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AB Clausen A/S  - Rådgivende Ingeniører 
- Det handler om tillid, derfor gør vi kun dét vi er bedst til
AB Clausen er en 100% konstruktionsorienteret rådgivende ingeniørvirksomhed med stærke grundværdier ved 
faglighed, fokus og ansvar. AB Clausen er i dag 49 fuldtidsansatte. Vores konstruktionsingeniører har op til 40 
års ingeniørerfaring samt en håndværksmæssig baggrund, der sikrer, at byggeprojektet udføres til tiden og i den 
optimale kvalitet med bygbare løsninger. 

Vi tror på, at kompetencebaseret rådgivning skaber det bedste resultat inden for de respektive fagligheder. AB 
Clausen investerer i tværfaglig projekt- og projekteringsledelse, for på den måde at optimere arbejdet sammen 
med de øvrige ingeniørfag. Vores kunder betror os i stigende grad med total ingeniørrådgivning, hvor vi tilknyt-
ter kompetencebaserede rådgivere. Vi samarbejder således med en lang række specialister og fagspecifikke 
virksomheder, hvorved vi løfter alle fagdiscipliner. 

”Vi tror på, at kompetencebaseret rådgivning skaber 
det bedste resultat inden for de respektive fagligheder.”

AB Clausen er medlem af FRI. Herigennem har vi tegnet vores professionelle rådgiverforsikring hos Tryg. Dette 
sikrer, at vores projekter og byggeriets konstruktioner altid er forsikret. AB Clausen indgår også som en del af 
Tech Sam. Tech Sam Gruppen er et netværk af selvstændige rådgivende ingeniørfirmaer, der med hver sin eks-
pertise udgør en stærk samarbejdspartner på tværs af landet.

Erfaring med både renovering og nybyg 
AB Clausens ingeniører har vidtgående erfaringer med både renovering og nybyggeri, i og over jorden. Vi pro-
jekterer konstruktioner i boliger, skoler, institutioner, kontorer, halkonstruktioner, geotekniske konstruktioner 
og mange andre typer konstruktioner i et bredt spektrum af materialer, som dækker de helt gængse materialer 
som stål, beton, træ, murværk samt alternative materialer som alumi-
nium, træ, glasfiber, halmmaterialer og forspændt murværk m.m. Dette 
giver optimale forudsætninger for at udarbejde løsninger, som kan imø-
dekomme udfordrende konstruktioner og sikrer bygbare løsninger. 

Innovation og BIM
I AB Clausen søger vi kontinuerligt, at optimere vores processer. Der er 
løbende evaluering af vores projekter og vi investerer i og udvikler mål-
rettet vores processer og medarbejdere med det mål, at vi altid leverer 
til tiden i den nødvendige kvalitet. 

AB Clausen er med helt fremme inden for digitalisering. BIM benytter vi 
som en helt integreret metode til at digitalisere projekt- og byggepro-
cessen. Vi bevæger os væk fra papir og blyant, og arbejder i stedet med 
digitale 3D modeller, med konsistente data om bygningens detaljer. Vi er i naturlig forlængelse af BIM, inspireret 
af ”Trimmet Byggeproduktion”, som er den danske betegnelse for begrebet ”Lean Construction”. Som led i dette 
benytter vi os af ”Trimmet Projektering”. 

Ammar Al-Temimi

Adm. direktør i AB Clausen

Mail: aht@abclausen.dk

Tlf.: +45 5194 7322
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Fagligt fokus og specialisering 
skaber merværdi for vores kunder!
Kompetencehjulet - et bæredygtigt koncept 
AB Clausen er specialiseret inden for konstruktioner fordi vi tror på, at et 
fagligt fokus og specialisering skaber merværdi for vores kunder. Vi be-
tragter bærende konstruktioner som værende skelettet hvor fagligheden 
ikke varierer voldsomt fra byggeri til byggeri. Alle de tekniske fag varierer 
dog meget ift. anvendelsen af bygningen. Vi ved af erfaring, at specialise-
ring skaber det bedste resultat inden for de respektive felter og med et 
samarbejde med AB Clausen som totalrådgiver, er kunden sikret de bedst 
mulige kompetencer inden for de forskellige fagdiscipliner. 

En kompetencebaseret tilgang til at løfte totalrådgivning har længe vist 
sig at være et bæredygtigt koncept. Kigger man til større lande som 
eksempelvis Tyskland, Holland og England er der talrige eksempler på 
store ingeniørhuse som er 100% specialiseret inden for deres respektive 
fagområder og således løfter projekter i samarbejde med andre fagspe-
cialister. Eksempelvis er AKT II gennem flere år i træk blevet kåret som 
den ingeniørvirksomhed arkitekterne foretrækker at samarbejde med. Dette beror på, at kunden får kvalitet og 
bygbare løsninger som er udarbejdet af fagspecialister.  - De bedste inden for feltet. Dette er en model AB Clau-
sen er inspireret af og kontinuerligt søger at optimere, med det mål for øje at tilbyde den bedste rådgivning der 
findes på markedet. Vores tværfaglige projektledere varetager hele projektstyringen. På den måde skal du kun 
indgå aftale med én ingeniørrådgiver – og vi sørger for resten.
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Rådgivende Ingeniører A/S

Kristoffer Krarup

Projektchef

Ansvarlig for Kompetencehjulet

Mail: kkr@abclausen.dk

Tlf.: +45 42909993
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Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner½

MANØVREDYGTIG
Vi er agile og manøvredygtige 
virksomheder.

MERVÆRDI
Fokus skaber merværdig i projekter. 
og tilsvarende højere kvalitet inden for 
respektive ingeniørdiscipliner.

FAGLIG STYRKE
Virksomheder med stort fokus på 
faglighed tiltrækker fagligt kompetente 
medarbejdere.

KONTAKTPERSON
Der er altid en fast projektleder på 
ingeniørfagene.

SKARPE PRISER
Administrationsomkostningerne er 
lavere, hvilket betyder færre omkost-
ninger.

STØRRE SAMMEN
Sammen har vi en større kapacitet 
og faglig diversitet end de fleste som 
større ingeniørhuse.

SAMARBEJDE
Afprøvet samarbejde, som taler lige så 
godt sammen som afdelinger i større 
ingeniørhuse

FORPLIGTENDE
Samarbejdsaftaler der skaber et 
forpligtende samarbejde.



En bevægelse væk fra konsolideringstrenden
Med Kompetencehjulet går AB Clausen mod konsolideringstrenden der 
har præget rådgivningsbranchen. Vores fokus er at skabe merværdi for 
vores kunder ved at arbejde sammen med og på tværs af andre speciali-
serede rådgivningsvirksomheder. 

Vi mener det er vigtigt, at samarbejde med flere forskellige kompe-
tencecentre, så vi derved kan sammensætte et skalérbart projekthold, 
skræddersyet til den specifikke opgave. På den måde kan vi tilbyde råd-
givningsydelser som er kendetegnet ved at være agile, fleksible og kon-
kurrencedygtige.

Projektchef i AB Clausen, Kristoffer Krarup

AB Clausen
Konstruktioner

Kompetence
Installationer

Kompetence
Brand

Kompetence
Akustik

Kompetence
Miljø

Kompetence 
Geoteknik

Kompetence
…

KOMPETENCEHJULET

FOKUS OG MERVÆRDI

Kunde
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Henrik Garver

Adm. direktør i FRI

hg@frinet.dk

Tlf.: 3525 3742

”Der er helt klart et marked for kompetencebaseret rådgivning i Danmark. Særligt 
hvis den specialiserede kompetencebaserede rådgivning ikke blot tilbydes som 
”stand-alone” ydelse, men også tilbydes som en kombina-
tion af flere samlede ydelser (der alle er kompetenceba-
serede). Der er ingen tvivl om, at det vil skabe en skarpere 
position for de rådgivervirksomheder der formår at være tro 
mod konceptet ”kompetencebaseret rådgivning” i forhold 
til, og som modpol til de store ingeniørhuse, som har samtli-
ge specialer in-house med et stærkt kompetenceniveau. Der 
er styrker ved begge modeller, både for kunderne og for den 
enkelte rådgivende ingeniørvirksomhed.” 

”En af fordelene ved kompetencebaseret rådgivning er, at det er muligt for kun-
den at købe præcis det speciale der er behov for, og intet andet, fra en rådgiver 
der leverer netop denne ydelse på et højt niveau. Det kræver så også at kunden 
er bevidst om hvilke præcise ydelser der faktisk er behov for.  Det vil samtidig også 
kunne styrke de mindre rådgivningsvirksomheder. Og en first-mover på området, 
som AB Clausen, vil samtidig få en stærk position som de der kan samle det rigtige 
hold af kompetencebaserede, specialiserede rådgivere, der matcher kundernes 
behov og koordinerer den samlede leverance”.

Henrik Garver
Adm. dir. for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
- Om kompetencebaseret rådgivning
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”En first-mover på området, som AB Clausen, vil samtidig få en stærk position som 
de der kan samle det rigtige hold af kompetencebaserede, specialiserede rådgive-
re, der matcher kundernes behov og koordinerer den samlede leverance.



 gVDVD

        
      IN

DEKLIMA                      BÆREDYGTIGHED 
       COMMISSIONING 

 

   ENERGI 
 

              B RAN
D                                 STYRING 

 

 KLIMATILPASNING 
 

VVS                                            MILJØ          
        

       
  DAGSLYSBEREGNIN

G  

VE
NT

ILA
TI

ON
 

 K
LO

AR
K/

FO
RS

YN
IN

G 
   

   
   

EL
-IN

ST
AL

LA
TI

ONER
   

    
    A

KUSTIK

FOKUS

ANSVAR

FAGLIGHED

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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Bedst til konstruktioner

Medlem af TECH SAM GRUPPEN

Rådgivende Ingeniører A/S

Kompetencehjulet
Agile, fleksible og konkurrencedygtige
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Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner½
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