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Konflikthåndtering på byggepladsen ved Dansk Byggeri

Entrepriseret 2 - AB 18 i praksis
Dette kursus har særligt fokus på at lære dig, hvordan du håndterer praktiske juridiske risici i 
forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse i henhold til AB 18.

Entrepriseret 1 – AB18
Kursus i Entrepriseret 1 – AB18, aftalelov, udbudsret, og AB18, hos Dansk Byggeri ved Henrik 
Fausing.

Arbejdsmiljøkoordinator
Sikkerheds- og arbejdsmiljø-mæssig styring og koordinering af byggepladser og andre 
arbejdspladser.

Bygningskonstruktør, EAL
Bliver undervist i ledelse, styring af byggepladser, projektering mv. 

Træfagenes byggeuddannelse, Svendborg Erhvervsskole 
Undervist i de basale færdigheder en udlært tømrersvend skal besidde.

Data- og kommunikationsuddannelsen, Svendborg Erhvervsskole
Grundforløb til datatekniker hvor jeg blev undervist i basale it færdigheder, tog bla. cisco certifikat.

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelse

Epoxy kursus

Elementær brandbekæmpelse

Rulle- og bukkestillads kursus

Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)

IT - MS-office pakken - Revit - Autocad - BE15 - Sigma - Vico office

uddannelse
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Byggeleder hos Safe-Con
Jeg udfører byggeledelse, sikkerhedskoordinering, arbejdsmiljøkoordinering samt kvalitetssikring og 
tilsyn på grundlag af Safe-Cons egenudviklede projektmodel.

Studiemedhjælper hos 5E-Byg 
Hjalp med den daglig drift af byggepladsen, samt hjalp med til den sidste del af afleveringen. Var 
ansat 4 måneder efter endt praktik.

Praktikant hos 5E-Byg
Indgik på lige fod med andre byggeledere, og hjalp med den daglige ledelse, samt havde ansvaret for 
afleveringsprocessen på Karré 1.2. Praktikkens varighed var 20 uger. 

Tømrersvend Bygge Balzer
Arbejdede som selvfungerende tømrersvend, med ansvar for planlægning og udførelse af eget 
arbejde.

Tømrersvend Carsten Ovesen tømrer- og snedker
Arbejdede som selvfungerende tømrersvend, med ansvar for planlægning og udførelse af eget 
arbejde, samt koordinering med andre håndværkere.

Tømrerlærling Carsten Ovesen tømrer- og snedker
Blev meget hurtigt selvstændig sendt ud til kunder. Har udført alt forfaldende arbejde, som en 
tømrersvend burde kunne, bla. mange tage.
Koordinerede med kunder, andre håndværker mv.

Munkebjergvænget Delområde C / Munkebjerg Business Park
Jeg har udført byggeledelse, og haft ansvar for tilsyn samt sikkerhedskoordinering på pladsen i 
forbindelse med opførsel af kontorhus i 5 etager på 5.500 m² for Barfoed Group P/S. Projektet er 
opført i søjle/elementer i beton med facade af lette elementer, samt fuld kælder. Der bygges for over 
100 mio.

Entreprise- og byggeledelse. Opførsel af moderne kontorhus i fem etager.

BSF-rokaden
I forbindelse med renovering af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens bygninger på Tolderlundsvej 
2 og Skulkenborg 1, udførte jeg byggeledelse samt tilsyn og sikkerhedskoordinering som underrådg-
iver for NIRAS. Entreprisesummen var over 30 mio.

OPUS – Karré 1.2
Jeg var i praktik som entreprise- og byggeleder for OPUS. Projektet omfattede opførsel af 78 
ejerligheder, og det bliver bygget for over 100 mio.
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