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Flemming Ravn Hansen 
 

Kompetencer 
Jeg er uddannet tømrer/bygningskonstruktør og har erfaring med byggeriet 
efter mere end 35 år i branchen. Jeg har en bred generel viden om 
bygningskonstruktion, bygningsdele og den praktiske udførelse af arbejdet på 
byggepladsen. Den tekniske side har jeg løbende udbygget og vedligeholdt 
med specialistviden indenfor vinduer/døre, facade- og tagkonstruktion og de 
relaterede normer, vejledninger og lovgivning. 
§ Generel bygningskonstruktion 

- Tømrer- og snedkerarbejde 
- Murerarbejde 
- Øvrige håndværksfag 
- Tekniske installationer 
- Byggeriets tolerance og kvalitetskrav 

§ Specialist viden 
- Tømrer- og snedkerarbejde 
- Tagvinduer og tagkonstruktioner 
- Facadevinduer/døre og facadekonstruktioner 
 

Jeg arbejder over hele Danmark. 

 
Uddannelse 

Bygningskonstruktør BTH 
Tømrer 

 
Adresse 

Møllevangs Alle 65 
8210 Aarhus V 

 
Telefon 

+45 2944 3897 
 

E-mail 
flemming@ravnbyggeraadgivning.com 

 
 

 

Erhvervserfaring 

Selvstændig Byggerådgiver 
1. november 2020 til nu, Ravn ByggeRådgivning Aarhus 
§ Projektering og byggestyring 

- Renovering af villa i Risskov 
- Om- og tilbygning af ejendom til 2 familier i Lystrup 
- Dobbeltgarage og indgangsportal i Marselisborg 
- Renovering af villa i Højbjerg 
- Udvidelse af kælder med tagterrasse og orangeri på 3 rækkehuse i 

Christiansbjerg 
§ Øvrige opgaver 

- Huseftersyn for boligkøbere 
- Projektgranskning og tilsyn 
- Svigt i bygningsdele og konstruktioner 
- Skadesudredning 

§ Syns- og skønsmand 
- Voldgiftsnævnet for bygge og anlæg 
- Håndværkets Ankenævn 
- Civile domstole 
- Teknologisk Institut 

VELFAC A/S 
1. november 2003 til 31.12.2020 
§ Kvalitetchef – montage & rådgivning 
§ Servicechef – garanti og eftersalg 
§ Produktchef – sortiment og lovgivning 
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§ Uddannelsechef – formidling indenfor montage & rådgivning 
§ Byggepladserfaring: 

- Facaderenovering, The Waterfront, Hanover Quay, Dublin 
- Kvalitetsordning for VELFAC VinduesMester 
- Byggesagkyndig – svigt i konstruktioner og bygningsdele 
- Syn og skøn, erfaring med flere sager 

VELUX A/S 
15. januar 1991 til 31. oktober 2003.  
§ Uddannelsechef – formidling indenfor montage og rådgivning 
§ Bygherrerepræsentant – nybyggeri/ombygning 
§ Konstruktion – udvikling og dokumentation 
§ Byggepladserfaring: 

- Tagpåbygningsprojekter – St. Petersborg 
- Montageopstart - uddannelse 
- Byggesagkyndig – svigt i konstruktioner og bygningsdele 

 

Uddannelse og kurser 
§ Bygningskonstruktør, december 1990, Byggeteknisk Højskole, Horsens 
§ Tømrer, juni 1981, Teknisk Skole, Esbjerg 
§ Løbende lederudviklingskurser 
§ Løbende kommunikations- og formidlingskurser 
§ Syns- og skønsmand, oktober 2018, Molio, Middelfart 
§ Energikonsulent 1, april 2021 

 

Anden erfaring 
Jeg har de seneste 30 år arbejdet i VKR-Koncernen, her har jeg opbygget 
specialistviden indenfor tag og facadevinduer.  
Jeg er interesseret i arkitektur, bygningskonstruktion og det gode 
håndværk. Drift og vedligeholdelse af bygninger med respekt for det 
oprindelige er en fast forankret del af min håndværksforståelse. 
Jeg siden 2008 arbejdet med problemsager/tvister i forhold til både den 
private og professionelle bygherre, leverandører, rådgivere og 
entreprenør/håndværksmester. Min rolle har været som byggesagkyndig 
med ansvar for dokumentation af de byggetekniske forhold. Den 
dokumentation er brugt som grundlag for at finde en løsning teknisk såvel 
som økonomisk. 
 

 

Øvrige informationer  
Når jeg ikke arbejder bruger jeg min tid sammen med familie og venner. Jeg 
er aktiv og har stor fornøjelse af en tur i skoven på MTB eller en skitur til Norge 
eller Østrig. Men også bøger, kunst og kultur og vandreture har min interesse. 
Jeg lever i fast forhold og har 2 voksne døtre. 

 


