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Stefan Andersen 

Certificeret brandrådgiver, Byggeøkonom, Bygningskonstruktør, Tømrer-snedker. 

Kompetencer 

Byggeteknik og tilsyn. Tømrer- og snedkerarbejder. Særligt: Tagstens- og undertage, døre og 
vinduer, vandskader, skimmelsvampevækst. 

Solidt erfaringsgrundlag fra gennemførte renoveringsprojekter, herunder med afhjælpning af 
eksisterende bygningsskader, fugtproblemer og skimmelsvampevækst mv. 

Erfaring fra mere end 100 særskilte sager omhandlende fugtproblemer og 
skimmelsvampevækst. 

Erfaring med tilsyn vedr. eksempelvis udskiftning af MgO-plader og udbedring af følgeskader. 

Erfaring med udførelse af skærpet tilsyn vedr. materialeopbevaring, fugt og skimmelvækst på 
nye byggematerialer, mv. 

Certificeret brandrådgivning. 

mv. 

Født 
1975 

 

Uddannelse 

Tømrer-snedker 

Bygningskonstruktør 

Byggeøkonom 

mv. 

 

Telefon 

30 12 40 00 

 

E-mail 
info@standbyg.dk 

 

Hjemmeside 

www.standbyg.dk 

 

 

Erhvervserfaring 

Certificeret brandrådgiver, Byggeøkonom 

2019 – (nuværende) STANDBYG ApS, København 

Uvildig vurdering af håndværk, samt bygge-, bygnings-, fugt- og vandskader, samt 
skimmelsvampevækst, brandsikring, brandskader mv. Herunder eksempelvis:  

▪ Vurdering af vandindtrængning og fugtskader i bygninger. 

▪ Vurdering af fugtforhold og skimmelsvampevækst i ventilerede tagrum mv. 

▪ Vurdering af monterede døre og vinduer samt deres indbygning i eksisterende ydervægge. 

▪ Vurdering af tolerancer og rethed på trægulve, samt gulvafslibning, overfladebehandling. 

▪ Vurdering af udført vådrumssikring, tolerancer og fald på gulve i renoverede badeværelser. 

▪ Vurdering af brandskadede ejendomme. 

▪ Vurdering af udført brandsikring. 

Certificeret brandrådgivning. Herunder eksempelvis:  

▪ etageboligbyggeri  

▪ skoler/undervisningslokaler  

▪ daginstitutioner/bygningsafsnit hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen 
hjælp, mv. 

▪ Kontorbygninger 

Projektleder og bygningskonstruktør 

2019 – 2020 SBS Rådgivning A/S, København 

▪ Granskning, brandrådgivning og tilsyn mv. ifm. renoveringsprojekter. 

▪ Bygherretilsyn vedr. udskiftning ca.10.000 m2 MgO-plader og udbedring af følgeskader. 

▪ Ad hoc mangelgennemgange / stadeopgørelse af fag-, hoved-, og totalentrepriser. 

▪ Besigtigelse og vurdering af bygge- og bygningsskader vedr. vådrum mv. 

▪ Planlægning, udbud og kontrol af miljøscreening (miljøfremmede stoffer i bygninger). 
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Byggeleder, Senior Consultant 

2014 – 2019 Rambøll Danmark A/S, Roskilde 

▪ Byggeledelse, tilsyn og arbejdsmiljøkoordinering ifm. renovering af idrætsfaciliteter, 
beboelsesejendom med mere end 300 ejerlejligheder, infrastrukturprojekt, svømmehal, 
samt nyopførelse af sygehus mv. 

▪ Projektering, byggeledelse, tilsyn og arbejdsmiljøkoordinering mv. ifm. renovering af 
almene boliger; herunder vurdering og håndtering af fugt- og vandskader, samt 
skimmelsvampevækst. 

Byggeleder, Bygningskonstruktør 

2009 – 2014 AI A/S, København 

▪ Projektering, tilsyn, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering mv. ifm. renovering. 

▪ Rådgivning ifm. fugt- og vandskader / skimmelsvampevækst i eksisterende bygninger, 
herunder udbedring i beboede lejemål. 

Entrepriseleder 

2008 – 2009 Dansk Byggekoordinering A/S, Karlslunde 

▪ Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering 

Bygningskonstruktør 

2006 – 2008 Brunsgaard+Laursen, Arkitektfirma ApS, Køge 

▪ Projektering og tilsyn, herunder udbedring af brand- og fugtskadet etageboligejendom 

Bygningskonstruktør 

2005 - 2006 Gröning Arkitekter ApS, Hellerup 

▪ Projektering 

Bygningskonstruktør 

2003 – 2005 Mogens Kirkebjerg Nielsen ApS, Osted 

▪ Projektering 

Bygningskonstruktør 

2002 – 2003 Tolstrups tegnestue ApS, Asnæs 

▪ Projektering 

Tømrer-snedker 

1996 – 1999 Diverse tømrer- og entreprenørvirksomheder 

▪ Tømrer- og snedkerarbejde, samt deltagelse ved tilbudsgivning 

Læreperiode 

1993 – 1996 Tømrersvendenes A/S (mesterlære) 

Arbejdsdreng (periodevis) 

1990 – 1993 Køge Fiskeeksport  

▪ Ansættelse sideløbende med folkeskole; Arbejde vedr. håndtering af fiskerifangst mv. 
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Uddannelse, kurser og faglige arrangementer (udvalgte) 

▪ 2020             Dokumentation og kontrol af brandforhold. KF 

▪ 2020             Projektering af dokumenterede brandlukninger, mv. Scandi Supply 

▪ 2020             Brandimprægnering af træ til facader. Teknologisk Institut og DBI 

▪ 2020             Vådrum. BUILD 

▪ 2020             Temadag om dampspærre – levetid og behov. BUILD 

▪ 2020             Skimmelsvampe i bygninger. BUILD 

▪ 2020             Bygningsfysikdagen 2020. BUILD m. flere. 

▪ 2020               Skimmelsvampe og trænedbrydende svampe i byggeriet. Teknologisk Institut 

▪ 2020             Brandtekniske installationer. DBI 

▪ 2020             Vurderingskriterier for skimmelsvampevækst ved syn og skøn. IDA 

▪ 2020             Tolerancer - udførelseskrav og entreprisegrænser. IDA 

▪ 2019             Tagterrasser med fliser og træbeklædning. IDA 

▪ 2019             Skimmelvækst og bygningsfysik - i teori og praksis. IDA 

▪ 2019             Ældre terrændæk, klaplag og betondæk, samt de tilhørende fugtskader. IDA 

▪ 2019             Termisk indeklima. IDA 

▪ 2019             Glas i byggeriet. IDA 

▪ 2019             Dampspærre i tage i forbindelse med tagrenovering. IDA 

▪ 2019             Træ- og PU-gulve. IDA 

▪ 2019             Branddagene. DBI 

▪ 2018             Syn og skøn. Molio 

▪ 2018             Miljørådgiver (miljøfremmede stoffer i bygninger). Molio 

▪ 2016 - 2017 Lederuddannelse. Danske Byggeøkonomer 

▪ 2013 - 2014 Byggeøkonom mdb. Danske Byggeøkonomer 

▪ 2012             Fugt i bygninger. Byggecentrum 

▪ 2007             Arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedskoordinatorer 

▪ 2005 - 2020 Diverse faglige og byggejuridiske opdateringskurser og -arrangementer 

▪ 1999 - 2002 Bygningskonstruktør mak. BTH Haslev 

▪ 199x             Opmåler- og prislistekursus afholdt af Snedker- og Tømrerforbundet. 

▪ 1993 - 1996 Tømrer-snedker. Tømrersvendenes A/S / Rødovre Tekniske Skole. 

Øvrige informationer 

Har kørekort og bil. Er far til en lille pige årgang 2020 

 

STANDBYG ApS har medlemskab og/eller lignende hos følgende organisationer mv: 

• Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 

• DBI Certification A/S - (er certificeret brandrådgiver) 

• BYG-ERFA 

• IDA Syn og skøn 

Men er i øvrigt uafhængig af disse 

 


