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AKUTHJÆLP TIL HJEMMEKONTORET:  
AB18-SPILLET ER KLAR TIL KARANTÆNERAMTE BYGGEFOLK 

 

Der er nok mange i bygge- og anlægsbranchen, der trænger til nyt input derhjemme i disse dage. 
Derfor har Nohrcon Interactive Learning skyndt sig at lægge sidste hånd på det underholdende, 
digitale læringsspil ”Spillet om AB 18” – endda med et særligt påsketilbud. 
 
 

EN NY GENERATION AF INTERAKTIV LÆRING 
Nohrcon Interactive Learning har færdigudviklet det digitale og interaktive læringsspil, der på en ny og sjov måde 
skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen med bedre at forstå Aftalevilkårene for Byggeriets parter (AB 18 m.m.) og 
hvordan de skal bruges i praksis vha. gamification. Nogle af landets førende advokatvirksomheder, bl.a. 
Kammeradvokaten, har været med til at kvalitetssikre den juridiske side af AB18-spillet. 
 

I ”Spillet om AB 18” indtager man rollen som en entreprenør, der vinder et udbud og skal indgå en entrepriseaftale 
med bygherre. Spilleren konsulterer, ligesom i det virkelige liv, bygherre, advokat, bank og arkitekt for at få indsigt i 
projektet og besvare spørgsmål. Undervejs er der underholdende minispil om garantistillelse, digitale 
bygningsmodeller m.m., som lærer en om de vigtigste aspekter og nyskabelser i AB 18.  
 
 

TRAILER FOR SPILLET: https://nohrcon.dk/video/ab18-spillet-nohrcon-interactive-learning/ 
 
 

AB 18 KAN LÆRES HJEMME, PÅ KONTORET ELLER PÅ FARTEN – OG DET ER LANGT FRA KEDELIGT! 
Det eneste spillet kræver er en computer, en internetforbindelse og en gyldig licens. Når AB18-spillet er 
gennemført, kan det spilles igen og igen, uanset hvor man er, for at genopfriske bestemte elementer, lige så længe 
licensen er gyldig. Spillet lærer en de forskellige trin i processen at kende, når man skal udarbejde en korrekt 
entreprisekontrakt efter AB 18 – med alt hvad dertil hører, på en interessant og interaktiv måde – i modsætning til 
al den kedelige fjernundervisning, som mange bliver bombarderet med for tiden. 
 
  

SPILLET OM AB 18 KAN KØBES HER: https://interactive.nohrcon.dk/ 
 
  

PÅSKETILBUD 
Frem til d. 9. april kan man købe licens til spillet for kun 399 kr. ekskl. moms (normalpris 1.499 kr.). 
NB. Tilmelder man sig et af Nohrcons kurser om AB 18 / ABR 18 / ABT 18, får man AB18-spillet gratis med i pakken. 
 
  

BYG VIDERE PÅ SPILLET MED NOHRCONS KURSER OG CERTIFICERING 
AB18-spillet giver en sjov og underholdende introduktion til AB 18 – men hvis man for alvor vil have indsigt i de nye 
aftalevilkår fra nogle af landets førende eksperter i Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, så kan man med fordel 
bygge videre på spillet med Nohrcons kurser om AB 18 / ABR 18 / ABT 18, hvor praktiske cases også indgår 
løbende. Kurserne kan også tages som en del af Nohrcons Certificering i entrepriseret. Læs mere på nohrcon.dk. 
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