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Vi er altid på forkant. Altid i dybden. Altid i udvikling. 
Tættere på branchen kommer du ikke!
  

Prøv avisen 
1 mdr. kun 
kr. 99,-* 
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 Som abonnent får du:
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Læs mere og bestil på licitationen.dk

Vi vil være dit første valg, når det gælder om at 
holde sig orienteret om alt, hvad der sker inden for 
byggebranchen.

Det hurtige overblik og de seneste nyheder får 
du på licitationen.dk eller gennem vores daglige 
nyhedsbrev. 

Den dybe indsigt i branchen får du i vores printavis.

Her bringer vi konstruktive, uafhængige og tro-
værdige nyheder, og kommer tæt på branchen 
gennem interviews, vedkommende portrætter og 
brancheanalyser. 

Licitationen leveret på valgfri adresse

Spændende og relevante specialmagasiner sammen  
med Licitationen ca. 3 gange om året

Fuld adgang til online avisen

Fuld adgang til alt indhold på licitationen.dk.dk 
Opdateres dagligt med relevante branchenyheder

Adgang til artikelarkiv på licitationen.dk.dk
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www.licitationen.dk

i dimensionerne 200-1200 mm

• Optisk styring

• Præcisionsboringer, gravitationsledninger

• Foringsrør for fjernvarme, vand, afløb mv.

• Direkte itrækning af PE-rør

• Direkte itrækning af klik-rør

Pilot- og stålrør

Sverigesvej 4, 7100 Vejle
Tlf.: 7582 3455
www.oestergaardas.dk

ARKIL FUNDERING A/S  
MILJØTEKNIK
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tlf. 43 57 58 58
grundvand@arkil.dk

Mossvej 2A
8700 Horsens
Tlf. 76 41 22 33 

Høvejen 101A
9400 Nørresundby
Tlf. 98 29 10 10

 √ Etablering af sugespidsanlæg og filterboringer

 √ Udførelse af storformatboringer i ø300 - ø1500

 √ Drift og overvågning af grundvandssænkninger

 √ Etablering og drift af vandrensnings- og RE-anlæg

 √ Udlejning af olieudskillere og sandfangscontainere

 √ Udlejning af generatorer og overpumpningsanlæg

 √ Udlejning af sandfiltre og kulfiltre (10 - 60 m3/h)

ARKIL MILJØTEKNIK
For os er grundvandssænkning en tillidssag

RH PUMPER
ENGINEERING LANDSDÆKKENDE SERVICE

Vi servicerer dine pumper 
over hele landet

Ring for tilbud: 
+45 5850 6065

Få serviceret dine pumper 
af teknisk personale med 
meget stor erfaring. 

Vores overpumpningsafdeling løser alle 
pumpeopgaver af kortere eller længere tids 
varighed.

Vi udlejer 
også pumper

Ring for tilbud 
5850 6065

RH PUMPER
ENGINEERING

Regnskab

SPÆNCOM-TOPCHEF 
INDFRIER MÅLET
Elementproducenten er tilbage på
sporet efter en årrække med store
indtjeningsproblemer
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Springvand

ARBEJDSMILJØ TRUER 
SPRINGVAND
Mange springvand ligger stille,
fordi kommunen ikke vil drifte
dem. Årsagen er smalle brønde
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Havne

FÆRGER FÅR BEDRE 
RAMMER I AARHUS
MT Højgaard har vundet hovedentre-
prisen til 140 mio. kr. på den nye
færgeterminal i Aarhus
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→ DAGENS
UDBUD

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nyt dagtilbud ved Gimsinghovedvej i Struer, jord- og rørarbejder 
for Høje-Taastrup Fjernvarme, ventilationsarbejde i Frederiksberg Kommune, indkøb af vej- og stibelysningsar-
maturer til Aalborg Kommune, vintertjeneste i Ringkøbing-Skjern Kommune, rengøring i Ringsted Kommune mv.

Inabensa snød med materialer
på Niels Bohr
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Politianmeldelse:

BYGGERI Bygningsstyrelsen 
anmeldte sidste år den span-
ske installatør Inabensa, der 
er fyret fra vvs- og ventilati-
onsentreprisen på Niels 
Bohr Bygningen, til politiet. 
Nu er det kommet frem, at 
anmeldelsen handler om in-
stallation af forkerte ventila-
tionsrør. 

På koordineringsportalen 
Byggeweb stod der, at Ina-
bensa ville anvende ventila-
tionsrør fra svenske Lindab 
på byggeriet, men da rørene 
var kommet op, viste det sig 
ifølge Bygningsstyrelsen at 
være et langt ringere pro-
dukt fra Portugal. Inabensa 
afviser anklagerne.  Side 6-8

Ansættelse

FRØMAND
BLIVER

DIREKTØR
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