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bæredygtigt by- og boligmiljø.
Analysefirmaet Exometric
foretog en brugerundersøgelse
og ejendomschef Christian E.
Olsson, Danica Pension, var
med fra start sammen med
specialister fra Moe, Cowi,
Agenda Property og Vind-vind.
Boligadministratoren Ubsbolig
og Københavns Universitets
Boligfond har også været med
hele vejen. Entreprenøren Kpc
sikrede bygbarhed, både teknisk, praktisk og økonomisk,
mens Midtconsult har været
ingeniør.
Resultatet af forstudierne
pegede på en opbrudt karréstruktur som fundament for
hele bebyggelsen. Derfor
står der nu syv punkthuse i et
karréspor. Husene lukker lyset
ind i gårdrummet og forhol-
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der sig til de gamle københavnerhuse. I karréens nederste
etager er der café, viceværtkontor, læsesal, fittnes, multisal og vaskeri, og det hele
spiller op til og sammen med
den by, som allerede var til.
Omkring facadeåbningerne
sikrer et gentaget murstensmønster, at der er noget for
øjet at gå på opdagelse i. Samtidig fortæller de små detaljer
en historie om den danske
byggeskik, som blandt andet
handler om at bruge tegl på
mange måder. Punkthusene
står tungt, fordi vinduer og
døre er trykket lidt, det kunne
godt have været mere, ind i
muren, så man udefra kan aflæse, at der her er tale om en
solid murstensmur og ikke et
fladt, glat og skyggefrit tapet.
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Få jeres kunders
opmærksomhed
opmærk

BYGGERI 2020
ODSGARD MEDI
ER · BYGGERI ·
Nr. 1 · Februar
2019

Faglig vidensdeling
og inspiration
Faglighed tegner den redaktionelle linje i magasinet BYGGERI.
Med udgangspunkt i nye danske byggerier giver vi det
brede billede af byggebranchen her og nu; branchens vilkår
og virkelighed. Sproget er let men fagligt, og vi henvender
os til bygherrer, projekterende, rådgivere, leverandører og
udførende.

politik · planlægn
ing · projekt

Set udefra:

Brutal forstad
sidyl

Arbejdsliv:

Teknik:

Kultur spiser
strategi til
morgenmad

Skovens
smukkeste
stålkonstruktion

Layoutet kommer både indhold og annoncører til gode, og vi
er uafhængige af politiske og organisatoriske interesser.
ODSGARD MEDI
ER · BYGGERI ·
Nr. 2 · Marts 2019

Book en annonce eller ’sponsoreret indhold’ og send et klart
budskab til over 6000 arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og bygherrer.

Redaktion:
redaktion@odsgard.dk

Salgsafdeling:
Salgschef Michael Staal
tlf. 46 93 66 21, staal@odsgard.dk

politik · planlægn
ing · projekt

Det, vi kalder
bæredygtigt by
er slet ikke bæ ggeri,
redygtigt
BYGGERI – forventet oplagsfordeling i 2020
Arkitekt- og ingeniørfirmaer
Entreprenører med over 5 ansatte

Antal
4.143
1.319
317

Organisationer og enkeltpersoner

253

Virksomheder med egne bygninger og arkitektkontor

221

Leverandørfirmaer

215

Chefarkitekter i statslige og kommunale myndigheder

177

Indretningsarkitekter

169

I alt

Carlsberg-arkit

ektur:

Facadedekoratio

nerne er tilbage

ODSGARD MEDI
ER · BYGGERI ·
Nr. 4 · Maj 2019

Boligselskaber, bygherrer og ejendomsselskaber

Projekt Toldbod
Huse:

Helt ærligt ele
mentbyggeri

politik · planlægn
ing · projekt

6.814

BYGGERI sendes med beslutningstagerens navn trykt på magasinet (eller folien)
BIG i Aarhus:

Opskriften på
en salgssucces
Byggepladser:

Robotterne er
her

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

Projektpræsentation

Er du med i et projekt BYGGERI skriver om?
Facader

Facader

Foto: Rozbeh Zavari

Foto: Rozbeh Zavari

sammensat i et rytmisk arrangement, der i sin helhed
skaber et fint mønster. Ved
første øjekast ser facaden ud
til at være et fortsat og rytmisk
mønster, men ved nærmere

undersøgelse afslører facaden
mere komplekse variationer,
der ikke giver to ens hjørner
nogen steder.
Træet, Accoya, er CO2neutralt og genanvendeligt

FSC- træ, som er Cradleto-Cradle-guldcertificeret
og har det nordiske svanemærke. Træet er ekstraordinært modstandsdygtigt mod
råd og svampe – uden brug

af kemikalier, og så er det let,
stabilt og UV-resistent og har

Fortsættes side 48

Bavnehøj Allé 36-38, København
Af Marie Sofie Larsen
Projektet består af 40 ungdomsboliger i form af etværelses lejligheder på 38-45
m2. Alle med en imponerende lofthøjde på tre meter,
og alle med altan eller terrasse. Der er bygget med ærlige materialer som naturligt
træ på facaden og rå beton i
den bærende konstruktion.
Lamellerne af new zealandsk
fyrretræ er samlet som et
let patchwork-mønster, som
bidrager til et klart, levende

og varmt udtryk på facaden
og en semitransparent udvidelse af lejlighederne i form
af svalegange, der passer på
privatlivet og giver en aktiv
og levende facade.

Foto: Marc Jay

We Architecture’s nye projekt på Bavnehøj Allé 36-38, København, sætter nye og ambitiøse
standarder for facader i træ

Kassettefacade

BEVÆGELIGE GLASFACADER

Det skræddersyede kassettesystem er fortløbende arrangeret i et vandret eller lodret gitter oven på en metalramme,
der består af otte individuelt
designede balkonkassetter,
hver med deres egen unikke
opbygning. Kassetterne er

GIVER BALKONER MED MERVÆRDI: effektiv beskyttelse mod støj og vejrlig
kan åbnes i hele rummets højde eller på brystværnet · individuelle projektløsninger

46

Byggeri - nr. 8/2019

solarlux.com
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På nær stadionet har LED Light Danmark leveret al belysning til Niels Viggo Nielsen & Søn, som har haft
el-entreprisen på projektet, der ude som inde byder på et væld af forskellige armaturer projekteret efter
OBH-Gruppens forslag.

Sports Allé 1, 4300 Holbæk
Med et sundhedscenter samler Holbæk Sportsby størstedelen af byens
idrætsfaciliteter for både børn og voksne og til såvel genoptræning
som elitesport
Tekst: Kenneth Jørgensen
Foto: Michael Odsgard
Holbæk Kommune har
samlet størstedelen af byens
idrætsliv ét sted, hvor de

lokale foreninger har fået
nye faciliterer med fokus på
synergier mellem mennesker
og sportsgrene. Det sker ud
fra en forventning om, at
fællesskabet er med til at
højne kvaliteten af tilbud-

dene og ud fra et stigende
behov for opdatering af de
eksisterende faciliteter. Alt
sammen imødekommes nu i
det nye idræts- og sundhedscenter under navnet Holbæk
Sportsby.

- Som borger i lokalsamfundet og aktiv sportsmand
har jeg som så mange andre
oplevet byens ringe idrætsfaciliteter, lyder det fra arkitekt Thomas Kullegaard, der
i 2011 gik sammen med fem
andre ildsjæle med det formål at skabe unikke forhold
for sporten i Holbæk.
Som totalrådgiver på projektet har Kullegaard vareta-

Værdiskabende arkitektur og rådgivning
Succesen i det enkelte projekt opnås, når rådgivning, viden, erfaring, rammer, ønsker og behov går
op i en højere enhed. Forudsætningen er bl.a. fælles målsætninger og en klar proces, så alle parter
arbejder mod samme mål.
I Holbæk Sportsby har vi gennem hele forløbet søgt at skabe nogle rammer, som giver værdi for
de mange brugere, der hver dag færdes i den nye by i byen. Vi har sammen med dem og de øvrige
interessenter udviklet et unikt projekt, hvor der både er plads til motionisten og eliteudøveren, og
hvor alle kan inspirere og lære af hinanden.

Danmarks største
lokalcenter
Byggeriet til 325 mio. kr.

er opført i et OPP, og man
oprettede Fonden Holbæk
SportsBy med Sparekassen
Sjælland-Fyn som en stærk
finansiel partner.
- Vi ønskede projektet lokalt forankret, og derfor blev
Fonden Holbæk SportsBy
oprettet. Denne forretningsmodel sikrer, at indtjeningen
bliver i byen, fortæller Thomas Kullegaard og tilføjer, at

den lokale tankegang også
har medført en omfangsrig
brugerinddragelsesproces,
hvor parterne bag hele tiden
har været i tæt dialog og
samarbejdet med professionelle aktører og det lokale
foreningsliv.
- Nu står vi med Skandinaviens største samlede
idrætscenter, hvor kommunen også har placeret deres

nye sundhedscenter. Det har
ikke været målsætningen at
præsentere Skandinaviens
største center fra start. Vi
ville derimod skabe et fællesskab i byen og mellem
foreningerne, som fremover
skal bruge hinanden på
kryds og tværs ved at gå sammen i bedre omgivelser. Det
fortsættes side 40

Tillykke med Holbæk Sportsby
Det har været en spændende rejse at være en del af
Holbæk Sportsby, som er det største projekt i Holbæk
Kommunes historie. 27 foreninger og Holbæk Kommunes
Sundhedscenter bliver en del af fællesskabet og samarbejdet i Sportsbyen.
Tak for et fantastisk samarbejde
og STORT TILLYKKE til ALLE.
Morten C. Henriksen, EMCH A/S

Læs mere på Kullegaard.dk
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get bl.a. planlægning og udvikling, projekteringsledelse
og projektering, IKT, projektopfølgning og fagtilsyn
samt myndighedsgodkendelser, sikkerhedskoordinering
og byggeledelse.
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Book en annonce eller ’sponsoreret indhold’ i BYGGERI og send et klart budskab
til over 6.000 arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og bygherrer.
Du er en aktiv samarbejdspartner og er klar på flere projekter.
Hvis du har en annonce eller ’sponsoreret indhold’ i BYGGERI, så sender vi gerne
en pdf-fil med projektet, som du kan vedhæfte dit tilbud.
Kontakt Salgschef Michael Staal på tlf. 46 93 66 21 eller på mail staal@odsgard.dk

emch.dk
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Årets Byggeri

Hvem vinder prisen Årets Byggeri i 2020?
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Årets Byggeri er den bredeste og mest alsidige pris i
byggebranchen.

involverede interessenter, brugere/beboere, faggrupper
og resursepersoner fejres.

En national hæderspris, som hvert år i december tildeles
årets bedste og vigtigste byggerier ud fra deres samfundsmæssige og byggefaglige betydning.

Alle kan indstille et byggeri til prisen Årets Byggeri og det
er gratis at deltage. Prisen er inddelt i tre kategorier:

Prisen er stiftet af magasinet BYGGERI og har været uddelt siden 1997.

■ Bolig

■ Erhverv

■ Åben

Dommerkomitéen er sammensat af topchefer fra byggebranchens vigtigste organisationer og institutioner.

Vinderne og de projekter, der opnår hædrende omtale,
offentliggøres i BYGGERIs december udgave. Mediet
BygTek bringer også en ﬁn omtale af vinderne på
BygTek.dk og på mail til 25.000 personer i byggebranchen.

Dommerkomiteen markerer sædvanligvis prisen med
en overrækkelsesceremoni på vinderbyggeriet, hvor de

Se mere på aaretsbyggeri.dk.

Dommerkomiteen bag Årets Byggeri

Scott Hollingsworth,
arkitekt,
HPC Danmark,
FORMAND

Elly Kjems Hove,
branchedirektør,
DI BYG

Rasmus Brandt
Lassen, direktør,
Bygningsstyrelsen

Henrik Garver,
adm. direktør,
FRI

Lars Storr-Hansen,
adm. direktør,
Dansk Byggeri

Lene Espersen,
direktør,
Danske Arkitektvirksomheder

Palle Thomsen,
adm. direktør,
Danske Byggecentre

Hans-Bo Hylding,
næstformand,
Byggesocitetet

Sponsoreret indhold

Få ’sponsoreret indhold’ med i BYGGERI
SPONSORERET IND
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Med ’sponsoreret indhold’ kan du få en omtale med i magasinet BYGGERI
Det kan være en kundecase eller en nyhed om jeres løsninger/produkter.
Hvis der er behov, så hjælper vi gerne med at skrive historien, så læserne får det helt rigtige budskab.
Historien kan efterfølgende bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site eller som en
pdf-fil, der kan vedhæftes et tilbud.
Prisen for ’sponsoreret indhold’ er 12.995 kroner for en hel side og 18.995 kroner for et opslag.
Skal vi skrive ’sponsoreret indhold’, så starter priserne ved 4.000 kroner.

Kontakt Salgschef Michael Staal på tlf. 46 93 66 21 eller på mail staal@odsgard.dk

Udgivelser og temaer 2020

NR. 1 – 28. FEBRUAR UGE 9
Deadline 4. februar

•
•
•
•

Tag og tagprodukter
Konstruktioner
Akustik
Messe: Byggeri’20, Fredericia

NR. 6 – 31. AUGUST UGE 36
Deadline 3. juli

•
•
•
•

NR. 2 – 30. MARTS UGE 14
Deadline 3. marts

•
•
•
•

Klimasikring og kloak
Facader
Isolering
Inventar, møbler og indretning

NR. 7 – 28. SEPTEMBER UGE 40
Deadline 3. september

•
•
•
•

NR. 3 – 27. APRIL UGE 18
Deadline 31. marts

•
•
•
•

Køkken og bad
Vinduer, døre og porte
Belysning
Træ

•
•
•
•

Glasbyggeri og solafskærmning
Grønne tage og klimatilpasning
Indeklima og ventilation
Brand og sikkerhed

Deadline 25. september

•
•
•
•

•
•
•
•

Energirenovering
Facader
Beton
Gulve og gulvbelægning

Køkken og bad
Isolering
Facader
Brand og sikkerhed

NR. 9 – 16. NOVEMBER UGE 47
Deadline 23. oktober

•
•
•
•

NR. 5 – 19. JUNI UGE 25
Deadline 27. maj

Tag og tagprodukter
Belysning
Klimasikring og kloak
Varmepumper, gas, solceller og lignende anlæg

NR. 8 – 19. OKTOBER UGE 43

NR. 4 – 25. MAJ UGE 22
Deadline 28. april

Nedrivning og miljøsanering
Energi
Væg og loft
IT-løsninger til byggebranchen

Indeklima og ventilation
Vinduer, døre og porte
Beton
Inventar, møbler og indretning

NR. 10 – 11. DECEMBER UGE 50
Deadline 20. november

•
•
•
•

Vinderne af Årets Byggeri 2020
Gulve og gulvbelægning
Energirenovering
Belysning

Skal du med i BYGGERI?

Få ekstra stor opmærksomhed

Ring til Michael Staal og hør, hvordan I kommer i kontakt med
beslutningstagerne hos arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Få jeres annonce eller ‘sponsoreret indhold’ med i december,
når vi offentliggør vinderne af prisen ‘Årets Byggeri’. Uddelingen af byggebranchens brede pris tiltrækker sig megen
opmærksomhed, hvilket er en ideel mulighed for at kaste
spotlight på jeres løsninger og produkter.

Kontakt
Salgschef Michael Staal, staal@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 21

Annonceinformation 2020
Formater og priser

Rabatter
Pris i DKK s/h

1/1 side

16.995,-

Bredde x højde:

176 x 262 mm
Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm til beskæring på
alle 4 sider

1/2 side

10.995,-

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: BYGGERI, BygTek, Mester & Svend,
Puff m.fl.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 12 måneder.

Bredde x højde:

A: 86 x 262 mm
B: 176 x 128 mm

A

Farve- og placeringstillæg
1 farve: 1.200,- kr.
2 farver: 2.400,- kr.
3 farver: 3.600,- kr.

B
1/4 side

6.995,-

Alle farver skal CMYK-separeres.

Placeringstillæg: Side 5: +10 %. Side 7: +5 %.

Bredde x højde:

A: 86 x 128 mm
B: 176 x 65 mm

A

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

B

Indhent venligst tilbud.
Bagside A

16.995,-

Til kant format, bredde x højde:

Generel information

210 x 237 mm

A

B

+ 3 mm til beskæring på alle 4 sider

Bagside B

19.995,-

Til kant format, bredde x højde:

210 x 297 mm
+ 3 mm til beskæring på alle 4 sider

Få ’sponsoreret indhold’
med i BYGGERI
Opslag inkl. 4 farver

18.995,-

- Send færdig tekst og foto.
Vi layouter opslaget.

1/1 side inkl. 4 farver

12.995,-

- Send færdig tekst og foto.
Vi layouter siden.

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: ISOcoated_v2_300_eci
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4
BYGGERI 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 BYGGERI.
Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/mediebureau godkendt af forlaget. Der ydes ingen godtgørelse på indstik
og farvetillæg.
Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Med ’sponsoreret indhold’ kan I bringe nyheder om jeres produkter
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigtige budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.
BYGGERI forbeholder sig ret til ændringer.

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · odsgard@odsgard.dk

Online markedsføring

Magasinet BYGGERI samarbejder med BygTek.dk
om at skabe det bedste online-univers i branchen
Arkitekterne er online på BygTek.dk
28 procent af de besøgende arbejder
som arkitekt eller ingeniør*

Markedsføring
i nyhedsbrev til
25.000 modtagere

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres nyheder på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. døre & vinduer.
Få bedre SEO-optimering på Google med links på BygTek.dk
Få jeres brochure/white paper på BygTek.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Kontakt
Salgschef
Kim Anker
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22

Mediekonsulent
Ralph Olsen
olsen@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 07

Vores digitale univers omfatter bl.a. også UgensErhverv.dk
og Byggeri.dk, der besøges af private med planer om boligforbedringer.

* Læserundersøgelse indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. 388 deltog.
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