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Your contact to 
master craftsmen, contractors 
and designers in the building 
trade in Denmark

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

Læs side 9

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

●  ”70% attend alone or with 
others, in company 
decisions on the purchase 
of building materials, 
tools, etc.”

MAGAZINE

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
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Deadline 1 February

• Doors and windows
• Energy renovation
• Hall construction
• AWARD: Buildings of the year 2016 in Denmark

Deadline 17 February
• Concrete
• Demolition and PCB
• Contractor’s equipment
• Sewer

Deadline 15 March

• Indoor buildingmaterials
• Roofing
• Paving stones
• Facades

Deadline 19 April
• Scaffolding, lifts and cranes
• Fire and sequrity
• Work clothing and shoes
• Doors and windows

Deadline 17 May

• Trade fair: Rørcenterdagene 14.-15. juni
• Sewer and drainage
• Concrete
• Hall construction
• Green roofs and facades

Deadline 7 July

• Roofing
• Paving stones and patios
• Contractor’s equipment
• Scaffolding, lifts and cranes

Deadline 8 September
• Doors and windows
• Indoor buildingmaterials
• Scaffolding, lifts, ladders and cranes
• Hall construction and gates
• Trade fair: Dansk Betondag

NO. 7 – 25 SEPTEMBER WEEK 39

NO. 6 – 28 AUGUST WEEK 35

NO. 5 – 6 JUNE WEEK 23

NO. 4 – 5 MAY WEEK 18

NO. 3 – 3 APRIL WEEK 14

NO. 2 – 7 MARCH WEEK 10

NO. 1 – 16 FEBRUARY WEEK 7

Deadline 27 October
• Roofing and green roofs
• Scaffolding, lifts and cranes
• Contractor’s equipment
• Concrete

NO. 9 – 15 NOVEMBER WEEK 46

Deadline 6 October

• Facades
• Demolition and PCB
• Sewer and drainage
• Winter building

NO. 8 – 25 OCTOBER WEEK 43

Deadline 22 November

• Indoor buildingmaterials
• Energy renovation
• Work clothing and shoes etc.
• Fire and sequrity

NR. 10 – 7 DECEMBER WEEK 49

Focus on cars
Motor journalist 
Jørli Petersen puts 
into every number 
of BygTek focus on 
cars for the con-
struction industry.

EVERY TIME



2 0 1 7 Ad information

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · DK-2600 Glostrup
Tel. +45 43 43 29 00 · Fax +45 43 43 13 28 · www.odsgard.dk

All prices are exclusive VAT and possible artwork.

Ads must be delivered as a hi-res CMYK-separated PDF-file by 
e-mail to ads@odsgard.dk.
Recommented colour profile: ISOnewspaper26v4
Recommented resolution: 200 dpi (79 pixel per cm)
Paper: 49 g 
Magazine size: Tabloid (w: 280 mm, h: 395 mm)

'BygTek' undertakes no responsibility for errors in the submitted 
electronic ad material, for material handed in too late, as well as 
strikes and other kinds of force majeure cannot lead to 'BygTek' 
being liable in any damages.

A 5% reimbursement is granted for information/guarantees/com-
pletely ready material provided by approved advertising/media 
agencies. Inserts and colour surcharges are exempt from reim-
bursement. 

General information

3 - 4 placements .......................................................................  ÷15 %
5 - 7 placements .......................................................................  ÷20 %
8 or more placements ...............................................................  ÷25 %

Cross media discount! We can offer a discount, when adver-
tising in one or more of our magazines: Mester & Svend, Lager & 
Transport – Logistikmagasinet, PackMarkedet, Byggeri, BygTek, 
Puff and Telekommunikation.
 Ads must be ordered at the same time and published within 
12 months. 

Discount

1 colour: 162 EUR 
2 colours: 324 EUR All colours must be CMYK-separated.
3 colours: 486 EUR 

Placement surcharge: Page 3: +10 %, page 5: +5 %.

Colour and placement surcharge

Inserts

Sizes and prices
1/1 page 5,225 EUR
Width x height:

256 x 370 mm

B
AAA

BB

1/2 page 2,740 EUR
Width x height:

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

1/4 page 1,465 EUR 
Width x height:

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

1/8 page
 820 EUR
 

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

Cover advertising  

A: Front page-spot 1,265 EUR
W: 82 x H: 75 mm

B: 1/2 back page 3,210 EUR
W: 256 x H: 176 mm

C: 1/1 back page 5,360 EUR
W: 256 x H: 370 mm

D: Sticker on the frontpage
Call for price

A
B

C

1/16 page 
 525 EUR

Width x height:

C: 58 x 86 mm

An insert is an effective Direct Mail, ensuring your message great 
attention and leaves a positive impression on the readers. 

Please ask for special quotation.

Price b/w

Ad material: mail to ads@odsgard.dk

BB D

C

B
A

DD

CA BBB

D

Get an advertorial in BygTek
With advertorial (text ad) you can bring news about your 
products and solutions. We stand ready to help you get 
written your advertorial, so you get the right message out 
to the readers.

NEW



Latest controlled net distribution according to Danish Media Audit of Circulations: 
19,047 copies. Period: 1/7-2015 to 30/6-2016 

BygTek    2 0 1 7

’BygTek’  – Circulation 2017 – Address Number %

Master carpenters and joiners 4,613 24

Contractors (building and facilities) 4,395 22

Architects and constructial engineers 2,554 13

Master builders 2,392 12

Housing associations and 
co-operative housing associations 1,569 8

Circuit installlers, large firms 848 4

Plumbing and heating installers, large firms 535 3

Roofers, insulation firms and energy consultants 421 2

Timber and DIY-stores 422 2

Master painters, large firms 419 2

Floorfitters 356 2

Suppliers for the building trade 314 2

Glaziers 233 1  

Technical administration, technical schools and 
public authorities 218 1

Organizations and individuals 102 1

Total 19,391           100.0

’BygTek’ participates in setting the agenda for construction work.

’BygTek’ provides its readership with to the point and valuable information to 
obtain surplus value in the knowledge to create new possibilities to act in the 
market. ’BygTek’ gives a broader view on new cooperation constellations, imple-
mentation and new work methods and with it possibilities to increased turnover.

’BygTek’ is a platform for new relations and sharing of knowledge across occupa-
tional groups.

’BygTek’ writes about, for and to decision-makers in the targetgroup – with no 
political or organizing bonds.

Head on and build…

Editorial: 
redaktion@odsgard.dk

Media advisors: 
Sales Manager Kim Anker, anker@odsgard.dk, tel. +45 46 93 66 22
Ralph Olsen, olsen@odsgard.dk, tel. +45 46 93 66 07

'BygTek' is sent with decision-makers name printed on the magazine (or on the foil)

Odsgard Media publish the trade journals Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Telekommunikation, 

Lager & Transport – Logistikmagasinet and PackMarkedet and the handbook 'Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB'. 

On the web we stand behind UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk and Telekommunikation.dk

Nr. 6 – 16. juni 2016
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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
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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.


