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Af Stefan Buur Hansen
sbh@licitationen.dkVÆKST Omsætningen skal 

fordobles, og antallet af an-

satte skal vokse med op mod 

25 procent. Sådan lyder et 

par af overskrifterne i den 

treårige strategiplan, som 

TL Byg i denne uge præsen-

terede på næsten samme tid 

som den nordjyske entrepre-

nørvirksomheds 
2015/2016-regnskab.
TL Byg sætter omsæt-

ningsrekord i regnskabet, 

der blev afsluttet den 30. ju-

ni i år, mens der også er 

fremgang på bundlinjen. 

Væksten vækker især glæde 

hos direktør Jens Nielsen, 

fordi den er trukket af det, 

der har været et strategisk 

satsningsområde hos TL Byg 

de seneste år.”Vi går frem på både om-

sætning og indtjening, fordi 

vi har fastholdt ordretilgan-

gen på det, vi kalder for eks-

traordinære byggerier. Det 

kan være biografer, musik-

huse og så videre, og det er 

et område, vi har satset stra-

tegisk på. Så vi er mega stol-

te over, at det er lykkedes,” 

siger han til Licitationen - 

Byggeriets Dagblad.Har fundet niche
Referencelisten 

tæller 

blandt andet storentrepriser 

på Aalborgs koncert- og kul-

turhus, Musikkens Hus, og 

kunstmuseet Kunsten, lige-

ledes i Aalborg. TL Byg har 

også opført flere biografer 

for Nordisk Film i både Dan-

mark og Norge. De ekstraor-

dinære byggerier er dermed 

blevet en niche for TL Byg, 

som ser frem til yderligere 

vækst inden for området i lø-

bet af strategiperioden, der 

løber frem til 2020.
”Om tre år har vi fordoblet 

det ekstraordinære byggeri, 

så det udgør 50 procent af 

vores omsætning. Det bety-

der, at vi skal have fat i nogle 

dygtige timelønnede, som 

kan tænke ud af boksen og 

som samtidig har gode ruti-

ner. De gode rutiner kan vi 

give dem, men det andet 

skal de gerne have med sig,” 

siger Jens Nielsen, som reg-

ner med, at de nuværende 

180 ansatte er blevet til 220 i 

løbet af få år.Alene inden for de seneste 

12 måneder har TL Byg op-

rustet med knap 20 funktio-

nærer, og spørger man di-

rektøren, er den ellers så 

omtalte mangel på arbejds-

kraft ikke en trussel for væk-

sten hos den nordjyske en-

treprenør.”Vi vil kunne have den rig-

tige bemanding klar i løbet 

af to til tre uger. Vi er en at-

traktiv virksomhed at kom-

me til – også fordi vi altid har 

ligget i den øvre ende af løn-

skalaen – så hvis vi sætter en 

annonce i avisen, vil vi få 

mange henvendelser,” siger 

Jens Nielsen.Klare store opgaver
Bemandingen er dog stadig 

altafgørende i forhold til, 

hvilke opgaver TL Byg byder 

ind på. Ressourcerne skal 

være til stede – ellers takker 

TL Byg nej til en opgave. Til 

gengæld lader Jens Nielsen 

sig ikke begrænse af størrel-

sen på den pågældende op-

gaves byggesum.
”Det er klart, at vi vil blive 

udfordret, hvis vi står med 

en opgave til 200 mio. kr., 

som skal bygges på 15 måne-

der, fordi den måske vil læg-

ge beslag på 70 procent af 

ressourcerne. Men det er ik-

ke byggesummen i sig selv, 

der er afgørende for, hvor-

når en opgave er for stor. Det 

er summen af mange fakto-

rer.”
TL Byg henter i dag om-

kring halvdelen af sin om-

sætning på totalentrepriser, 

mens en fjerdedel kommer 

fra stor- og hovedentrepri-

ser. De sidste 25 procent 

kommer fra små udbud og 

mindre private kunder, og 

selv om det altså er fra total-

entrepriserne, væksten skal 

komme, beskriver Jens Niel-

sen fortsat de sidstnævnte 

opgaver som virksomhedens 

kerneforretning.
”Der er stadig ingen opga-

ver, som er for små. Vi vil he-

le tiden have fokus på det, 

som er vores kernesegment 

og som TL Byg har bygget på 

Nordjysk entreprenør vil være 

dobbelt så stor
Biografer og spillesteder skal trække væksten hos TL Byg, som netop har lanceret en ambitiøs plan for de kommende tre år

Virksomheder
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Af Stefan Buur Hansen
red@licitationen.dkSPECIALE Det er i dag en helt 

klar del af vækstrategien hos 

TL Byg, at virksomheden 

skal satse på ekstraordinære 

byggerier, hvor der er særligt 

fokus på eksempelvis aku-

stik, speciel arkitektur, beva-

ringsværdige bygninger, bæ-

redygtighed og lignende.

Men faktisk er det kun godt 

fem år siden, de ekstraordi-

nære byggerier opstod som 

en niche hos den nordjyske 

entreprenørvirksomhed. 

”Det startede, da vi bygge-

de Musikkens Hus (Aalborgs 

koncert- og kulturhus, red.). 

Kravene var så høje, at de 

blev et springbræt til, at vi 

kom ud over landegrænser-

ne for at finde akustiske råd-

givere, som kunne modsva-

re dem,” fortæller direktør 

Jens Nielsen om projektet, 

som blev opført i perisoden 

fra 2010 til 2013.Indbringende niche
Og dermed blev kimen sået til 

det, der siden har vist sig at væ-

re en indbringende niche for 

TL Byg, selv om det altså i star-

ten var mere held end forstand.

”Helt ærligt var det lidt af en 

tilfældighed, for da vi først 

vandt Musikkens Hus, gik vi 

ind til opgaven med en vis por-

tion ærefrygt. Men jo mere tid 

og energi, vi investerede, desto 

mere blev området afmystifi-

ceret. Og det har så betydet, at 

det akustiske byggeri er blom-

stret op som et stort forret-

ningsområde for os,” siger Jens 

Nielsen.Han tilføjer, at samarbejdet 

med de udenlandske rådgivere 

i dag er formaliseret i en grad, 

så TL Byg ofte bruger dem i for-

bindelse med nye konkurren-

ceprojekter.

Gylden niche opstod tilfældigt

Opførelsen af Aalborgs koncert- og kulturhus satte TL Byg på sporet af nye kompetencer inden for akustik

Med 180 ansatte er TL Byg ikke 

en lille virksomhed. Alligevel 

lægger direktør Jens Nielsen 

(forrest til venstre) op til, at 

den nordjyske byggeentrepre-

nør skal være endnu større. 

(Foto: TL Byg) 

Hvordan er temperaturen i byggebranchen lige nu?

”Der er gang i hjulene rundt omkring, og det er positivt 

på mange måder. Det negative er, at man ikke altid kan 

leve op til kundernes behov. En kunde kan have haft et 

projekt til at ligge i lang tid, og nu er finansieringsmulig-

heden så til stede. Over for sådan en kunde er det ærger-

ligt at sige, han enten skal vælge udenlandske betonele-

menter til sit byggeri eller vente ni måneder, før det kan 

gå i gang.”
Kan du genkende billedet af, at væksten kun trækkes af de 

allerstørste byer herhjemme?

”Det er i hvert fald ikke et problem lige nu. Jeg er selv fra 

Vestjylland og har samarbejdspartnere fra store dele af 

Danmark. De melder om ventetider på seks til tolv uger, 

så det er mit klare indtryk, at der er godt gang i hjulene 

rundt omkring.”Hvad ville du ændre, hvis du blev minister for en dag?

”Så ville jeg udskyde nogle af de mange sygehusbyggeri-

er, der er i gang i øjeblikket. Det er overordentligt posi-

tivt med nye sygehuse, men når de bliver bygget samti-

dig med, der i forvejen er gang i byggeriet, så overophe-

der markedet simpelthen.”

Tre skarpe til Jens Nielsen

i nu 42 år. Vi har kunder, 

som har været med os i 38 år, 

ligesom fru Pedersen og fru 

Hansen stadig benytter os på 

grund af de personlige rela-

tioner. Og det har vi ikke pla-

ner om at give slip på,” siger 

Jens Nielsen.

Annoncer i vores trykte mediepalette giver synlighed med stor 

effekt over for flest beslutningstagere i en specifik branche, da 

aviserne har flere læsere end andre fagmedier. Printannoncer har 

en langtidsvirkende effekt og har stor branding-værdi, så selvom 

der er sket en markant udvikling inden for online- annoncering, 

tror vi på, at printannoncerne vil udgøre en stor del af de samlede 

annonceringsbudgetter mange år endnu. Printannoncerne ligger 

også i den elektroniske iPaper og i PDF udgaven. Begge udgaver 

benyttes fra såvel PC’ere som fra tablets og er samtidig avislæ-

sernes avisarkiv. Vi arbejder hele tiden på at optimere oplaget, så 

vi rammer målgrupperne endnu dybere og mere præcist, end 

andre medier kan tilbyde. Dette gør vi naturligvis for hele tiden at 

kunne tilbyde målrettede annonceringsmuligheder. Derudover 

arbejder vi ligeledes med stor fleksibilitet i formater; herunder 

også kreative formater for at øge muligheden for større opmærk-

somhed - tekst og billeder gør det ikke altid alene. Det er muligt 

at placere annoncen i forbindelse med relevant, redaktionelt 

indhold f.eks. i sektioner og temaer, der er med til at give din 

markedsføring øget troværdighed og sikre, at den bliver læst og 

ikke bare set.

Ram plet med din markedsføring

Print

Annoncetest

Vi hjælper med at få det bedste ud af din markedsføring. Det 

gør vi bl.a. ved at teste effekten af det annoncerede budskab, 

og demed får du dokumentation for, om annoncen virker efter 

hensigten.

Vær med og få optimeret dine annoncer, så du er sikker på, at du 

fremover får mest muligt ud af dine markedsføringskroner.

Indstik

Få dit trykte brochuremateriale distribueret med en af vores 

publikationer og ram modtagere og beslutningstagere i små 

og mellemstore virksomheder. Slip samtidig af med besværlig 

indsamling af data eller lad os samkøre din base med vores.

Et indstik giver høj synlighed til den læser, der åbner avisen, og 

det er muligt at segmentere i øst og vest samt pr. branche.

Sidst, men ikke mindst, sparer I omkostninger og ressourcer til 

håndtering, kuvertering og porto. 

Indtryk

Brug en af vores publikationer til at opnå markant synlighed med 

et indtryk. Dit budskab trykkes på det antal sider i fagbladet, der 

er behov for.

Indtrykket kommer i modsætning til indstik rundt til flere læsere 

indtil den rammer den, der har interessen og tage indtrykket ud 

og gemmer det. Et indtryk bliver læst op til 5 gange mere (baser-

et på oplag og læsertal).

Et indtryk kan også anvendes som advertorial, hvor vi kan tilbyde 

at bistå med redaktionel og journalistisk erfaring og viden samt 

opsætning og produktion af jeres indtryk.

Herved sparer I omkostninger til kurvertering og porto, opnår 

store besparelser på tryk og slipper helt for alt det arbejde, der 

følger med at forestå selve håndteringen.

Advertorial

Du kan vælge at supplere din traditionelle markedsføring med et 

advertorial. 

Vi har dygtige freelance journalister tilknyttet, der kan hjælpe 

med at udarbejde teksten og vi står samtidig for den grafiske 

opsætning, så du får et helt færdig produkt. www.licitationen.dk
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2025-plan

S VIL OPKVALIFICERE 

FLERE UFAGLÆRTE

Socialdemokraterne vil afsætte 1,5 mia. 

kroner til opkvalifi ceringsreform, der 

skal give ufaglærte fl ere muligheder
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M-Xtra

FREMTIDSMASKINER 

KØRER PÅ STRØM

Hybriddrift, eldrift og ingen fører. Det er 

Volvos vision for fremtidens entreprenør-

maskine. Og den er ikke langt væk

14 

Genbrug

NYE STUDIEBOLIGER 

FLYDER PÅ VANDET

De første studieboliger baseret på 

brugte containere er søsat i Københavns 

havn. Ideen vækker interesse i udlandet

20 
Topchef i tale

ENTREPRENØR DYRKER 

MUSIKALSK NICHE

En tilfældighed førte til, at TL Byg 

fi k brug for at vide mere om akustik. 

Nu er området en kernekompetence

5

→
DAGENS

UDBUD

Slåning af græs i rabatter i Odense Kommune, transport af bioaff ald for Thisted Kommune, salg af byggegrun-

de i Tranbjerg for Brabrand Boligforening, nybygning og ombygning af Tradium tømrerafdeling i Randers, la-

boratorierenovering af fi re bygninger på Frederiksberg Campus, ekstra asfaltarbejder for Morsø Kommune mv.

info@bredal.com

www.bredal.com

7120 Vejle Ø  .  Danmark  .  Tlf.: (+45) 75 89 51 77

2

NYHED! 

70 22 90 33

www.sgfinans.dk.

STORE OPPGAVER Å LØSE?

UANSETT OM DU HAR STORE 

ELLER MINDRE PROSJEKTER, 

VIL VI GJERNE VÆRE MED.

INVESTERING I NYT MATERIEL?

Serien består af et stort antal kompositioner, 

som giver utallige muligheder for at indrette 

bymiljøer, parker og grønne anlæg.

• Fliser og plinte

• Cykelstativer og grillelementer

• Grå, hvid eller sort beton

• Meget glat overflade

Cirkelserien Skal vi  
sammen skabe 
et spændende 

projekt?

Kontakt os på tlf. 86 22 12 33

aarhuscementvarefabrik.dk
AAAAAAAaaaaaarrrrrrhhhhhhhuuuuuussssss CCCCCCAarhus Ceeeeeemmmmmmeeeeeennnnnnementttttttvvvvvvaaaaaarrrrrreeeeeeffffffffaaaaaabbbbbbbbrrrrrr

varefabriiiiiiikkkkkkkkik

Af Morten Munk Andersen

mma@
licitatio

nen.dk

BESPARELSE Viborg Syge-

hus skal spare 18 mio. kro-

ner. Det udskyder blandt an-

det ombygningen af en sen-

geafdeling til efter 2020.  

Projektchef for sygehusbyg-

geriet, Jeppe Juul Hansen, 

kalder besparelsen for ret-

tighed omhu.

”Så er vi på forkant med de 

udfordringer, der har været 

på andre af regionens syge-

husbyggerier”, siger projekt-

chefen med henvisning til 

sygehusbyggerierne i Gød-

strup og Aarhus. 

En del af besparelsen skyl-

des, at byggeriet af sygehu-

sets akutcenter bliver dyrere 

end forventet. Den vurde-

ring er totalrådgiveren på 

byggeriet, Projektgruppen 

Viborg, ikke enig i. Side 4

Sygehus 

skal 
spare

Byggekraner vil 

også have arbejde 

frem mod 2019
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BYGGEPROJEKTER Der er ikke udsigt til fald i store igang-

satte byggeprojekter over 50 mio. kroner frem mod 2019. 

Omvendt viser nye tal fra Byggepipeline.dk, at der fasthol-

des et stabilt højt niveau med store igangsatte projekter for 

samlet omkring 40 mia. kroner om året. 

Udviklingen er især præget af en kraftig stigning i bolig-

byggeriet.  

Side 3



Fokus og redaktionelt indhold
Licitationen giver en seriøs og bred journalistisk orientering om 

bygge- og anlægsbranchen med fokus på de politiske, økono-

miske og tekniske aspekter. Udover det journalistiske indhold 

bringer Licitationen dagligt indlæg, artikler og kronikker af bl.a. 

organisationsfolk, politikere og teknikere.

Den daglige licitationsoversigt lister samtlige offentlige licitatio-

ner, der udbydes i Danmark. Yderligere bringes en oversigt med 

samtlige EU-licitationer, der har relevans for bygge- og anlægs-

sektoren samt andre danske EU-licitationer. Herudover bringer 

Licitationen resultater fra de danske licitationer samt oplysninger 

om bygge- og anlægsarbejder på myndigheds- og projekterings-

stadiet.

Målgruppe
Licitationen er byggeriets mest citerede dagblad. Målgruppen er 

alle der ønsker at følge bygge- og anlægsbranchen på tætteste 

hold. Størstedelen af vores abonnenter er direktører, ejere eller 

mestre i mellemstore og store virksomheder, mens ca. 1/3 af 

modtagerne er projektledere eller konsulenter typisk i større 

virksomheder. Bladet henvender sig til alle parter i bygge- og 

anlægssektoren; bygherrer, rådgivende ingeniører, arkitekter, 

håndværkere, entreprenører og leverandører. 

20.000 læsere 
 – alle med interesse i din fagspecifikke branche

Vi målretter vores læsergruppe indenfor vores 5 sekti-
oner og yderligere 5 specialmagasiner. Det gør, at dit 
brand/produkt bliver specifikt eksponeret til de rette 
modtagere. 

TOTALOPLAG
1. halvår 2018: 7.729*

LÆSERTAL
Læsertal: 20.000**

ONLINE BESØGENDE
144.057 besøg/md.

NYHEDSBREVE
34.573 om dagen

* Printoplag og e-avis 

** Kilde: Licitationens læserundersøgelse ultimo 2016

Fordeling af modtagere af Licitationen Geografisk fordeling af modtagere af Licitationen

Organisationer / øvrigt

Uddannelse

Engroshandel / leverandører

Udlejning af / handel med materiel

Rådgivende virksomheder (ingeniører/arkitekter)

Bygherrer

Bygge og anlægsvirksomheder

Organisationer / øvrigt

Uddannelse

Engroshandel / leverandører

Udlejning af / handel med materiel

Rådgivende virksomheder (ingeniører/arkitekter)

Bygherrer

Bygge og anlægsvirksomheder

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Vores opdeling af sektioner er:
Drift & Vedligehold - Byggeri & Ejendomme - Lands-
dele og regionale oplag - Anlæg, Infrastruktur & For-
syning - Job og karriere.

Vores opdeling af specialmagasiner er:
arkbyg - Arkitektur & Byggeri - Magasinet Forsyning 
- Magasinet Park & Anlæg - Magasinet Sportsfacility 
- Magasinet Andelsboligen



Hovedavis - sektionssider
Avisen udkommer ikke på helligdage. Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, uge 28, 29, 30 & 31 samt mellem jul og nyt-
år udkommer Licitationen kun online.

Byggeri & Ejendomme 
Hver tirsdag udkommer avisen Byggeri og Ejendomme.
Hver uge er der generelle nyheder om bygge og ejendomssektoren. 15.000 ekstra læsere i sektoren, blandt andet 
bygherrer (Kommuner, Ejendoms- og boligselskaber, developere) rådgivere, arkitekter m.m. Der er hver uge generelt 
indhold om og til ejendomssektoren samt en række niche temaer.

Landsdelsopdeling 
Onsdag vil der over året være fokus på de enkelte landsdele med et øget oplag til bygherre, rådgivere og entrepre-
nører i landsdelen. Din mulighed for at annoncere regionalt og hvor du rammer 10.000 ekstra læsere i området.

Anlæg & Maskiner
Torsdag udkommer Licitationens særlige anlægsavis. Anlæg & Maskiner har ca. 15.000 ekstra læsere i anlægs-
sektoren, blandt andet bygherrer (Kommuners vej- og parkafdelinger, forsyningsselskaber, etc.) rådgivere, land-
målere, landskabsarkitekter og anlægsentreprenører. Der er hver uge generelt indhold om og til anlægssekto-
ren samt en række niche temaer. Desuden bringer vi i hver anden udgave maskinsiderne M-Xtra, der sendes i 
øget oplag til maskinchefer hos entreprenører og udlejere, kommunernes materielgårde, maskinstationer etc. 

Job og karriere 
Fredag er der særligt fokus på personerne i sektoren. Herunder job, karriere, navnestof, medarbejderudvikling etc.

Specialmagasiner

arkbyg - Arkitektur & byggeri - 8 gange årligt
Arkbyg er et eksklusivt magasin rettet mod arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrer og entreprenører. Her får du 
journalistisk kvalitetsindhold med flotte billeder og illustrationer. I Arkbyg kan du bl.a. læse om branchens markante 
personligheder, de væsentligste tendenser og temaer, og magasinet går også i detaljen med beskrivelser af Dan-
marks mest opsigtsvækkende projekter. Hvert nummer indeholder sider med og om landskabsarkitektur. Magasinet 
udkommer 8 gange om året.

Magasinet Forsyning - 4 gange årligt
Magasinet Forsyning er magasinet til og om hele forsyningsindustrien. Her vil alle beslutningstagere inden for forsy-
ningsindustrien få indblik i teknik, maskiner og mennesker, samt indsigt i nye muligheder og trends i forsyningsindu-
strien. I hvert nummer stiller vi skarpt på elforsyning, varmeforsyning, genanvendelse, spildevand og vandforsyning. 

ARKBYG
 0

11        SEPTEM
BER 20

18
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Udgives af Licitationen

Legendarisk
postgård i

total forvandling

Cowi udvikler storbyer: 
30 fagligheder i spil

Stjernearkitekten
Kengo Kuma kaprer

København

Kim Utzon 
tegner sin 

drengedrøm

På vej til nyt museum
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Magasinet om den danske forsyningssektor

Spildevand
Elforsyning

Vandforsyning
Genanvendelse
Varmeforsyning

Fokus på:

Rekordproduktion af solvarme: 

Energilagring 
 mere aktuelt end nogen sinde
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70 70 75 95 

WWW.ARBEJDSTELT.DK

LEJE ELLER KØBKloakarbejde
Specialister i renovering og  nyanlæg 
af kloak og dræn for ejendoms- og 
andelsboligforeninger.

Ingeniør- og entreprenørfirma

www.danskfundering.dk · Tlf. 46 75 03 03

Dansk Fundering A/S w
w
w
.b
sa
s.
d
k

Ikke blot en entreprenørvirksomhed, men en 
håndværksvirksomhed - og det er vi stolte af

Tlf.: 32 34 01 30 l Mail: post@bsas.dk

Boliger

MANDRUP HENTER
ENGELSK INSPIRATION
Dorte Mandrup tegner nyt boligområde 
i nordsjællandske Hørsholm med inspi-
ration fra den typiske engelske landsby

4 

Beskæftigelse

ALDRIG HAR SÅ
MANGE VÆRET I JOB
Beskæftigelsen slår endnu engang 
rekord og har nu rundet 2.752.000. 
Beskeden vækst i byggeriet

6

Sygehusbyggeri

ARKITEKTER FORLADER 
BISPEBJERG
En ændret udbudsstrategi betyder, at 
KHR Architecture A/S ikke længere er
en del af totalrådgiver-konsortium

2

→ DAGENS
UDBUD

Realisering af helhedsplan samt nybyggeri af boliger til Præstemarkshusene i Roskilde for Boligselskabet Sjæl-
land, udvidelse af bassinanlæg i Ålebækken Renseanlæg for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, udvikling af Frede-
riksberg Svømmehal, levering af rottebekæmpelse i Greve Kommune, salg af ejendom i Assens Kommune mv.

Udlærte frygter
nedslidning
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ARBEJDSMILJØ Stigende pensionsalder får med-
lemmer af 3Fs byggegruppe til at tvivle på, om de 
kan holde til et helt arbejdsliv i byggeriet.

Selvom tekniske hjælpemidler tager toppen af de 
hårdeste dele af arbejdet, er der stadig tunge løft og 
stort slid på kroppen. Problemer med ryggen og 
smertestillende i skabet er hverdag på byggeplad-
sen, fortæller en ung tømrersvend.

Kilder peger på bedre planlægning som en løs-
ning, mens også svendenes eget ansvar nævnes 
som en ting, der bør diskutteres.                         Side 8-9

Restauranter

DET NYE NOMA I TRÆ
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Villy Poulsen A/S er eksperter i præci-
sionsarbejde under jorden og er med 
til at sætte nye standarder inden for:

• Styrbar boring
• Pilotrørsboring
• Kloakrenovering
• Iblæsning af kabler
• PE-svejsning
• Pipe bursting

Villy Poulsen A/s

Holstebrovej 5 · 6900 Skjern
T 97 35 22 99 · villypoulsen.dk

PIloTrørSborIng
Optisk boring til ekstreme præcisionskrav

Villy Poulsen A/s

nyHeD

Totalleverandør

Til renovering, ombygning 
eller til helt nye projekter

KONTAKT os på tlf. 97 34 60 24

specialbeton.dk

OGSÅ MONTAGE OG PROJEKTERING

• Komplet program af betonelementer
• Produktion i beton, højstyrke- og fiberbeton
• Specialforme til in situ-støbning
• Indkøb og styring

Agenavej 13  ·  2670 Greve  ·  Tel: 5650 6500  ·  mail: bkh@bkh.dkAgenavej 13  ·  2670 Greve  ·  Tel: 5650 6500  ·  mail: bkh@bkh.dk

BKH Gruppen giver dig flere muligheder!

www.bkh-gruppen.dk

”Vores indbyrdes  
samarbejde gør  
det let for dig at  
være kunde
Kim Petersen, Kvalitets-  
og sikkerhedschef

BKH Gruppens selskaber 
leverer løsninger inden 
for jord, kloak, beton, 
belægning og gartner-
arbejde.

Elementproducent udvider kapaciteten 4-5 | Flere bruger færdige armeringsnet 6

Tema om Beton & Elementer

Bach Gruppen  
etablerer cementproduktion                2-3

Foto: Bach Gruppen



TILLÆG TIL                                        27. AUGUST 2018

Svenskere overtager 
usunde foreninger

Foreninger skruer 
op for afdrag

Hård konkurrence 
giver lavere renter

Renovering med 
respekt for arkitektur
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DIN REVISOR VIL ELSKE DIG

Ring +45 96 147 147    ·     www.scantruck.dk 

Vi leverer de overbevisende tal

Byggerijob.dk
Den lige vej til jeres nye 
medarbejder
Den lige vej til jeres nye 
medarbejder
Licitationen, Building Supply og Mestertidende er gået sam-
men om at udvikle Skandinaviens ledende jobsite indenfor 
bygge- og anlægsbranchen – www.byggerijob.dk

Med et jobopslag her, er du sikker på at ramme de bedste 
kandidater inden for bygge- og anlægsbranchen. Både dem 
der aktivt er på udkig efter nye udfordringer, samt dem der 
besøger os dagligt for at følge med i nyt fra branchen. 

Find din nye medarbejder – kontakt os på 60 37 97 20 eller 
mail jobannoncer@nordiskemedier.dk

M-Xtra: Nordjyder overtager italiensk import  8  |  M-Xtra: Store kraner er i høj kurs  10-11

Den Røde Plads får ny belægning
                                                                Side 4-6 
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Magasinet Park & Anlæg - 4 gange årligt
Magasinet Park & Anlæg er magasinet, som gennem reportager og nyheder zoomer ind på park- og anlægsbran-
chen. Her vil alle beslutningstagere inden for anlægsgartnere, kommuners park og vejafdelinger, kommuners 
materielgårde, Landskabsarkitekter, store ejendomsselskaber/boligselskaber, kirkegårde, facility, store skovejere og 
skoventreprenører få indblik i offentligt anlæg og vedligehold samt anlæg og vedligehold hos store private aktører 
– ejendomsselskaber, boligforeninger og store virksomheder. Herunder indretning/design af grønne områder i og 
udenfor byerne, samt udførelsen af opgaverne.

Magasinet Skoler, Sport og Fritid - 2 gange årligt
Magasinet Skoler, sport og fritid beskæftiger sig med de fysiske forhold, som er med til at skabe god trivsel for børn 
og familier i skoletiden og fritiden. Der vil være fokus på opførelse samt renovering af skoler, institutioner, haller, 
fritidshuse og svømmehaller – herunder indeklima, energi, materialevalg, bæredygtighed mm.  Der vil desuden være 
fokus på udearealer – herunder sportsfaciliteter, opholdssteder/legeområder samt vedligehold af disse.
Målgruppe: Magasinet Skoler, sport og fritid udkommer til Licitationens abonnenter samt Fritidsforvaltninger, 
skoleledere på større skoler og efterskoler, børnehaver, halinspektører, svømmehaller, idrætsforeninger, stadions og 
rådgivere.

 
Magasinet Andelsboligen - 4 gange årligt
Magasinet Andelsboligen er et særligt magasin rettet imod andelsboligforeninger, deres bestyrelse samt administra-
torer. Magasinet ser blandt andet andelsboligforeningerne som bygherrer hvor bestyrelsen er ansvarlig for forenin-
gens drift og vedligehold, herunder vedligeholdelsesplaner. Magasinet tager også andre emner op der har interesse 
for andelsboligforeningen fx værdiansættelse, regnskabsaflæggelse, generalforsamlingen, husorden, vedtægter, 
nabostridigheder etc.

Drift og Vedligehold  - 2 gange årligt
Magasinet til private og offentlige bygningsansvarlige. Drift og vedligehold sætter fokus på optimering og vedlige-
hold af bygninger og udearealer. Der vil blandt andet være fokus på energioptimering af bygninger, bæredygtige 
løsninger mm. Vedligehold og tilpasning af udearealer under hensyntagen til det forandrede klima. Nye metoder og 
redskaber, som sparer tid og forbedrer arbejdsdagen.
Målgruppe:  Alle med ansvar for en bygningsmasse både i det private og i det offentlige. For eksempel: Styrelser, 
forvaltninger, ejendomsselskaber, boligselskaber, ejendomsforvaltere, beboerforeninger, grundejerforeninger, 
andelsboligforeninger, viseværter mv. 

Magasinet Ejendomme  - 4 gange årligt
Magasinet Ejendomme er et nyt magasin målrettet alle virksomheder, som besidder stor ejendomsmasse eller som 
ser ejendomme som en attraktiv investeringsmulighed. Eks. ejendomsselskaber og boligselskaber, developere samt 
ejendomsinvestorer. Der vil være fokus på ejendomme som investering, ejendomsudvikling, drift og vedligehold af 
ejendomme samt ejendomsmarkedet generelt.

NR. 1 //2018

Skibakke 
udfordrer 
aktører

Anlægsgartner
Nyanlæg

Belægning og brolægning

Fokus på

-Byggeriets dagblad
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Avisformat  Tabloid

Spaltehøjde  360 mm

1 spalte  41 mm

2 spalter  86 mm

3 spalter  131 mm

4 spalter  176 mm

5 spalter  221 mm

6 spalter  266 mm

1/1 side  266 x 360 mm

2 x 1/1 side (opslag)  546 x 360 mm

Papirkvalitet avis 49 gram

Antal spalter  6

LAYOUT-FIL:

Indesign til Mac eller PC.

PDF:

PDF-fil produceret med Acrobat Distiller indehold-

ende alle skrifter, billeder, grafik og farver defineret 

som CMYK. (Jobindstilling til Acrobat Distiller kan 

rekvireres). I øvrigt henvises til Branchestandard for 

digitalt annoncemateriale aftalt mellem DRRB, DFF 

og DDPFF. Diverse beskrivelser, indstillingsfiler mv. 

kan hentes på www.kankanikke.dk.

BILLEDER/GRAFIK:

Farve: Alle Photoshop-formater og i mindst 200 dpi.

S/H: Alle Photoshop-formater og i mindst 200 dpi.

Stregtegning: TIFF, EPS i mindst 600 dpi.

Funktionen „overprint“ må ikke benyttes.

FARVER:

CMYK-defineret 

(RGB og Pantone separerer vi til CMYK).

KONTROLPRINT:

Der skal vedlægges prøvetryk, farveprint.

KOMPRIMERING:

Stuffit, Zip.

ANDET FORMAT:

Ring endelig til os, så vi i fællesskab kan finde den helt 

rigtige løsning til jer.

Materialegodtgørelse efter aftale, dog max. 5% til 

bureauer.

Tekstsideannoncer færdigt materiale:

Kl. 10.00, 2 udgivelsesdage før indrykning.

Tekstsideannoncer uden korrektur:

3 hele udgivelsesdage før indrykning.

Tekstsideannoncer med korrektur:

4 hele udgivelsesdage før indrykning.

Modtager bladet ikke fuldt færdigt annoncemateriale, 

faktureres produktion af materiale med min. 600 Kr.

Annullering og datoændringer skal ske skriftligt 

senest 8 dage før udgivelsesdato.

Såfremt ændringer i indrykningsplanen bevirker, at 

betingelserne for opnåede rabatter ikke er til stede, vil 

den uretmæssige udbetalte rabat blive efterdebiteret.

FARVEANNONCER:

Ved trykning af farveannoncer påtager 

bladet sig intet ansvar for eventuelle mindre 

afvigelser fra originalmaterialets farver. 

Bladet forbeholder sig ret til at afvise reklamationer 

over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt 

som mindre egnet til reproduktion, eller hvor 

indleveringsfristen er overskredet. 

ØVRIGE FORHOLD:

Der henvises til vores handelsbetingelser  

på www.nordiskemedier.dk eller mail fra din kon-

sulent.

Formater

SpecifikationerGodtgørelse

Reklamationer

Afleveringsfrister

Annulleringsbetingelser

Repro

Tekniske specifikationer & betingelser



Formater og priser, printannoncer

<300 mm: Pr. mm.  Kr. 10

>300 mm:               Kr. 3.000

Kontakt annonceafdelingen vedr. priser og tilbud.

Se: www.licitationen.dk

(Abonnement er fritaget for moms)

Ønsker du at bestille flere annoncer, er du velkom-

men til at kontakte os for en god aftale. Venligst se 

kontaktinformation på bagsiden.

Indstik 4 sider (inkl. farve): Kr. 69.850

Indstik 8 sider (inkl. farve): Kr. 89.850

Indstik 12 sider (inkl. farve): Kr. 99.850

Pr. spalte-mm

Hovedavis

Tekstsideannoncer min. 100 mm. Kr. 16

Kreative annonceformater Kr. 21

Fagavis

Tekstsideannoncer min. 100 mm. Kr. 22

Kreative annonceformater Kr. 26

Priserne er ved færdigt trykklart materiale og ex. 

moms. Annonce produceres med  

1 korrektur fra Kr. 600.

1/2 SIDE HØJFORMAT

C. Hovedavis Kr. 15.450

C. Fagavis/Særavis Kr. 19.450

1/2 SIDE TVÆRFORMAT

D. Hovedavis Kr. 15.450

D. Fagavis/Særavis Kr. 19.450

BLOK - F. 4 Farver 
Forside Kr. 8.150

Bagside Kr. 5.150

Tema/Fagavis/Særavis forside Kr. 8.150

Tekstside hovedavis Kr. 4.650

Tekstside Fagavis/Særavis Kr. 6.350

A. B: 266 mm
 H: 360 mm 

BRED BLOK - G. 4 Farver 
Bagside Kr. 8.150

Tema/Fagavis/Særavis forside Kr. 9.950

BJÆLKE - H. 4 Farver 
Bagside Kr. 9.950

Tema/Fagavis/Særavis forside Kr. 11.950

Avisformat  Tabloid

Spaltehøjde  360 mm

1 spalte  41 mm

2 spalter  86 mm

3 spalter  131 mm

4 spalter  176 mm

5 spalter  221 mm

6 spalter  266 mm

1/1 side  266 x 360 mm

2 x 1/1 side (opslag)  546 x 360 mm

Papirkvalitet avis 49 gram

Antal spalter  6

1/1 SIDE

A. Hovedavis Kr. 23.450

A. Fagavis/Særavis Kr.  29.950

A. Bagside Kr.  34.950

1000 MM

B. Hovedavis Kr. 18.450

B. Fagavis/Særavis Kr. 22.450 

1/4 SIDE

E. Hovedavis Kr. 9.950

E. Fagavis/Særavis Kr. 11.950
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E. B: 131 mm
 H: 180 mm 

F. B: 86 mm 
 H: 100 mm 

G. B: 176 mm 
 H: 100 mm

Alle priser er ex. moms , medmindre andet er angivet. 

Der tages forbehold for trykfejl og prisregulering.

Udvalgte formater Priser andre formater

Farvetillæg

Rabatter

Indstik/Bannerannonce

Formater

Abonnement
Andre størrelser er mulige, 

ring og hør nærmere!



Mimersgade 47, 5. sal
DK-2200 København N

Tlf 44 85 88 99
info@nordiskemedier.dk
www.nordiskemedier.dk

Tlf. +45 44 85 88 99

Mail, redaktion red@licitationen.dk

Mail, salg salg@licitationen.dk

Mail, abonnement abonnement@licitationen.dk

Web. www.licitationen.dk

Vores medier og branchenetværk omfatter 

Licitationen – Byggeriets Dagblad

Jern & Maskinindustrien

Søfart

MesterTidende 

Motor-magasinet

Transportmagasinet

Magasinet Pleje

Leder IDAG.dk

Building Supply

Metal Supply

Food Supply

Wood Supply 

Electronic Supply

Energy Supply

RetailNews

Food Supply Magazine

Plastforum


