INGHOLT CONSULT RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA APS | CVR NR. 71218414 | FREDERIKSBORGVEJ 25. 1 | 3520 FARUM | T: +45 45 88 06 33 | E: INGHOLT@INGHOLT.DK | WWW.INGHOLT.DK

CV | Claus Jensen
Født

:

1970

Sprog

:

Dansk, engelsk og skandinavisk

Stilling

:

Statiker, projektleder og rådgiver

Ansat

:

2011

Uddannelse :
IT-viden

:

Diplomingeniør inden for bærende konstruktioner 1997,
Haslev Teknikum – DTU i Sydsjælland
AutoCAD, Microsoft Office. Diverse beregningsprogrammer

Udvalgte referencer
2016 –

Ryetbo plejehjem
Nyt afsnit med 30 boliger og fællesfaciliteter, tilbygning til eksist. bygning samt renovering og om bygning.
Rolle på projektet: Projektering af de bærende konstruktioner
Byggesum: 60.000.000 kr
Bygherre: Boligselskabet v. Advokaterne Arup & Hvidt
Kontakt: Rune Ulrick Madsen, rum@frontark.dk.

2015 –

Kirkbi Invest
Ombygning og renovering af deres ejendoms portefølge
Rolle på projektet: Bygherrerådgiver og statiker, projektering af konstruktioner, tilsyn

2014 – 2015

Marknagil, Færøerne
Uddannelsescenter i Marknagil i Thorshavn. Institutionen kommer til at udgøre rammen for koordinering og
udvikling af samtlige ungdomsuddannelser i Thorshavn og skal huse Gymnasium og HF-kursus, Teknisk skole og
Handelsskole med i alt 1.100 elever og 200 undervisere. Som en væsentlig del af projektet indgår en undersøgelse
af, om geotermisk varme kan bidrage til opvarmningen af byggeriet samt til opvarmning af varmt brugsvand.
Areal: 19.200 m2
Rolle på projektet: Teknisk rådgivning og bistand for alle ingeniørdiscipliner
Byggesum: 391 mil. kr.
Bygherre: Landsverk Færøerne
Kontakt: BIG - Bjarke Ingels Group, big@big.dk

2014 – 15

Carlsberg Lagerkælder III
Ombygning af den fredede lagerkælder til kontorer.
En af de centrale bygninger på Bryggernes Plads er Carlsbergs tidligere Lagerkælder 3, som i de kommende år
transformeres til et aktivt erhvervsbyggeri med bl.a. butikker og kontorer.Ombygningen af lagerkælderen og
dens centrale placering medfører, at bygningen bliver et centralt omdrejningspunkt i det fremtidige bykvarter.
Bygningen er tegnet af arkitekt Svenn Eske Kristensen i 1969.
Rolle på projektet: Projektering af de bærende konstruktioner på ombygning af eksistrende lagerkælder til
kontorer og butikker.
Byggesum: 36.000.000 kr.
Bygherre: Carlsberg Byen P/S
Kontakt: Niels Nielsen, nn@carlsbergbyen.dk
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2013

Allerød Kommunes energirenovering
Energirenoveringsprojekt for Allerød Kommunes bygninger. Målet er at projektet samlet set skal reducere
kommunens energiforbrug og CO2 udslip med 30 % i forhold til 2010.
Rolle på projektet: Teknisk rådgivning og bistand vedr. statisk vurdering af bæreevnen af tage på kommunale
ejendomme (skoler, svømmehaller, sportshaller, etc.) hvorpå der er blevet installeret solcelleanlæg.
Byggesum: 33.000.000 kr.
Bygherre: Allerød Kommune
Kontakt: Lars Lundsgaard, lalu@alleroed.dk

2013

Børnehuset Taarbæk, Lyngby:
Børnehuset er blevet om- og tilbygget med ny trappe og lift. Desuden er der lavet tilbygning til nyt legerum.
Rolle på projektet: Projektering af konstruktioner i forbindelse med ombygning, herunder besigtigelse og tilsyn.
Bygherre: -Lyngby / Taarbæk kommune, Center for Arealer og Ejendomme
Areal: 300 m2

2012

Metropol Madhus, Ole Maaløes vej 2, København
Transformering, ombygning og totalrenovering af tidligere biblioteksejendom til et nyt aktivitetshus for den
samlede Campus. Ombygning af eksisterende bygninger for professionshøjskolen Metropol, på ca. 540 m2
jernbetonbygværk i 2 etager.
Rolle på projektet: Rådgivning og projektering af diverse konstruktioner i forbindelse med ombygningen på
de enkelte etager. Besigtigelser og tilsyn.
Byggesum: 15 mil. kr
Bygherre: Professionshøjskolen Metropol
Kontakt: Rytter A/S . Tlf.: 39 61 66 55

2011

Hellerupvej 56 m.fl., Hellerup
Tagrenovering af ca. 700 m2 tagflade inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale,
byggetilsyn, afholdelse af byggemøder og afleveringsforretning.

2011

Glostrup Psykiatriske Hospital
Projektering og tegning af diverse om- og tilbygninger.

2011 – 15

Galleria, Vanløse:
Nybygning af 55.000 m² indkøbscenter med 9 etagers kontorhus. 1.200 m² teknikhus på taget. Parkeringskælder
i 2 etager, dimensioneret for 5 meter vandtryk. Kontortårn udføres med 35 cm In Situ støbte betondæk.
Fundamentet udføres som 80 cm massiv 14.000 m² bundplade.
Rolle på projektet: Projektering af de bærende konstruktioner
Byggesum: 800 mil. kr.
Bygherre: Holdberg Fenger invest A/S
Kontakt: Holdberg Fenger, nn@carlsbergbyen.dk

2010 – 97

Rungsted Gymnasium, Rungsted Kyst
Udskiftning og projektering af ny tagkonstruktion og stålafstivningssystem på Rungsted Gymnasiums
gymnastiksal for Gymnasiefælleskabet, omfattende ca. 900 m2 tag.
Njalsgården, København
Ombygning af eksisterende bygninger for Københavns Ejendomme til brug for Teknik- og Miljøforvaltningen,
omfattende ca. 15200 m2 jernbetonbygværk i 6 etager og ca. 3700 m2 kælder fra 1935 samt ca. 3.400 m2 muret
bygværk med jernbjælkelag fra 1907. Rådgivning og projektering af diverse konstruktioner i forbindelse med
ombygningen på de enkelte etager. Herunder besigtigelser og tilsyn.
Slotsholmsgade 10 -12, København
Projektering af ny åbning på 1.sal i hovedvæg mellem hus nr. 10 og 12, herunder udførelse af midlertidig
afstivning, besigtigelse og tilsyn.
Panum Bygningen, København
Bæreevneeftervisning af eksisterende konstruktioner for bygning 16 og 22 for udførelse af ny etage på
eksisterende tagetager.
Novo Nordisk, Hillerød
Projektering af konstruktioner og udarbejdelse af udbudsmateriale, for ny kantine ombygning i bygning 20K.
Herunder besigtigelser og tilsyn.
Miljøstyrelsen, København
Projektering af konstruktioner og udarbejdelse af udbudsmateriale, for ombygning af 2. sal, herunder
besigtigelser og tilsyn.
Rødovre Skole, Ny gymnastiksal
Udarbejdelse af stabilitetsberegning og fundamentsprojekt for ca. 450 m2 gymnastiksal udført i stålrammer
med tag- og vægkassetter i træ. Herunder besigtigelser og tilsyn.

INGHOLT CONSULT RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA APS | CVR NR. 71218414 | FREDERIKSBORGVEJ 25. 1 | 3520 FARUM | T: +45 45 88 06 33 | E: INGHOLT@INGHOLT.DK | WWW.INGHOLT.DK

Thorvaldsensvej 19-21, Frederiksberg
Tagrenovering af ca. 1200 m2 tagflade inkl. projektering af tagopretning og
udarbejdelse af udbudsmateriale,
byggetilsyn, afholdelse af byggemøder og afleveringsforretning.
Frederiksgård Skole, Vanløse
Projektering af diverse konstruktioner i forbindelse med ombygning, herunder besigtigelse og tilsyn.
Øvrige sager
Diverse rådgivning og projektering af ombygninger, tilbygninger og nybyg af 1-familie huse, skoler, institutioner
og etagebyggeri inden for træ-, stål- og betonkonstruktioner.

Tidligere ansættelser
2010 – 11

Ingeniørfirmaet Rostgaard A/S, Roskilde
Rådgiver og projektingeniør.

2009 – 10

EKJ Rådgivende ingeniører, København
Rådgiver og projektingeniør i KON-afdelingen. Har primært beskæftiget mig med rådgivning, og projektering.

2004 – 09

Vagn Duer, Rådgivende ingeniørfirma A/S, Holte
Rådgiver og projektingeniør.

2001 – 04

Olsen & Jensen AS, Rådgivende ingeniører, Slagelse
Rådgiver og projektingeniør.

1997 – 01

Limtræ Danmark AS, Svebølle
Rådgiver og projektingeniør, herunder produktion, salg og direkte kunderådgivning

