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Går du med byggetanker…

Totalrådgivning, alt byggeri og anlægsarbejde…
Byggeledelse og tilsyn…
Besigtigelse og rapportering…
Beregning af energiramme Be10…
Energirådgivning og klimasimulering BSim…
Bygherrerådgivning…
Sikkerhedskoordinator…
Syn & skøn…
Udførelse af energimærkning - beskikket energikonsulent…
Udførelse af tilstandsrapporter - beskikket bygningssagkyndig…
Erling Hansen

 Rådgivende ingeniør
 Beskikket bygningssagkyndig
 ISO certificeret energikonsulent
 Mere en 30 års erfaring med projektering,
tilsyn og byggeledelse

Marts 2013

Ingeniørfirmaet Gregersen & Olsson A/S er med sine mere end 50 år på
bagen, et af landsdelens ældste rådgivende ingeniørfirmaer, stiftet i Kolding
i 1955 – siden 1986 med kontor i vejen. Med vore 10-15 ansatte på vore
kontorer i Vejen og Kolding, dækker vi hele området planlægning, projektering og byggeledelse ved gennemførelse af byggeri og anlægsarbejder af enhver art, ligesom energiforhold er et af firmaets vigtige fagområder.

Så er vi den rette rådgiver…
Rosengade 3  6600 Vejen  Tlf. 75 36 38 88  Fax. 75 36 31 06
Mail: vejen@gregersen-olsson.dk
Seest Bakke 39  6000 Kolding  Tlf. 75 52 38 44  Fax. 75 53 37 04
Mail: kolding@gregersen-olsson.dk
www.gregersen-olsson.dk
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En stor beslutning…

Her kommer vi ind i billedet…

…

Ønskes det deltager vi gerne i det indledende møde med den stedlige tekniske forvaltning – måske kommer her vigtige oplysninger frem, som det kan
være gavnligt at bygherren og rådgiveren gøres bekendt med, inden der ofres kræfter på ideer, som det viser sig umuligt at gennemføre.

At beslutte sig for en om-, til- eller nybygning er en stor beslutning – måske er det
den største beslutning I tager i hele jeres liv.

Den rette rådgiver er vigtigt…
Det er derfor vigtigt, at I søger hjælp hos erfarne rådgivere – såvel økonomisk som teknisk.

Vi tager os af den tekniske rådgivning…
Vi er et alsidigt ingeniør- og planlægningsfirma inden for byggeri med mere
end 50 års erfaring, med kontor i Kolding og Vejen. Vi optræder som totalrådgiverfirma og varetager den komplette rådgivning og samarbejder med
erfarne arkitektfirmaer i projekter hvor særlige krav til design betinger dette.

Hvad gør du?...
Inden detailplanlægningen igangsættes er det vigtigt, at I har gjort nogle
grundige overvejelser omkring byggeriets art, omfang og har overvejet, hvad
det må koste. På denne måde begrænser I jeres omkostninger til rådgivning.

Herefter vil vores rolle typisk kunne se ud som flg.:
- Aftale det omfang som der ønskes bistand til og prisen herpå – fast pris eller som overslag.
- Udarbejde et foreløbigt tegningsmateriale til jeres godkendelse og indarbejdelse af de ændringer, som der måtte være ønske om.
- Evt. Kontakt til den stedlige tekniske forvaltning for at afklare evt. Konflikter i forhold til byggelovgivningen eller stedlige, lokale regler.
- Udarbejde endelige projektmateriale og myndighedsprojekt som omfatter:











Tegninger og statiske beregninger…
Projektbeskrivelse…
Energirammeberegning…
Ansøgning om byggetilladelse…
Indhentning af tilbud…
Kontraktforhandlinger med håndværkere…
Byggeledelse og tilsyn med arbejdets udførelse…
Færdigmelding og endelig godkendelse af byggeriet…
Godkende og anvise håndværkernes fakturering…
Udarbejdelse af lovpligtige energimærkning…

I denne forbindelse er det vigtigt:
 At afklare finansieringsmuligheder
 At gøre sig nogle overvejelser omkring byggeriets omfang og indretning, nedfældet på papir.
 At tage kontakt til den stedlige tekniske forvaltning og få sikkerhed for
at de overvejelser I har gjort kan gennemføres.
 Kontakte den tekniske rådgiver som I ønsker skal være behjælpelig
med den tekniske rådgivning.

Vi er totalrådgivere – du behøver kun at henvende dig her.

Ønsker bygherren kun bistand til dele heraf, f.eks. optegning
og udførelse af satiske beregninger, lader dette sig også gøre.

