
FAGLIGT FOKUS OG SPECIALISERING
SKABER MERVÆRDI FOR VORES KUNDER

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER |  TLF: +45 3030 8080  |  MAIL@ABCLAUSEN.DK   |  WWW.ABCLAUSEN.DK

LADESTATIO
NER - CLEVER

KOMPETENCEBASERET 
RÅDGIVNING

Rådgivende Ingeniører A/S



BÆRENDE KONSTRUKTIONER
AB Clausen er en rådgivende ingeniørvirksomhed med 
100% fokus på bærende konstruktioner. Virksomheden 
baserer sig på stærke grundværdier som faglighed, 
fokus og ansvar. AB Clausen beskæftiger pr. dec. 2018 
44 fuldtidsansatte samt 9 studerende/praktikanter. 
Alle vores projekterings-medarbejdere er uddannet 
konstruktionsingeniører og bygningskonstruktører. 10 af 
dem har desuden baggrund som håndværker.

AB Clausen investerer i tværfaglig projekt- og 
projekteringsledelse for på den måde at optimere 
arbejdet sammen med de øvrige ingeniørfag. Det kalder 
vi “kompetencebaseret rådgivning”. Vores kunder betror 
os i stigende grad med total ingeniørrådgivning, hvor vi 
tilknytter kompetencebaserede ingeniørrådgivere. Således 
samarbejder vi med en lang række eksterne specialister 
og fagspecifikke virksomheder og løfter på den måde alle 
fagdiscipliner.

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

Erfaring med både renovering og nybyggeri
AB Clausens ingeniører har vidtgående erfaring med 
både renovering og nybyggeri  i og over jorden. Vi 
projekterer 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 og murværk men også mere innovative og 
genanvendte materialer. Det giver optimale forudsætninger 
for at udarbejde løsninger, der imødekommer udfordrende 
konstruktioner og sikrer bygbare løsninger.

Vi optimerer på de bærende konstruktioner for vores 
samarbejdspartnere, da 30–40% af de samlede 

anlægsomkostninger stammer herfra. Vores egen drivkraft 
grunder i, hvor meget vi kan reducere materialeforbrug og 
vælge de rette metoder og materialer, så vi kan overdrage 

en sund klode til kommende generationer.”

Ammar Al-Temimi
Administrerende direktør,

AB Clausen
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KOMPETENCEHJULET
AB Clausen har specialiseret sig i bærende konstruktioner, 
fordi vi tror på, at et fagligt fokus og specialisering 
skaber merværdi for vores kunder. Vi betragter bærende 
konstruktioner som værende skelettet, hvor ingeniør-
fagligheden kun i lille grad varierer fra den ene type af 
byggeri til en anden. Teknikfagene ændrer sig dog ofte 
radikalt. Vores projektledere varetager projektstyringen 
med eksterne rådgivere, så vores kunder kun skal indgå 
aftale med én ingeniørrådgiver. Vi ved af erfaring, at 
specialisering 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 at være et bæredygtigt koncept. I Tyskland, 
Holland og England er der talrige eksempler på store 
ingeniørhuse, som har specialiseret sig inden for deres 
respektive fagområder og således løfter projekter i 
samarbejde med andre fagspecialister. Dermed får 
kunden kvalitet og bygbare løsninger, som er udarbejdet af 
fagspecialister - de bedste inden for feltet.

Skræddersyet til den specifikke opgave 
Med “Kompetencehjulet” går AB Clausen mod den 
konsolideringstrend, der har præget rådgivningsbranchen 
gennem de seneste år. Vores fokus er at skabe merværdi 
for vores kunder ved at arbejde sammen med og på tværs 
af andre specialiserede rådgivningsvirksomheder. En vigtig 
pointe i denne sammenhæng er, at det ved de mindre 
firmaer ofte er ejeren selv, der “sidder med hånden på 
kogepladen” og derfor føler et større engagement og drive 
for at komme i mål. Derudover er beslutningsprocesserne i 
relation til aftaler kortere end hos de større ingeniørhuse.

Vi mener, at det er vigtigt at samarbejde med flere 
forskellige kompetencecentre, så vi kan sammensætte 
et skalérbart projekthold, skræddersyet til den specifikke 
opgave. På den måde kan vi tilbyde agile, fleksible og 
konkurrencedygtige rådgivningsydelser til vores kunder.

Kristoffer Krarup
Projektchef,
AB Clausen

Ønsker vores samarbejdspartner kun én kontrakt og 

ét kommunikationspunkt, så samler og styrer vi gerne 

alle rådgiver-ydelserne i samarbejde med +65 andre 

specialiserede virksomheder.”
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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 
rådgivere, der matcher kundernes behov og koordinere

den samlede leverance.”

Henrik Garver
Adm. direktør

FRI

”Der er helt klart et marked for kompetencebaseret 
rådgivning i Danmark. Særligt hvis den specialiserede, 
kompetencebaserede rådgivning ikke blot 
tilbydes som en “stand-alone”-ydelse men også 
fungerer i kombination med flere, samlede 
(kompetencebaserede) ydelser. 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, der 
har samtlige 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 kunden at købe præcis dét 
speciale, der er behov for - og intet andet - fra 
en rådgiver, der leverer netop denne ydelse på 
højt niveau. Det kræver så også, at kunden er 
bevidst om hvilke præcise ydelser, der faktisk er 
behov for. Det vil samtidig kunne styrke de mindre 
rådgivningsvirksomheder. Og en first-mover 
på området, som AB Clausen, vil få en stærk 
position som de, der kan samle det rigtige hold af 
kompetencebaserede, specialiserede rådgivere, 
der matcher kundernes behov og koordinere den 
samlede leverance.”

Henrik Garver 
Administrerende Direktør,
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
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