Rådgivende Ingeniører A/S

FAGLIGT INDLÆG

TRANSFORMATION AF BYGNINGER
- SKABELSEN AF DET NYE LIV FRA ET
INGENIØR-PERSPEKTIV
MÅLGRUPPE: BYGHERRER & ARKITEKTER
DELTAGERE: 4-20 | VARIGHED: 45-60 MIN

Der er stor tilfredsstillelse i at bringe nyt liv i bygninger, som er udtjente
eller utidssvarende, så de generer glæde og afkast. Naturen af bygningers
forskellighed fordrer alternative og kreative byggemetoder, hvorfor
renovering kan være kompliceret at arbejde med.
Netop renovering og transformering har altid fyldt en stor af AB Clausens
projektportefølje. Med udgangspunkt i 10 års erfaring med renovering
tilbyder vi jer et fagligt indlæg, hvor vi formidler relevant værdifuld viden,
der kan hjælpe jer med at blive dygtigere til, i de tidlige faser, at identificere
muligheder og begrænsninger ved renoverings-/transformationsbyggeri.
Læringsmål
At bidrage til bedre renoveringsprojekter ved indsigt og tilgange
til identificering af potentialer og faldgruber i renoverings-/
transformationsprojekter.
Hvilken værdi får I ud af indlægget?
• Erfaringsbaserede inputs til identificere potentialer:
• Optimering af konceptuelt design, eksempelvis med henblik på
• maksimal udnyttelse af eksisterende etagehøjder
• inddragelse af tagareal til terrasse
• mulighed for indgreb i eksisterende facader
• optimering af energiforbrug, drift og vedligeholdelse
• Erfaringsbaserede inputs til at identificere mulige faldgruber,
eksempelvis:
• Byggetekniske restriktioner
• Brandtekniske udfordringer
• Akustikmæssige udfordringer
• At opkvalificere jer til bedre at kunne udfordre og stille krav til jeres
rådgiveres idéer og løsninger

Kristoffer Krarup
Projektchef
Tlf: 4290 9993
Mail: kkr@abclausen.dk
Diplomingeniør Byggeri, DTU, med
speciale inden for installationer, og løfter
ansvaret for virksomhedens samarbejder
på tværs af fagdiscipliner.

AGENDA
10 minutter
Gensidig introduktion og
rammesætning inkl. forplejning
30 minutter
Indlæg v/ Kristoffer om transformation
af bygninger på tværs af fag
20 minutter
Gensidig dialog, spørgsmål og afklaring
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VI SKABER HELHEDSLØSNINGER
GENNEM FAGLIG DYBDE,
KREATIVITET & SAMARBEJDE
AB Clausen leverer værdi til vores kunder gennem effektive,
kreative og optimerede løsninger. Vi har indarbejdet agilitet
og faglig dybde i vores leverancemodel og prioriterer tæt
samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere.
Gennem tværfaglig projektstyring samarbejder AB
Clausen med et netværk af specialiserede rådgivende
ingeniører på tværs af fagligheder og kan således
løfte alle typer af rådgiverydelser inden for byggeri. Vi
varetager rollen som rådgiver på alle ingeniørfagene
med det fulde ansvar for leverancen - inklusiv tværfaglig
projektledelse af underrådgivere. Dette koncept kalder vi for
“Kompetencebaseret Rådgivning”.
Vi ved at specialiseret rådgivning skaber de bedste
resultater, fordi det sikrer de stærkeste kompetencer inden
for de forskellige fagdiscipliner.
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