2017, kl. 14-17.

STED: AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører. Valhøjs Allé 
176, 2610 Rødovre.

TRANSPORT OG PARKERING: Der er gode parkeringsfor-
hold lige foran bygningen ligesom bus 6A og 9A stopper ca. 
5. minutters gang fra vores kontor. 

FAGLIGT INDHOLD & PROGRAM
KL. 14.00- 15.30: SKURVOGNSSKRØNER 
Fagligt indlæg ved advokat (H) Per Setholm-Johan-
sen fra Hasløv Stæhr Advokater som er specialiseret 
i byggeriets virksomheder.  Per har 12 års erfaring 
med byggejura/entrepriseret og rådgiver dagligt 
virksomheder med juridiske problemstillinger.

KL. 15 .30- 15.45: PAUSE

KL. 15.45 - 16.45: BLIV KLOGERE PÅ BÆRENDE KONSTRUKTIONER
Fagligt indlæg ved konstruktionsingeniør og leve-
ranceansvarlig Thomas Torp. Her får du mulighed 
for at blive klogere på gængse konstruktioner; 
hvorfor de udformes, som de gør, hvad du skal være 
opmærksom på og hvorledes du skal håndtere kon-
struktioner i jeres proces ved renoveringssager. 

KL: 16.45 - 17:30: NETVÆRK
De faglige indlæg målretter sig alle faggrupper der har berøring 
med konstruktioner. Det være sig arkitekter, entreprenører, 
tømrer, smede, bygherrer mm. Af samme årsag er der rig 
mulighed for at skabe et netværk på tværs af brancher og møde 
nye, potentielle samarbejdspartnere. Som afslutning på arran-
gementet vil der derfor være et let måltid mad og mulighed for 
at netværke. 

TILMELDING
Tilmeld dig allerede idag på LH@abclausen.dk eller via www.
abclausen.dk, på forsiden finder du link til tilmelding. Noter 
venligst navn, firma og kontaktoplysninger. Du er også meget 
velkommen til at kontakte Louise Hoffmann direkte på telefon 
4290 9788, hvis du ønsker yderligere information. 

S.U. senest mandag d. 4. september. Der er begrænsede antal 
pladser efter først-til-mølle princippet. Du er velkommen til at 
medbringe en kollega eller flere.

Se fagligt indhold  
på bagsiden

KOM TIL GÅ-HJEM MØDE TORSDAG D. 7. SEPTEMBER KL. 14-17.30

AB 92, ABT 93 & ABR 89?!?
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Bedst til konstruktioner

Medlem af TECH SAM GRUPPEN

Rådgivende Ingeniører A/S

Thomas Flinker Torp
Konstruktionsingeniør med 10 års 
tømrerbaggrund.
Tlf.: 2789 0851
Mail: tft@abclausen.dk
Leveranceansvarlig og konstruktionsingeniør 
i AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører

Indlæg 2: Bliv klogere på bærende konstruktioner
Det faglige oplæg v. Leveranceansvarlig Thomas Torp vil dække gennemgang af gængse konstruktioner; hvorfor 
de udformes, som de gør, og hvad I skal være opmærksomme på ved renoveringssager. Følgende emner vil blive 
berørt:

Indlæg 1: Skurvogsskrøner
Det faglige oplæg v. advokat Per Setholm-Johansen fra Hasløv Stæhr Advokater vil dække gennemgang af centrale 
regler i byggebranchen:

De vigtigste regler inden for byggejura og entrepriseret

Typiske fejlfortolkninger og misforståelser

AB 92, ABT 93 & ABR 89

Bygherres eller hovedentreprenørens ret til tilbageholdelse i forfaldne 
betalinger

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?

Hvornår kræver myndighederne statisk dokumentation? Hvornår skal 
der bruges anmeldelse eller godkendelse?
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Per Setholm-Johansen 
Advokat (H) med 12 års erfaring inden for 
byggejura/entrepriseret.
Tlf.: 3084 3516
Mail: psj@hsalaw.dk
Advokat i Hasløv Stæhr Advokater


