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Hasselvænget (2018 projekt).

I Holbæk, skal der bygges 45 lejligheder i 2 forskellige størrelser. Lejlighederne fordeles i 6 Blokke
af varierende størrelse, med fra 6 til 12 lejligheder i én Blok. Husene er i 3 etager og udformes med
et pulttag og pudsede facader for et moderne udtryk. Gavlene mures med skalmur i mursten, for at
bryde de hvide facader. Lejlighederne på 1./2. sal går over 2 etager, mens lejlighederne på stueetage
ligger under 2 stk. 1./2. sals lejligheder. Der udføres balkoner og svalegange for lejlighederne til 1.
sal. Disse udføres i præfabrikerede stålramme konstruktioner, der udstøbes med beton. Jeg har
udført komplet projekt for Blok 1 som et projekt i CLT elementer, med CLT-beton komposit
etagedæk. Pga. projektændringer endte projektet dog som et projekt i letbeton elementer, også
komplet projekteret af mig. Derudover har jeg omtegnet projektet og lejlighedernes indretning på
basis af arkitekt tegninger, for at få en bedre indretning og udnyttelse af husene. Har desuden tegnet
3D model, dels for elementprojekt, såvel til præsentation af huset.

Her ses 3D illustrationer fra CLT
element projektet. På de næste
sider et par illustrationer fra det
endelige projekt, samt fra
bebyggelsen.

240 mm lejlighedsskel i
letbeton elementer.
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Kirkens Hus i Varde (2018 projekt).

I Varde nord for Esbjerg skal der bygges et nyt menighedshus. Mulighederne for at bygge huset
med CLT elementer blev undersøgt pga. et relativt lavt budget. Men bygherren var ikke
tilstrækkeligt interesseret i løsningen, da den ikke er velkendt i Danmark. Det blev derfor besluttet
at bygge huset i letbeton- og beton elementer. Husets grundform gør især tagkonstruktionen relativt
kompliceret. Taget bygges op af en kombination af bjælkespær, gitterspær med vandret såvel som
skrå loft og gitter bjælkespær. Da huset er splittet i to på langs, er man nødt til at regne stabiliteten
af huset som 2 huse - henholdsvist med vind fra nord og med vind fra syd. Til dette projekt har jeg
lavet ingeniørteknisk design, beregninger og skitser for tegninger til myndighedsprojektet i
koordination med arkitekt. Deltog også i konkurrencefasen af projektet.
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Kongens Punkt (2017-2018 projekt).

I Fredericia bygges et projekt som en 4-længet gård, til 74 boliger omkring et gårdrum. Projektet
projekteres i konsekvensklasse CC3. Under bygningen, fuld kælder til parkering. Parkerings-
kælderen bygges op af betonsøjler og kompositbjælker, udover kældervægge og andre vægge. De
øvrige etager består af et system af bærende og stabiliserende vægge i beton elementer, med beton
huldæk i etageadskillelser. Dertil ikke-bærende udfyldningsfacader med porebeton bagmure, samt
komposit kantbjælker. Til dette projekt har jeg udført diverse ingeniør tekniske beregninger og
design, samt skitser for tegninger. Desuden koordineret med bygherre, entreprenør, montører og
arkitekt om projektets udformning og udførelse. Var med på projektet fra konkurrence fase til slut
af hovedprojekt.
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Hjerting Sports- og Kulturhus, Hjerting, Esbjerg (2017 projekt).

I Hjerting, Esbjerg skal bygges et ny sports- og kulturhus. Huset bygges i ét plan og er på ca. 1000
m2. Huset indeholder diverse omklædnings faciliteter bl.a. for udendørs sports aktiviteter, foruden
diverse indendørs aktivitets- og fitness faciliteter. Huset bygges i én etage, med pulttag, hvorved der
fremkommer en meget høj facade modsat indgangssiden. Bagved denne er der mulighed for at
indbygge en indskudt etage, f.eks. til fitness el.lign. Til dette projekt har jeg udført diverse ingeniør
tekniske beregninger samt skitser for tegninger.

Projektet er projekteret til at blive bygget
som et træhus i traditionel træ skelet
konstruktion. Tagkonstruktionen udføres som
en kombination af gitterspær af træ og
bjælkespær i limtræ. Pga. store vindues
åbninger især i den høje facade, udføres
nogle vindues overliggere også med limtræs
bjælker. Projektet er lagt op til at huset
bygges på stedet, bl.a. af lokale håndværkere.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Diverse projekter indenfor
kategorien småhus byggeri, design
og salg af huse mv.

Kort beskrivelse af projektet : At svare på de første henvendelser
fra potentielle kunder og foreslå
hustyper. Designe og tegne huse
sammen med de kunder som
ønsker at få et specifikt tilbud. I
nogle tilfælde betyder dette at
tegne ændrede husplaner mange
gange i henhold til kundens
ønsker. Beregne og skrive tilbud.
Hvis projektet kommer så langt
med kunden, at skrive kontrakt og
efterfølgende at projektere huset.
Dvs. udfærdige tegninger til brug
for ansøgning om byggetilladelse
og tegne 3D konstruktions model
af huset til brug for at tegne
produktions tegninger for
elementerne. Derforuden statiske
beregninger, konstruktionsdetaljer
o.lign.

Projekterne varierer fra mindre en-
families huse på ét plan til større
huse i 2-3 etager, samt rækkehuse
og projekter med flere huse.

Kontraktsum : 1,5 - 10 mio. NOK.

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2013-2015.



Generelle opgaver o.lign. i denne periode (2007-2015), for norsk-lithauisk
byggefirma:

- Projekterende.
- At udføre 3D projekt for elementproduktion og sammen med assistenter at

udføre produktionstegninger af betonelementer og øvrige elementer.
- At udføre detalje-tegninger for konstruktioner og for montage.
- At have overordnet ansvar for at produktionen forstår deres opgaver og

udfører dem efter hensigten.
- At optræde som rådgivende ingeniør og rådgive om løsninger, både

vedrørende bærende primære konstruktioner og også vedrørende andre emner
såsom, isolering, kuldebroer, tekniske og praktiske løsninger i produktion og
ved montage.

- At koordinere løsninger med andre parter.
- At udføre komplette statiske beregninger på bygningen, udføre komplet

konstruktions projektering og rådgive på teknisk niveau om løsningers
udførelse med henblik på overholdelse af gældende normer og standarder.

- At have overordnet ansvar for at sikre at de valgte løsninger har korrekt
bæreevne og funktion.

- At påpege (og fra andre parter at modtage) uhensigtmæssigheder i forbindelse
med produktion såvel som montage og rådgive om løsninger på opståede
problemer.

- At påpege uhensigtsmæssigheder i projekt (både firmaets eget projekt såvel
som andre rådgiveres projekt), i tilfælde hvor løsninger forekommer
uhensigtsmæssig for produktion, montage eller i forhold til gældende normer
og standarder – og at rådgive om løsninger på sådanne uhensigtsmæssigheder.

Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

28-07 2015



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Munkedal
Privat
Munkedal, Sverige

Kort beskrivelse af projektet : Komplet projektering af beton
element projekt til et råhus til
enfamiliehus og hestestald, der
opføres i Munkedal i Sverige.
Huset udføres som et hus i palæ
stil i 2 etager, med afvalmet tag,
toscanske søjler i sandsten og
spiral trappe, med specielt
trappehul i etage-adskillelsen.
Projektet omfatter udelukkende
leverance og montage af beton
elementer til hus og stald, samt
stålbjælker til etageadskillelsen i
huset. Ydervægge opføres som
isolerede sandwich elementer.
Spiral trappen udføres som et
beton element støbt i ét stykke og
der placeres runde beton søjler
omkring trappen, dels for at bære
etageadskillelsen omkring
trappehullet og dels for at opnå et
særligt æstetisk udtryk.

Alle elementer præfabrikeres på
samme fabrik (Jofa Construction).

Kontraktsum : -

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2013.
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Munkedal, Sverige.

I Munkedal i Sverige bygges en villa i palæ hus stilen. Huset bygges med ydervægge i beton
sandwich elementer, bærende indvendige vægge i beton elementer, en dæk konstruktion i
præfabrikerede huldæk og massive elementer, tuscanske søjler under beton balkon elementet - og en
tagkonstruktion i præfabrikerede gitterspær. Til dette projekt hører også en mindre hestestald, der
bygges op med ydervægge i beton sandwich elementer. Huset gemmer på et par flere specialiteter
end de tuscanske søjler - nemlig en spiral trappe, der drejer 149 grader og som er præfabrikeret i ét
stykke. Til trappen udføres et specielt trappehul i de præfabrikerede massive dæk elementer, der
understøttes af et system af stålbjælker og special producerede søjler.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Hus model Strømstad Modern
Strømstad, Sverige

Kort beskrivelse af projektet : Komplet projektering af et
enfamilies hus som en hustype til
firmaet Terrahus.
Huset udføres som et hus i
moderne stil, med facader i
hvidmalede beton elementer.
Huset projekteres som et beton
element projekt med ydervægge i
høj-isolerede sandwich elementer,
indervægge i beton- og træ
elementer, etageadskillelse i beton
huldæk, badeværelser som
præfabrikerede moduler, samt tag
konstruktion i høj-isolerede træ
elementer. Bundplade støbes på
stedet, som en høj-isoleret beton-
plade. Alle klimaskærmens
konstruktioner har U-værdier på
omkring 0,1 W/m2K og derunder.
Ventilationsprojektet tegnes også
ind i 3D konstruktions modellen.
Huset anvendes til et aktuelt
projekt i Strømstad i Sverige.
Alle elementer og moduler
præfabrikeres på samme fabrik
(Jofa Construction).

Kontraktsum : -

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2013.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Hus model Stavanger Traditionel
Hvitsten og Gjølme, Norge

Kort beskrivelse af projektet : Komplet projektering af et
enfamilies hus som en hustype til
firmaet Terrahus (nu Vitahus).
Huset udføres som et traditionelt
udseende norsk hustype bygget
udelukkende i træ elementer og
med præfabrikerede baderums
moduler. Bundplade og
fundamenter støbes på stedet i
beton og isoleres med næsten 500
mm isolering. Ydervægge og
tagkonstruktion udføres i høj-
isolerede træ elementer, således at
alle klima skærms konstruktioner
får U-værdier på under 0,1
W/m2K. Med til opgaven hører
også energiberegninger og 3D
visualisering. Huset anvendes som
standard husmodel for salg, samt
til et projekt i Gjølme med 2 huse
og et projekt i Hvitsten med 3
huse.
Alle elementer og moduler
præfabrikeres på samme fabrik
(Jofa Construction).

Kontraktsum : -

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2012 - 2013.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Eidsberg
Eidsberg, Norge

Kort beskrivelse af projektet : Komplet projektering af hus til 4
lejligheder. Totalt set vil projektet
indeholde 28 lejligheder. Huset
udføres i 2 etager, med separat
adgang til hver lejlighed.
Ydervægge udføres i højisolerede
betonsandwich elementer,
lejlighedsskel i massive beton
elementer, balkoner, trapper m.v. i
beton elementer, indervægge i træ
samt præfabrikede baderums
moduler. Etageadskillelse samt
dæk over øverste etage, udføres
med huldæk samt massive dæk
(massive dæk under bade-
værelser). Tagkonstruktion med
præfabrikerede tag elementer i træ.
Alle elementer og moduler
præfabrikeres på samme fabrik
(Jofa Construction).

Kontraktsum : -

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2011 - 2013.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Brannfjellveien 4
Oslo, Norge

Kort beskrivelse af projektet : Råhusbyggeri til en delvist
jorddækket kælder til et
enfamilieshus. Projektering og
produktion af beton elementer til
kælderens ydervægge og
indvendige vægge, samt huldæk
over kælderen.
Resten af huset udført af bygherre
selv
Alle elementer præfabrikeres på
samme fabrik (Jofa Construction).

Kontraktsum : -

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2011.
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Brannfjellveien, Norge.

Her leverede og monterede vi betonelementer til underetagen i et arkitekttegnet en-familieshus på
ialt 3 etager. Huset blev bygget med en flot og iøjnefaldende arkitektur, med integreret garage og
mange gode opholdsrum, med flot udsigt over byen. Underetagens ydervægge er beton sandwich
elementer, med undtagelse af fronten, der blev udført som en let væg. Husets øvrige etager blev
ligeledes udført i lette vægge. Facaden blev over det hele beklædt med træ - et eksempel på at med
betonelementer, er alle muligheder for facaden åbne.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Holmenkollen 125
Oslo, Norge

Kort beskrivelse af projektet : Råhusbyggeri til et enfamilieshus
på ca. 1000 m2 i 3 etager, inkl.
delvist jorddækket kælder, garage
og separat lejlighed. Kælderen er
udført som et beton element
projekt, med ydervægge af beton
sandwich elementer, indvendige
vægge i massive beton elementer
og træ elementer. I næste etage er
ydervæggene udført med træ
elementer, med indbyggede stål
rammer til at bære etageadskillelse
i beton. Øverste etage er udført
udelukkende i træ elemnter og
tagkonstruktion med gitterspær.
Etageadskillelse med huldæk heraf
specialudviklede huldæk til lange
spænd med udkragninger, samt
diverse forskellige stålbjælker,
præfabrikerede trappe elementer i
beton og badeværelser i
præfabrikerede moduler.
Alle elementer og moduler
præfabrikeres på samme fabrik
(Jofa Construction).

Kontraktsum : -

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2011.
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Holmenkollen 125, Oslo, Norge.

Dette projekt er et en-families hus på ca. 1.000 m2 bestående af et hovedhus og garage med en
separat lejlighed over garagen. Kælderen er bygget op med ydervægge af Super Sandwich
elementer, indvendige vægge med massive beton elementer og nogle få træ vægge. Dækket over
kælderen er lavet med huldæk og massive dæk elementer i beton, samt stålbjælker såsom HSQ
bjælker. Ydervæggene i stueetagen er udført med træ elementer med integrerede bærende stål-
rammer, indvendige trævægge og nogle få beton vægge. Dækket over stueetagen er udført med
beton dæk elementer af forskellig slags - en del af dem op til 8,5 m lange og udkragede på begge
sider. 1ste etage er udført udelukkende med elementer i træ samt tagkonstruktionen med træspærfag.
Bygningen indeholder også 8 præfabrikerede baderumsmoduler og nogle beton trapper.

Ca. d. 25. august 2014 solgte ejeren huset for ikke mindre end 75 mio. NOK, se artikel på side 3.

Herunder ses nogle billeder af 3D konstruktions modellen.
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Holmenkollen 125, Oslo, Norge, forts.

Herunder er vist endnu et billede fra 3D konstruktions modellen, såvel som fotos fra byggepladsen
og fra det næsten færdige hus.
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Herunder ses et udsnit af nyhedsartikel i VG+. Se evt. også andre nyhedshistorier der kan findes på
Internettet - specielt på ejendomsmæglerens hjemmeside: www.eony.no/no/news.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Harald Hårfagres Gate
Moss, Norge

Kort beskrivelse af projektet : Byggeri til 21 lejligheder fordelt
på 3½ etager plus parkerings-
kælder. Fundamenter til P-kælder
udført med præfabrikerede beton
elementer, samt in-situ støbt
terrændæk. Parkeringskælder,
teknisk rum, trappetårne,
svalegange og balkoner udført som
et beton element projekt, med
ydervægge af dels af massive
beton elementer og dels med
sandwich elementer, samt dæk
over P-kælder med massive dæk,
huldæk, kraftige sofabjælker i
beton m.v. Selve huset udføres i
store moduler, 2 stk. pr. lejlighed,
bygget i træ og færdiggjort
indvendigt fra fabrik. I modulerne
er monteret badeværelser i
selvstændige præfabrikerede
moduler Øverste etage opbygget af
træ elementer til vægge og
tagkonstruktion.
Alle elementer og moduler
præfabrikeres på samme fabrik
(Jofa Construction).

Kontraktsum : -

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2009-2013.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Bonden 1
Strömstad, Mellerud, Sverige

Kort beskrivelse af projektet : Byggeri på 20x84 m i én og to
etager. Delen, der er i én etage til
butik / industri og delen der er i to
etager til udstilling / kontorer
Udført som et beton element
projekt, med ydervægge af
sandwich elementer,
etageadskillelse af huldæk. Dertil
et system af prefabrikerede beton
søjler og stålbjælker (HSQ) til at
bære huldæk, for at sikre så store
frie arealer på 1.etg. som muligt.
Tagkonstruktion med frit spænd på
20 m, fra facade til facade. Den
ene gavl er på 1.etg. udført som en
glasfacade.
Alle beton elementer
præfabrikeres på samme fabrik
(Jofa Construction).

Kontraktsum : -

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2009-2012.
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Bonden 1, Strømstad, Sverige.

Dette projekt er en bygning af størrelsen 84 x 20 m. Den største del af bygningen er delt i to
halvdele og har fuld rumhøjde - 5,5 m - til loftet. Denne del anvendes til lager og lignende. Den ene
mindre ende af bygningen er i to etager og er beregnet til udstillingsrum og kontorer.
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Bonden 1, Strømstad, Sverige, forts.

Herunder ses et par billeder fra byggepladsen, hvor det især er værd at lægge mærke til de
præfabrikerede fundaments elementer, der også fungerer som støbeform for terrændækket.
Og som en selvfølge anvender vi altid
radon membran under hele bygningen.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Tregaardsmesteren
Strömstad, Mellerud, Sverige

Kort beskrivelse af projektet : Byggeri på 18x40 m i to etager.
1.etg. til butik / lager faciliteter og
2.etg. til kontorer. Udført som et
beton element projekt, med
ydervægge af sandwich elementer,
etageadskillelse af huldæk. Dertil
et system af prefabrikerede beton
søjler og kraftige sofa-bjælker til
at bære huldæk, for at sikre så
store frie arealer på 1.etg. som
muligt. Tagkonstruktion med frit
spænd på 18 m, fra facade til
facade. Den ene gavl udført som
en glasfacade, der hælder på skrå i
en vinkel på 10 gr. Indgangsparti
med trappe og elevator, ligeledes
udført i beton elementer.
Alle beton elementer
præfabrikeres på samme fabrik
(Jofa Construction).

Kontraktsum : -

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2009.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Rød Gård
Østfold Gress A/S
Rygge, Norge

Kort beskrivelse af projektet : Byggeri på 20x70 m i én etage.
Maskinhal med helt åben
planløsning og store indkørsels-
porte. Over porte prefab sandwich
beton elementer med indstøbte
stålbjælker. Udført som et beton
element projekt, med ydervægge
af sandwich elementer, samt gavl
trekanter af prefabrikerede træ
elementer. Tagkonstruktion med
frit spænd på 20 m, fra facade til
facade.
Alle beton- træ og stålelementer
præfabrikeres på samme fabrik
(Jofa Construction).

Kontraktsum : -

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2008.
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Rød Gård, Østfold, Norge.

Denne bygning er et eksempel på en industri bygning - her anvendt som en landbrugsbygning /
maskinhal. Bygningen er 70 x 20 m og indvendigt består bygningen af ét stort rum. Tagspærene har
et frit spænd på 20 m. Terrændækket og fundamenterne er udført som in-situ støbt beton, men
kunne også have været udført med præfabrikerede fundaments elementer. Væggene er
præfabrikerede beton sandwich elementer og taget er udført med præfabrikerede gitterspær, sat cc
600 mm, produceret på en spærfabrik.
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Rød Gård, Østfold, Norge, forts.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Bjørndalen Panorama
Vakås Eiendom AS
Asker

Kort beskrivelse af projektet : Lejlighedsbyggeri til ejer-
lejligheder. 90 lejligheder i 6 huse.
Parkeringskælder i betonelementer
i op til 3 etager under 3 af husene.
Huse i 3, 4 og 4½-5 etager over
terræn. Ydervægge som træ-
elementer og bærende stålrammer,
etagedæk af betonhuldæk, ind-
vendige bærende vægge og lej-
lighedsskel af beton, indvendige
skillevægge som træelementer og
øverste etage inkl. tag udeluk-
kende udført af træelementer.
Trappe- og elevator skakte i beton
elementer. Trapper og balkoner
ligeledes udført som præfab-
rikerede beton elementer. Alle
nævnte ting præfabrikeret på
samme fabrik (Jofa Construction).

Kontraktsum : 100 mio. Nok.

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2007-2009.
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Bjørndalen Panorama, Asker, Norge.

Dette projekt består af et stort underjordisk parkeringsanlæg, beliggende under 3 huse og i op til 3
etager ned i undergrunden. De 6 huse som projektet består af indeholder totalt set 90 lejligheder.
Husene er bygget af præfabrikerede elementer. Det underjordiske parkeringsanlæg er opført af
beton elementer, som vægge, dæk og bjælker samt stålbjælker såsom HSQ-bjælker. I husene er der
brandvægge mellem lejlighederne, bygget som 200 mm tykke massive beton elementer og øvrige
indvendige vægge er lavet af træ elementer. Badeværelserne er præfabrikerede moduler.
Ydervæggene er specielle præfabrikerede træ elementer med lastbærende stålrammer indbygget i
træ væg elementerne. Ovenpå disse ydervægge og på beton lejlighedsskellene monteredes
præfabikerede beton huldæk, (dog massive og med nedsænket område, under baderums modulerne).

Det færdige projekt.
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Bjørndalen Panorama, Asker, Norge, forts.

Det færdige
projekt og et
kig ind i et af
bade-
værelserne.

Et par billeder fra
projektet under kon-
struktion. Bemærk
de specielle væg
elementer med
indbyggede
stålrammer.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Havsdalsgrenda 1000 moh

Geilo

Kort beskrivelse af projektet : Ski-resort med 95 lejligheder til
eje- og lejelejligheder. Beliggende
i højfjeld ca. 1000 moh. Byggeriet
består af 6000 m2 parkerings-
kælder, bygget af betonelementer,
med 18 huse af variende størrelse
bygget ret ovenpå parkerings-
kælder. Husene over terræn er 1½
og 2½ etagers huse og antager
tilsammen et fodaftryk på 3500
m2 – de største huse har en grund-
flade på 400 m2. Bærende kon-
struktioner af stål i ydervægge,
bygget on-site, ydervægge som træ
elementer, etageadskillelser af
huldæk og tag som træ elementer.
Kviste udført som færdigbyggede
elementer. Svalegange, balkoner,
ståltrapper og skråtstillede søjler
ligeledes præfabrikeret på fabrik.
Alle nævnte ting præfabrikeret på
samme fabrik (Jofa Construction).

Kontraktsum : 90 mio. Nok.

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2006-2008.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende, projekterende og
kontrol på produktionstegninger,
produktion, udførelse af byggeri
og på andre rådgiveres projekt-
arbejde.

Arbejdsgiver : Jofa Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Sentrum Panorama, Vogtsgate

Moss

Kort beskrivelse af projektet : Lejlighedsbyggeri til 14 lejlig-
heder. Parkeringskælder og 4
etager herover. Bygget af
betonelementer til fundament,
sandwichelementer, massive beton
elementer samt huldæk til
etageadskillelse. Svalegange,
trapper og balkoner udført som
betonelementer. Enkelte
ydervægspartier og indvendige
vægge bygget i træ on-site.
Tagkonstruktion udført som
præfabrikerede træ elementer.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2006-2008.
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Vogtsgate, Moss, Norge.

Denne bygning indeholder en delvist underjordisk parkering, 4 etager med ialt 15 lejligheder og et
elevator tårn. Den primære konstruktion består af præfabrikerede fundaments elementer, beton
sandwich elementer til ydervæggene, massive beton elementer til indvendige vægge og beton
huldæk i etageadskillelserne. Badeværelser er præfabrikerede moduler. Tagkonstruktionen er lavet
af præfabrikerede træ elementer.

Disse 3 billeder viser 3D
model af taget, en 3D model af
bygningen, med fundaments
system samt bygningen under
konstruktion.
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Disse to billeder viser den
færdige bygning, med
præfabrikerede stål rækværk
på balkonerne, svalegangene
og trapperne.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør,
projekterende mht. elementprojekt.

Arbejdsgiver : Skovhuse Konstruktion ApS / Jofa
Construction, norsk-lithauisk
byggefirma.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Snefrida Nilsens Vei 84-86
Hammerfest Utbyggningselskap as
Kvalsund, Hammerfest

Kort beskrivelse af projektet : Lejlighedsbyggeri i 3 etager til 6
lejligheder. Nederste etage i beton
pga. skrånende terræn. Garage og
to lejligheder i nederste etage. De
to øvrige etager, bygget ude-
lukkende i træelementer, med
enkelte bærende stålbjælker i
etageadskillelse og tag. Yder-
vægge, indervægge, etage-
adskillelser, balkoner og tag udført
som træelementer.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2007.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- At udføre komplet sæt detaljerede statiske beregninger for træhus delen, vedr.

bæreevne af bærende konstruktioner samt komplette stabilitetsberegninger for
elementer. Beregningsrapport udført på engelsk og efter gældende norske
normer og standarder.

- At udføre komplet 3D projekt for træhus delen, med henblik på element
produktion.

- At sikre at elementprojektet i sin helhed opfylder krav til funktion og
bæreevne.

- At udføre komplet sæt produktionstegninger for alle elementer.

Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

19-07 2015



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør,
projekterende mht. elementprojekt.

Arbejdsgiver : RRJHouse

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Hus til 8 lejligheder

Kvalsund, Hammerfest

Kort beskrivelse af projektet : Lejlighedsbyggeri i 2 etager til 8
lejligheder, samt svalegange,
balkoner og trappehus. Alt bygget
udelukkende i træelementer. Yder-
vægge, indervægge, etage-
adskillelser, balkoner og tag udført
som træelementer.
Desuden garage til 8 parkerings-
pladser, også udført komplet i træ-
elementer.
(Billede uden facadebeklædning).

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2006.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- At udføre kompletsæt detaljeredestatiskeberegningerfor træhusdelen,vedr.

bæreevne af bærende konstruktioner samt betragtninger vedr. husets stabilitet.
Beregningsrapport udført på engelsk og efter gældende norske normer og
standarder.

- At udføre komplet3D projektfor træhusdelen,bådefor husetog for garagen,
med henblik på element produktion.

- At sikreat elementprojekteti sinhelhedopfylderkrav til funktionog
bæreevne.

- At udføre kompletsæt produktionstegningerfor alle elementer.

Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

19-07 2015



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør.

Arbejdsgiver : Skovhuse Konstruktion ApS

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Jacobsmindevej 20, 3050
Humlebæk
Claus Christiansen
Humlebæk, Danmark

Kort beskrivelse af projektet : Enfamiliehus, bygget som
træhus – nybyggeri. Træhus i 1½
etager med carport og udestue.
Ydervægge, indervægge,
etageadskillelse og tag bygget i
træ.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2006.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- At udføre kompletsæt detaljeredestatiskeberegningerfor trækon-

struktionerne, vedr. bæreevne af bærende konstruktioner samt betragtninger
vedr. husets stabilitet. Beregningsrapport udført på dansk og efter gældende
danske normer og standarder.

Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

19-07 2015



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør.

Arbejdsgiver : Skovhuse Konstruktion ApS

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Mørdrupvej 41, 3060 Espergærde
Kirsten & Henrik Lieberkind
Espergærde, Danmark

Kort beskrivelse af projektet : Enfamiliehus, bygget som
træhus – nybyggeri. Træhus i 1½
etager, med terrasse og carport.
Ydervægge, indervægge,
etageadskillelse og tag bygget i
træ.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2006.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- At udføre kompletsæt detaljeredestatiskeberegningerfor trækon-

struktionerne, inkl. bærende bjælker af stål og limtræ, vedr. bæreevne af
bærende konstruktioner samt betragtninger vedr. husets stabilitet.
Beregningsrapport udført på dansk og efter gældende danske normer og
standarder.

Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

19-07 2015



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør.

Arbejdsgiver : Skovhuse Konstruktion ApS

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Ombygning af enfamiliehus
Annette & Jesper Rørbæk
Helsingør, Danmark

Kort beskrivelse af projektet : Enfamiliehus, bygget med vægge
af leca ønskedes ombygget med ny
tagetage samt efterisolering af
lecavægge. Efterisoleringen
projekteredes med en isoleret
udvendig trævæg – og med
træbeklædning på hele huset.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2006.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- At udføre kompletsæt detaljeredestatiskeberegningerfor trækon-

struktionerne, vedr. bæreevne af bærende konstruktioner samt betragtninger
vedr. husets stabilitet.

- Beregningaf U-værdier for ydervæg og tagmht.efterisoleringenaf
ydervægge samt vurdering af om kravene i bygningsreglementet, for det
ombyggede hus, er opfyldt.

- Beregningsrapportudført pådanskogeftergældendedanskenormerog
standarder.

Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

19-07 2015



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør.

Arbejdsgiver : Skovhuse Konstruktion ApS

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Lærkebakken 25, 3460 Birkerød
Henrik & Dorthe Sommer
Birkerød, Danmark

Kort beskrivelse af projektet : Enfamiliehus, bygget som
træhus – nybyggeri. Træhus i 1
etage, med terrasse og carport.
Ydervægge, indervægge, og tag
bygget i træ.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2006.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- At udføre kompletsæt detaljeredestatiskeberegningerfor trækon-

struktionerne, vedr. bæreevne af bærende konstruktioner samt beregninger
vedr. husets stabilitet. Beregningsrapport udført på dansk og efter gældende
danske normer og standarder.

Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

19-07 2015



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør.

Arbejdsgiver : Skovhuse Konstruktion ApS

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Gylfesvej 1A, 3060 Espergærde
Susanne Lysgaard & Ole Elm Chr.
Espergærde, Danmark

Kort beskrivelse af projektet : Enfamiliehus, bygget som
træhus – nybyggeri. Træhus i 1½
etager. Ydervægge, indervægge,
etageadskillelse og tag bygget i
træ.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2006.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- At udføre kompletsæt detaljeredestatiskeberegningerfor træ- ogstålkon-

struktionerne, vedr. bæreevne af bærende konstruktioner samt beregninger
vedr. husets stabilitet. Desuden tegninger af væsentlige konstruktionsdetaljer.

- Beregningsrapportudført pådanskogeftergældendedanskenormerog
standarder.

Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

19-07 2015



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør.

Arbejdsgiver : Rambøll Danmark A/S / Expan
A/S

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Gallerierne, Hillerød
Philipsen Gruppen
Hillerød, Danmark

Kort beskrivelse af projektet : Byggeriet omfatter
parkeringskælder /- hus til 200
biler, shoppingcenter på 22.000 m2

i 3 etager med 25 butikker,
restaurant, café og diskotek.
Ovenpå butikscenteret derforuden
18 boliger. Byggeriet omfatter
således ialt 5-6 etager og ialt ca.
30-35.000 etagemeter.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2005-2006.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- At udføre komplettestatiskeberegningerfor beton-og letbetonelementertil

byggeriet.
- Beregningaf elementvægge,bjælker, søjler osv.
- Angivelseaf armeringi elementerpå produktionstegningermedhenblikpå

produktion.
- Rådgiveom særlig løsningeri elementprojektet,hvordetteerkrævet pga.

speciel arkitektur eller lignende.
- Rådgiveom uhensigtsmæssighederi elementprojektmedhenblikpå at sørge

for at elementer opfylder krav til bæreevne og funktion.

Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

19-07 2015



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør.

Arbejdsgiver : Rambøll Danmark A/S / Expan
A/S / H+H A/S / Celcon A/S /
Tinglev Elementfabrik

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Diverse sager for betonelement
fabrikker.

Kort beskrivelse af projektet : Arbejdet består i
bæreevne beregning af elementer i porebeton,
letbeton og beton. Angivelse af nødvendig
armering for opfyldelse af bæreevne. I nogle
tilfælde at udføre stabilitets-beregninger. Ialt
element-beregninger til ca. 300 forskellige
byggerier af varierende typer og størrelser.
Projekterne omfatter alle slags: Enfamiliehuse,
landbrugsbygninger, skoler og institutioner,
kommunale og offentlige bygninger, bus-
terminaler, plejehjem, indkøbs-centre osv. i alt
fra 1 etage til 5-6 etager. Størrelser fra 50 m2 –
35 -40.000 m2 pr. projekt. Ialt i nærheden af
1000 enkelt opgaver, hvor én opgave, består af
én etage eller én del i en større eller mindre del
af bygge-projektet.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2001-2008.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- At udføre komplette statiske beregninger (elementstatik) for porebeton, beton-

og letbeton elementer til alle slags byggerier.
- Beregning af elementvægge, bjælker, søjler osv. med hensyn til bæreevne.
- Angivelse af armering i elementer på produktionstegninger med henblik på

produktion.
- I nogle tilfælde også komplette stabilitetsberegninger for elementprojektet.
- Rådgive om særlig løsninger i elementprojektet, hvor dette er krævet pga.

speciel arkitektur eller lignende.
- Rådgive om uhensigtsmæssigheder i elementprojekt med henblik på at sørge

for at elementer opfylder krav til bæreevne og funktion.
- Koordinere elementprojekt med elementfabrik og i nogle tilfælde også med

bygherrer og arkitekter.



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør.

Arbejdsgiver : Rambøll Danmark A/S / Rambøll
Olie-gas.

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Nini & Cecilie Tie In
Dong / Statoil

Kort beskrivelse af projektet : Udbygning af eksisterende
boreplatform (Siri) med exhaust
unit. ” New Deck for Waste Heat
Recovery Unit” Bærende
stålkonstruktion til exhaust unit og
tilpasning til eksisterende
konstruktioner.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2002-2003.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- Designaf platform,bæring af platformogbæring af exhaustunit.
- 3D designogdimensioneringaf ståkonstruktionermedRambøll ’ s specielle

software ”Rosap”, specielt udviklet til beregning af off-shore konstruktioner
og boreplatforme.

- Besøg påboreplatformmedhenblikpåopmåling for tilpasningaf konstruk-
tionen til eksisterende forhold.

- Detaljeretdesignogdimensioneringaf hovedkonstruktionunderhensyntagen
til brandfare, eksplosionsfare og i øvrigt under hensyn til off-shore branchens
skrappe krav til bæreevne og funktion.

- Detaljeredeberegningeraf samlingermm.
- Beregningerunderlagtkontrol af off-shorebranchenskontrol organog

tilretninger efter deres detaljerede anvisninger.
Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

19-07 2015



Referenceprojekt
Faglig leders navn : Thorvald Johannes Pedersen

Faglig leders stilling ved udførelsen af arbejdet: Rådgivende ingeniør.

Arbejdsgiver : Rambøll Danmark A/S (Esbjerg)

Projektnavn :
Bygherre :
Kommune :
Matrikelnr. :

Diverse sager for Rambøll
Danmark A/S

Kort beskrivelse af projektet : Generel beskrivelse af arbejdet hos
Rambøll.

Kontraktsum :

Tidsrum for udførelsen af arbejdet : 2001-2008.

Redegørelse for faglig leders rolle/funktion/ansvar og omfanget af det udførte arbejde.
Beskriv under:

- Projekterende.
- Primær arbejdsopgaveat laveberegningerfor elementfabrikExpanA/S

(beskrevet detaljeret i andre skemaer).
- Udlånt til Rambøll Olie-Gas(beskrevetdetaljereti andetskema).
- Designogdimensioneringaf forskelligetyperbygningskonstruktioneri

forskellige projekter – af træ, stål og beton.
- Projektersåsombusterminal,udvidelsetil skole,nybyggeriaf skole,bygning

til ArbejdsFormidlingen, kontorhus i glas, stål og beton i 5 etager inkl.
parkeringskælder, administrations- og velfærdsbygning til Esbjerg Offshore
Base herunder bl.a. dimensionering af stålrammer og dimensionering af
fundament og bundplade og fastholdelse af denne mod opdrift for vandtryk,
renoveringsopgaver såsom ombygning og tilbygning for et Hospice,
renovering og efterisolering af facader til bolig forening, budget regneark for
køkken/bad renovering + andre renoveringsopgaver af over 600 lejligheder og
en samlet byggeomkostning på ca. dkk 200 mio. Vurdering for forsikring af
brandskader og omkostninger ved genopbygning af virksomheder.

- Projekteringeni deforskelligeprojekteromfattedestatiskeberegninger,
design af konstruktioner, undersøgelser på stedet, byggeplads besøg og at
sørge for at nødvendige tegninger blev udarbejdet. At koordinere med
bygherrer, arkitekter og entreprenører om projektets udførelse.

Herved bekræftes at oplysningerne er rigtige

Dato/underskrift :

19-07 2015


