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Solcellestrøm til 
byggepladsen
Risskov Teknik og Solar ApS har nytænkt og udviklet en let tilgængelig løsning, der letter CO2-aftrykket på byggepladserne.
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Sort arbejde 
styrtdykker
Omfanget af sorte ydelser er faldet med cirka 14 milliarder kroner, og håndvær-kerfradraget kan være en af årsagerne, mener skatteministeren
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Danmark  
bygger igen

Det private byggeri er i kraftig vækst. Der renoveres og 
anlægges og siden 2013 er der skabt 18.500 nye jobs i byggebranchen. Blandt andet hos PNP Byg A/S, som har 
firedoblet beskæftigelsen
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Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 
  34. årgang – Nr. 4 – 28. april 2016

www.mul10prosafe.dk

Mul10 ProSafe®
Konsolsystem med integreret faldsikring       

Vi finder  
altid en løsning 
i fællesskab

Gå ind på:  
BygTek.dk/un

Vi vil sætte pris på  din mening.

Vind et par gode flasker vin.

Deltag i BygTek's  læserundersøgelse

Limtræ af bøg er 
stærkt som stål 
Hver fjerde i bygge- og anlægsbran-chen blev sidste år forsøgt ’headhuntet’ af et andet firma – strandhugsten ska-der især de små virksomheder
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AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Din kontakt til beslutningstagere 
i byggebranchen

●  ”70 % deltager alene, eller 
sammen med andre, i virk-
somhedens beslutninger 
om køb af byggematerialer, 
værktøj m.v.”

MAGASIN

WEBSITE

Gå ind på:  
BygTek.dk/un

Vi vil sætte pris på  din mening.

Vind et par gode flasker vin.

Deltag i BygTek's  læserundersøgelse

Vi finder  
altid en løsning 
i fællesskab

oooverevereveres ogs s og  
ye jye je obs obs obs i i 
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Fokus på biler 
Motorjournalisten 
Jørli Petersen 
sætter i hvert 
nummer af BygTek 
fokus på biler 
til byggebranchen.

Deadline 17. februar

•  Beton
•  Nedrivning og PCB
•  Entreprenørmateriel
•  Kloak

Deadline 15. marts

•  Indvendigt byggeri
•  Tag
•  Belægningssten
•  Facader

Deadline 19. april

•  Stilladser, lifte og kraner
•  Brand og sikkerhed
•  Arbejdstøj, sikkerhedssko m.m.
•  Døre og vinduer

Deadline 7. juli

•  Tag
•  Belægningssten og terrasser
•  Entreprenørmateriel
•  Stilladser, lifte og kraner

Deadline 8. september

•  Døre og vinduer
•  Indvendigt byggeri
•  Halbyggeri og porte
•  Brand og sikkerhed
•  Dansk Betondag

Deadline 6. oktober

•  Facader
•  Nedrivning og PCB
•  Kloak og afvanding
•  Vinterbyggeri

NR. 8 – 25. OKTOBER UGE 43

NR. 7 – 25. SEPTEMBER UGE 39

NR. 6 – 28. AUGUST UGE 35

NR. 4 – 5. MAJ UGE 18

NR. 3 – 3. APRIL UGE 14

NR. 2 – 7. MARTS UGE 10

NR. 1 – 16. FEBRUAR UGE 7

Deadline 22. november

•  Indvendigt byggeri
•  Energirenovering
•  Arbejdstøj, sikkerhedssko m.m.
•  Brand og sikkerhed

 

NR. 10 – 7. DECEMBER UGE 49

Deadline 27. oktober

•  Tag og grønne tage
•  Stilladser, lifte og kraner
•  Entreprenørmateriel
•  Beton

NR. 9 – 15. NOVEMBER UGE 46

Deadline 17. maj

•  Rørcenterdagene 14.-15. juni
•  Kloak og afvanding
•  Beton
•  Halbyggeri og porte
•  Grønne tage og facader

NR. 5 – 6. JUNI UGE 23

Deadline 1. februar

•  Døre og vinduer
•  Energirenovering
•  Halbyggeri
•  Årets Byggeri 2016 - tillæg med vinderprojekterne

HVER GANG
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Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · Telefax 43 43 13 28 · odsgard@odsgard.dk

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g.  – Bladformat: Tabloid

BygTek påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk 
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom 
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar 
for BygTek.

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af BygTek. Der ydes ingen godtgørelse på indstik 
og farvetillæg.

BygTek forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷15 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller 
flere af forlagets magasiner: BygTek, Mester & Svend, Puff, 
Byggeri, Telekommunikation, PackMarkedet samt Lager & Trans-
port – Logistikmagasinet. 
 Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder. Rabatten omfatter ikke farvetillæg.

Rabatter

1 farve: 1.200,- kr. 
2 farver: 2.400,- kr. Alle farver skal CMYK-separeres.
3 farver: 3.600,- kr. Der ydes ikke rabat på farvetillæg.

Placeringstillæg: Side 3: +10 %, side 5: +5 %.

Farve- og placeringstillæg

Indstik

Formater og priser

1/1 side 38.900,-
Bredde x højde:

256 x 370 mm

B
AAA

BB

1/2 side 20.400,-
Bredde x højde:

A: 124 x 356 mm 
B: 256 x 176 mm

B D

C

B
A

DD

1/4 side 10.900,-
Bredde x højde:

A:   58 x 356 mm
B: 124 x 176 mm
C: 190 x 116 mm 
D: 256 x   86 mm

CA BBB

1/8 side 6.100,-
Bredde x højde:

A:   58 x 176 mm
B: 124 x   86 mm

1/16 side 3.900,-
Bredde x højde:

C: 58 x 86 mm

Omslagsannoncer

A: Forside-spot 9.400,-
B: 82 x H: 75 mm
B: 1/2 bagside 23.900,-
B: 256 x H: 176 mm

C: 1/1 bagside 39.900,-
B: 256 x H: 370 mm

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et 
positivt indtryk hos læserne.

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail.  

Pris fra kr. 2,58 pr. stk. Indhent venligst pris.

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

A
B

C

Pris i DKK s/h

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

D

D: Klistermærke
på forsiden Ring for pris
Få din annonce på forsiden som klister-
mærke. Lige til at tage af.

Få en advertorial med i BygTek
Med en advertorial (tekstannonce) kan du bringe nyheder om 
jeres produkter og løsninger. Vi står klar til at hjælpe dig med at 
få skrevet din advertorial, så du får det helt rigtige budskab ud 
til læserne.

NYHED
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Som de første i Danmark, har vi udviklet Leca® termblokke “Plus”, som er 10 gange så stor som en almindelig termblok. 
Dette sikrer en meget hurtigere sætning. Nu kan sætning af 
sokkel faktisk gøres på den halve tid.
Eksempelvis kan en sokkel til et 100 m2 hus sættes på ca. 3 timer. En løsning, som i den grad øger produktiviteten i  dansk byggeri - og mindsker arbejdsudgifterne.

Arkitekt Thomas Andersen, indehaver plusArkitekter: “Genial ny blok, som jeg varmt kan anbefale til det moderne 
byggeri. En løsning som i den sidste ende også giver en bedre 
totaløkonomi”.

Leca® termblokke “Plus” måler 240x45x39 cm  
Blokkene sættes med klemmetang og placeres efter snore i den udstøbte våde beton. De tunge løft undgås.

PRODUKT
NYHED

Se filmen 
Sokkelsætning med ny Leca® termblokke “Plus”

ibf.dk  l  ibf@ibf.dk

Leca® termblokke “Plus” er10 gange så stor som en alm. blok 

Sæt soklen på den halve tid

 

Gadesport 
rykker op  
på tagene

I landets større byer bliver der bygget boliger, erhverv og parkeringshuse på livet løs. Sådan er det også i det efter-hånden tæt bebyggede Århusgadekvar-ter i Københavns Nordhavn, og det betyder, at der ikke længere er megen plads til boldbure og sportspladser i gadeplan.
Derfor er man i øjeblikket i gang med at opføre Konditaget Lüders som Nord-havns nye aktivitetsrum.Det 2400 m2 store offentligt byrum, der åbner i slutningen af august, vil tilbyde faciliteter til træning, ophold og leg på taget af P-hus Lüders på Helsinkigade i 24 meters højde.

Konditaget Lüders er udviklet af By & Havn i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og DGI Storkøbenhavn.- Løsningen med at flytte aktivitets-områder væk fra gaden og op på tagene har længe været i brug i større byer som f.eks. Berlin, hvor en stor fodboldbane er placeret på toppen af et bycenter. Men også andre steder har man opført basket-bure, driving ranges osv., siger direktør Jakob Juhl, DGI Storkøbenhavn, der forventer, at fremtiden vil byde på flere lignende tiltag:
- Med grundpriserne i København er det vigtigt at bruge alle flader, for byen vil med tiden blive endnu mere fortættet. Så jeg håber, at det kan blive føjet til lokalplanen.

Fleksibilitet, kreativitet  og kvalitet
Tanken med Konditaget Lüders er, at aktiviteten allerede tager sin begyndelse ved trapperne på to af parkeringshusets facader, hvorfra brugerne kan bevæge sig op til husets tag. 

Trapperne har en dobbelt funktion, idet de udover trappe også kan benyttes som løberute. På P-husets tag er temaerne løb, crossgym og ophold, og forskellige typer underlag, stativer og bænke er placeret i aktivitetszoner, hvormed det bliver muligt at udøve varieret træning, ligesom det giver plads til ophold.- Det skal ikke længere kun være den organiserede aktivitet, der går inden for og bruger hallerne, og den selvorgani-serede, der bruger gaderne og offentli-ge pladser. Det skal blandes mere, og idrætten skal i større grad leve sammen, fordi det vil give en større fleksibilitet, kreativitet og kvalitet til træningen, siger Jakob Juhl.
By & Havn har finansieret faciliteterne med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. JaJa Architects har designet og været rådgivere på tagets indretning.

-kj

Træning på taget
På Konditaget vil man bl.a. kunne udføre:
-  Crossfit træning
-  TRX-træning
-  Box jumps
-  Løbetræning (på trapperne og 60 meter sprintbanen på taget)-  Panna fodbold
-  Trampoliner
-  Gynger
-  Klatretårn

Fakta

Mindre plads i gadeplan betyder, at et nyt aktivitetsområde nu er placeret på taget af et p-hus i 24 meters højde

Konditaget giver plads til aktivitet og skal være med til at kickstarte by- og foreningslivet i 

Nordhavn. Foto: By & Havn.
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Nr. 6 – 16. juni 2016Nu skal der bedre styr på byggeaffaldet

Byggeaffaldet bliver ikke udnyttet godt i dag og sorteres ikke tilstrækkeligt effektivt. For at få bedre styr på det er et nyt videncenter for byggeaffald – VHGB – nu åbnet
Hele 30 % af det affald, vi producerer i Danmark, kommer fra byggeriet. En stor del af dette affald knuses og ender f.eks. som materialer til vejbyg-ning. Men man er ikke i tilstrækkelig grad klar over, præcis hvad affaldet indeholder, eller om det kunne have været genanvendt mere fornuftigt, eller om det endda kunne være blevet genbrugt. 
Det skal der bedre styr på. Derfor er der nu skabt et Videncenter for Hånd-tering og Genanvendelse af Byggeaf-fald (VHGB) for byggebranchen med finansiering fra Miljø- og Fødevaremi-nisteriet, Realdania og Grundejernes Investeringsfond. 

Opgaven for VHGB er at levere gratis vejledning og herved hjælpe med at gøre det enklere for alle involverede parter at tage ansvar for korrekt og sikker håndte-ring og genanvendelse af byggeaffaldet. Det skal forhindre, at miljøfarlige stoffer bliver spredt i miljøet og påvirker inde-klimaet i bygningerne på en uhensigts-mæssig måde – og desuden medvirke til, at flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt.

Vanskeligt overblik 
Der er mange opgaver at tage fat på for VHGB, for udfordringerne i byg-geaffaldet er store, fortæller faglig 

ekspert i VHGB, Niels Trap. Han siger: 
- Der er et stort behov for, at det bliver enklere for byggebranchen at håndtere affaldet korrekt. En vigtig indgang til dette er at gøre det lettere at få overblik over reglerne for, hvordan man klassifi-cerer og behandler de forskellige typer af affald. I dag er reglerne meget uklare og komplekse og kan variere fra kommune til kommune. Desuden er miljø- og arbejds-miljøreglerne ikke koordinerede. En af opgaverne for VHGB er derfor at vejlede i disse gråzoner, så både miljø og arbejds-miljø bliver tilgodeset på bedst mulig vis.Besværlighederne med at finde ud af reglerne betyder, at aktørerne i byg-gebranchen kan risikere at bruge rigtig meget tid på at finde ud af, hvordan de håndterer byggeaffaldet korrekt. Det kan føre til, at de giver op og ikke får det gjort ordenligt. Niels Trap siger: - I mange byggeprojekter opstår der store usikkerheder for de involverede parter på grund af byggeaffald. Dette 

kommer ofte til udtryk i konflikter, ekstraomkostninger og afledte forsin-kelser.

Kortlægning mangler En anden konkret udfordring i bygge-affaldet er, at typen af affald ofte ikke bliver kortlagt godt nok, før man river ned og bygger om. Niels Trap fortæller:- Den manglende indledende kortlæg-ning betyder, at både bygherrer og byg-gebranchen risikerer at få ekstraregninger, når de miljøsanerer og bortskaffer affaldet, og den manglende planlægning kan skade miljøet. Det er utilfredsstillende for alle parter. Derfor skal både byggebranchen og kommunerne klædes bedre på til at kunne planlægge korrekt håndtering af affaldet.

Stoffer skal frem i lysetSærligt de miljøfarlige stoffer som f.eks. asbest, pcb, arsen og kviksølv i affaldet er problematiske for miljøet og udgør en væsentlig barriere for at opnå mere genbrug. 
- Selvom der bliver talt meget om at genbruge byggematerialer, viser prak-sis, at der i dag er utroligt vanskeligt at genbruge dem. Der er i dag simpelthen for stor tvivl om affaldets kvalitet og potentielle indhold af miljøskadelige stoffer. VHGB vil derfor arbejde for at det bliver mere transparent, så genbrugen af materialerne kan øges, siger Niels Trap. 

-red

Byggeaffald
Danmark producerer ca. 3600 mio. tons bygge- og anlægsaffald om året:1 % til midlertidig oplagring og særlig behandling

7 % til forbrænding
7 % til deponering 
84 % til forberedelse til genbrug, gen-anvendelse og anden nyttiggørelse af materiale

Kilde: Affaldsstatistik 2013

Fakta

Nr. 8 – 28. september 2016

Side 9

B&C Danflock® er en unik, dansk tagløsning, som oplægges uden undertag. Den geniale tagløsning,  
der overflødiggør brugen af undertag, kan nu fejre 30-års jubilæum. Gennem 3 årtier har denne  
enestående tagsten bevist sit værd, og den ligger i dag på titusindvis af danske tage.  
Danflock® systemfugen, der ligger i tagstenens overlæg som et fugebånd, er så tæt at den  
modvirker indtrængen af slagregn og fygesne, og samtidig sørger den for, at eventuelle kondens- 
dannelser indenfor ganske simpelt drænes ud gennem nylonfibrene. Det betyder tørre lofter  
og effektiv ventilation. B&C Danflock® er en økonomisk fordelagtig tagløsning, idet oplægningen  
er væsentlig nemmere, da der spares både penge til undertag og tid til montering heraf.
www.monier.dk

B&C Danflock® – taget uden undertag!

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP   

30 års  jubilæum

B&C Danflock® betyder:
•  40% hurtigere montering end ved almindelige  betontagsten.
•  Unikke tætningsegenskaber.•  Effektiv ventilation.
•  Sundt tag uden fugt og følgeskader.•  Færre stormskader.
•  At den totale tagløsning er 7-10% billigere end en færdigoplagt tagløsning med almindelige betontagsten, grundet besparelser på arbejdsløn og undertag.

40% hurtigere!

7-10% billigere!

30 år på toppen!

Entreprenører strammer kæden

Vejen til en mere produktiv byggebranche er et tættere samarbejde mellem virksomheder og leverandører
MT Højgaard, der er Danmarks næst-største entreprenørkoncern, har længe haft en vision om at gå forrest, når det handler om at fremme produktiviteten i den danske byggebranche. Skal det lykkes, skal virksomheden og dens leve-randører arbejde tættere sammen. - Man kan ikke løse branchens udfor-dringer ved at agere som en ensom ulv. 

Vi har hele tiden været overbevist om, at løsningen findes i tættere samarbejde, udtaler Niels W. Falk, der er divisions-direktør ved MT Højgaard.Projektet ”Stram Kæden”, som er sat i søen af Dansk Industri og Industriens Fond og involverer bl.a. MT Højgaard og betonelementproducenten Spæncom ser især et stort potentiale i involvering af 

leverandøren og især inden for betonele-menter, som ofte står for en forholdsvis stor del af det samlede byggeri.Leverandører, som f.eks. Spæncom, er ikke længere nogle, der har varer lig-gende på hylder. De står ofte for design, produktionsplanlægning og logistik, men involveringen sker ofte, som om de kun skal levere hyldevarer. Derfor er det først og fremmest vigtigt at finde ud af, hvilken form for model parterne ønsker at sam-arbejde om, så man enten er med meget tidligt, som strategisk leverandør, eller med til sidst som byggepladsleverandør. 

Teknisk viden skal i spil- Det er vigtigt at fastslå, hvad det er for en rolle, som vi ser, Spæncom skal tage i det konkrete projekt. Det går ikke godt, hvis parterne er ukoordineret på dette punkt, og leverandøren tror, at de er inde på et strategisk niveau, mens entrepre-nøren bare vil have leveret nogle ele-menter ud på en byggeplads, forklarer Niels W. Falk og uddyber:- Vi kan se, at der er en masse viden, som vi kan få ind tidligt i processen ved at involvere Spæncom. Hvis vi kan gå efter at vinde sagerne sammen og skabe 

bedre produktions- og profitgrundlag for alle, så er det ret godt.
- Det ene gør noget ved vores transakti-onsomkostninger, og det andet gør noget ved vores indtjening på projektet. Så der skal tidligt tages en beslutning om, at det er Spæncom, der skal løse denne opgave sammen med os. Indsigten i projektet og den tekniske viden skal sættes i spil, så Spæncom også kan optimere deres projekt og dermed producere det, som er smartest for dem at producere, og som er hurtigere, bedre og mere lønsomt, men som stadigvæk fungerer inden for de rammer, der er sat op, påpeger divisions-direktøren i MT Højgaard.

Massivt potentiale
Også hos Spæncom er der stor fokus på tidlig involvering som et skridt mod større produktivitet.

- Som leverandør er der et massivt potentiale i tidlig involvering, da pro-jekternes informationer i stort omfang er meget brede, hvilket kan sammenlignes med en stor ’flyttekasse’ fyldt med alle oplysninger til samtlige interessenter, hvor vi i stedet er mere interesseret i værdien i den kompakte ’skoæske’, hvor kun materialet, der er relevant for os, er til stede, siger Kim Schmeltz, der er BIM udvikler hos Spæncom.
- Ved at inddrage os tidligt i processen bliver vores store interne viden hurtigt udbredt, så vi sammen bliver skarpe i, hvad der er værdiskabende for begge parter, tilføjer Kim Schmeltz. 

-cmn

- Det er vigtigt at fastslå, hvad det er for en rolle, som vi ser, Spæncom skal tage i det konkrete projekt, forklarer Niels W. Falk, divisionsdirektør i MT Højgaard.

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Telekommunikation, 

Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet samt håndbogen Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB. 

På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og Telekommunikation.dk

Senest kontrollerede oplag: 19.047 eksemplarer
Periode: 1/7-2015 til 30/6-2016

BygTek – oplagsfordeling i 2017 Antal %

Tømrer- og snedkermestre 4.613 24

Entreprenører (Bygge og anlæg) 4.395 22

Arkitekt- og ingeniørfirmaer (Byggeri) 2.554 13

Murer- og kloakmestre 2.392 12

Boligforeninger og andelsboligforeninger 1.569 8

El-installatører, større virksomheder 848 4

Vvs-installatører, større virksomheder 535 3

Tagdækkere, isoleringsfirmaer og energikonsulenter 421 2

Trælast & byggemarkeder og engroshandel 422 2

Malermestre, større virksomheder 419 2

Gulvlæggere 356 2

Leverandører til byggebranchen 314 2

Glarmestre 233 1

Tekniske forvaltninger, tekniske skoler
og offentlige myndigheder 218 1

Organisationer og enkeltpersoner 102 1

I alt 19.391           100,0

BygTek er med til at sætte dagsordenen i byggeriet.

BygTek giver læserne relevant og værdifuld information, som skaber merværdi 
i form af viden, der øger læsernes muligheder for at agere i markedet. Vi giver 
læserne overblik over nye samarbejdskonstellationer, implementering af nye 
arbejdsmetoder og dermed mulighed for øget omsætning.

BygTek er en relationsskabende platform for vidensdeling på tværs af faggrup-
perne i byggeriet.

BygTek skriver til beslutningstagerne i målgruppen – uden politiske eller organi-
satoriske bindinger.

Din kontakt til byggebranchen

Redaktion: 
redaktion@odsgard.dk

Annoncesalg:
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22 
Mediekonsulent Ralph Olsen, olsen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 07

BygTek sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)
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Få flere kunder med BygTek
Få kontakt til beslutningstagerne 
70% af de besøgende i BygTeks univers deltager alene eller 
sammen med andre i virksomhedens beslutninger om køb 
af byggematerialer, værktøj mv.

Høj troværdighed
98% syntes, at BygTek er et troværdig eller meget 
troværdig medie.

 
Super respons på din markedsføring
46% af beslutningstagerne har kontaktet en virksom- 
hed på baggrund af en annonce eller omtale på 
BygTek.dk eller i avisen BygTek.

Avisen bliver læst
57 procent bruger over 11 minutter på at læse en enkelt  
udgave. 24 procent bruger mellem 6 og 10 minutter.

Få dine link og brochure med på BygTek.dk 
33% af brugerne vil gerne linke sig fra BygTek.dk til dine 
produkter og løsninger på din hjemmeside. 
29% vil gerne åbne brochurer på BygTek.dk

Data:  Indsamlet i foråret 2016 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 390 deltagere er fra BygTeks univers, der består af avisen BygTek oplag 20.431,  
  dagligt nyhedsbrev til 15.000 modtagere og BygTek.dk med 350.000 årlige besøgende. 

Beslutter alene/sammen med andre           Ikke beslutningstager  Ved ikke

Vil du have flere kunder, så ring til BygTek på 43 43 29 00

Hjemmesiden Nyhedsbrevet

 Avisen

Positive forventninger til øget inves-
teringer af byggematerialer, værktøj mv. 

30% forventer de næste 2 år at investere  
     mere end de seneste 2 år.

60% forventer samme investeringsniveau. 

10% forventer en lavere investering.

Trepartsaftale åbner 
for flere lærepladser
Dansk Byggeri håber, at Trepartsaftalen 
vil få flere unge til at vælge erhvervs-
uddannelserne.

Læs side 5

Tyve går uden om 
mærket værktøj
Hver eneste dag får 14 håndværkere 
tømt deres arbejdsbil for dyrt værktøj, 
og tallet er kraftigt stigende, men det er 
der råd for. For mærker du dit værktøj, 
finder tyvene andre jagtmarker.

Læs side 4

Krav om kloakseparering behøver ikke længere koste bolig-
ejere dyrt, for VAM A/S bruger en helt ny dansk udviklet 
metode, der kan halvere både udgift og arbejdstid – helt 
uden at grave i haven Læs side 8-9
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Find nærmeste forhandler på www.svalk.dk

CT1 ERSTATTER ADSKILLIGE
PRODUKTER MED EN ENKELT TUBE

10 teams dyster 
om København
Københavns Kommune sendte i juni 
sine nye strategiske partnerskaber i 
udbud og nu er ti byggeteams udvalgt 
til at afgive tilbud.

Læs side 6

Forkert afstivning 
skyld i tagkollaps
Da endnu et tag faldt sammen på et 
supermarked skyldtes det problemer 
med afstivning af spærene, konkluderer 
rapport fra SBi.
 Læs side 14

Ny kloakmetode 
kan redde boligejerne

Z-STÅL
Centervej 2 . 6000 Kolding

Telefon: 75 517 517

NYH
ED!

Patenteret

 
 

afstande på 20-120 mm mellem murværk og søjle. 

Forhandles gennem tømmerhandlere  
og byggemarkeder. 

www.z-staal.dk

Diget 10 | 8620 Kjellerup | Tlf.: 86 88 41 55 | info@danboring.dk 

• Pilot- og sneglerørsboring

• Optisk styring

• Præcisionsboringer,  

gravitationsledninger

Pilot- og stålrør 

• 

• Direkte trækning af PE-rør

• Direkte trækning af klik-rør

NYHED

I dimensionerne Ø200-Ø900 mm
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Ram over 500.000 brugere om 
året på vores hjemmesider

Dit
banner

Få din
brochure

med

   Kontakt 
  
   Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22
   Mediekonsulent Ralph Olsen, olsen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 07   
   Mediekonsulent Jeanette Bernth Schüssel, js@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 31
   Mediekonsulent Nikolaj Jonasson, nj@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 39Vores digitale univers omfatter 

også Byggeri.dk til private m.v.

Få link til din 
hjemmeside

Dagligt
nyhedsbrev
til 15.000

modtagere

Få din 
historie 

med


