
Din kontakt til arkitekter, 
ingeniører og entreprenører

Få jeres kunders
opmærksomhed

Medieplan
2021

Få jeres
opmærk
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Prisuddeling:Vis os årets bedste byggeri  
Byggebranchen:Høj projekteksport og lav produktivitet

Projekter:Arena, boliger, domicil, stadion, skole 

og kongehal
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Årets Byggeri 2019Vindere: Venligbolig Plus, 
Blixens, DTU’s Bygning 310Hædrende omtaler: Limfjordsteatret, Blok B4,

Ambassaden i Indien, Camp Adventure, ReSkur, 

Stauning Whisky, Viborg Akutmodtagelse

llleeeee

,,
u

18 Byggeri - nr. 8/2020

Tillykke til BaseCamp Lyngby med 
et fantastisk flot byggeri. Tak for 
godt samarbejde til alle parter.

www.cpbyg.dk

domsboliger også 147 firma-
lejligheder og seniorboliger. 
Det hele slanger sig som per-
ler på en meget lang snor i 
en stor samlet superstruktur.  

Kringlet kæmpe 
Anlægsprojektet har kræ-
vet arbejdskraft fra næsten 
300 håndværkere plus en 
stor specialproduktion af 
elementer; nemlig knapt 
11.000 beton- og facadeele-
menter. Det betød, at bygge-
riet i perioder beslaglagde 

kapaciteten på flere af Max 
Bögl’s tyske elementfabrik-
ker, og materialerne blev 
dagligt leveret på pladsen af 
op til 60 lastbiler. Det kæm-
pestore og kringlede byggeri 
blev afleveret til tiden, den 1. 
september 2020:  

- Byggeriet har mange skrå 
vinkler, overgange, som giver 
en masse komplekse proble-
mer og mange udfordringer 
først for arkitekterne, så 
for ingeniørerne og efter-
følgende hos vores entre-

prenører og håndværkere. 
Det har Ikke altid været lige 
nemt, men vi har hele vejen 
igennem haft et konstruktivt 
samarbejde, siger Michael 
Cohen, regionschef hos Max 
Bögl.   

Glem traileren 
Studieboligerne står nu klar 
i forskellige størrelser og 
prisklasser. Og skal man bo 
her, slipper man for at bakse 
rundt med en trailer med 
gamle arvestykker og billige 

møbler, for studieboligerne 
er, lidt atypisk, allerede møb-
lerede, når man flytter ind:   
- Det, at studieboligerne er 
møblerede, gør, at de stude-
rende bare skal medbringe 
en kuffert. Boligerne er lige 
til at flytte ind i, og de stude-
rende kan således fokusere 
på studierne, fordi vi sikrer 
rammerne, siger Anja Thiel-
sen Valentino.  
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Den sikre løsning i 
badekabiner

WWW.READYBATHROOM.DK · 8723 LØSNING · TELEFON 78 74 62 00

Byggeri 8 2020_10_06 Final.indd   19 06.10.2020   19.12



BYGGERI 2021

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. 

Layoutet kommer både indhold og annoncører til gode, og vi 
er uafhængige af politiske og organisatoriske interesser.

Book en annonce eller ’sponsoreret indhold’ og send et klart 
budskab til over 6000 arkitekter, rådgivende ingeniører, entre-
prenører og bygherrer.
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Ditte Giese: 
De grønne plankeværker er døde – længe leve cityringen!

Projekter: 
Frederiksberg Allé 41 og ni andre nye byggerier
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Debat:
Renoveringsmarkedet skaldrive den grønne omstilling

Arkitektur: 
Faglige aktivister bag ny pris
Projekter:
Boliger, erhverv og kultur

Faglig vidensdeling 
og inspiration

BYGGERI – forventet oplagsfordeling i 2021  Antal

Arkitekt- og ingeniørfirmaer  4.216

Entreprenører med over 5 ansatte  1.376

Boligselskaber, bygherrer og ejendomsselskaber  345

Virksomheder med egne bygninger og arkitektkontor  217

Organisationer og enkeltpersoner  209

Leverandørfirmaer  198

Chefarkitekter i statslige og kommunale myndigheder  178

Indretningsarkitekter  151

I alt   6.890
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Ny pulje:
45 mio. kroner til renoveringer
Byggematerialer:
Svampe forvandler industriaffald til byggematerialer
Projekter:
Pleje- og rehabiliteringscenter, ombygninger og boliger
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Salgsafdeling:
Salgschef Michael Staal 
tlf. 46 93 66 21, staal@odsgard.dk

Redaktion:
redaktion@odsgard.dk

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

BYGGERI sendes med beslutningstagerens navn trykt på magasinet (eller folien)



Er du med i et projekt BYGGERI skriver om?

Book en annonce eller ’sponsoreret indhold’ i BYGGERI og send et klart budskab 
til over 6.500 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

Projektpræsentation
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Tornhøjvej, Aalborg Øst
Nyt terrassehus ved Tornhøjcenteret i Aalborg skal være med til at 
forandre den tidligere forstadssatellit til en mere blandet by

Af Marie Larsen 
Foto: Danbolig 

Aalborg Øst var en klassisk 
satellitby fra 60’erne med 
masser af plads mellem nøje 
skemalagte funktioner: Ar-
bejde ét sted, fritid ét sted, 
familie ét sted, butikker ét 
sted. Det gjorde bydelen 
effektiv, men også kølig, so-
cialt udfordret og præget af 
rasende veje med uendelige 

nussede græsrabatter. Alt 
sammen stik mod nutidens 
idealer om multifunktionelle 
byer, hvor forskellige folk 
bor blandet med butikker og 
boldbaner under forskellige 
ejer- og lejerforhold.  

Slut med satellitby
Problemet med den skema-
lagte satellitby satte Aalborg 
Kommune og Realdania 
sig til at løse i perioden fra 

2014 til 2017, og målet er i 
dag fortsat, at forstaden skal 
forandres til et gentænkt 
forstadscentrum med mere 
hensigtsmæssigt livlige mø-
desteder, flere butikker og 
flere forskellige boligtyper. 
Afsættet var en opgradering 
af en eksisterende tunnel 
under en af forstadens for-
styrrende hovedveje, Hum-
lebakken, og i august 2018 
åbnede den nye forbindelse 
med venligere lys og nye 

grønne arealer på tværs af 
vejen.  

Totalentreprisen 
Tornhøj
Det er i den kontekst, at 
Dansk Boligbyg nu har diri-
geret totalentreprisen Torn-
høj i mål: 156 etageboliger og 
i stueetagen en Nettobutik, 
en lægeklinik og erhvervs-
lejemål, efter opskriften til en 
mere blandet by. 

Jordarbejdet begyndte i ok-
tober 2018, og nu står de fire, 
fem og seks etager klar. Pri-
mært med erhverv i stueplan 
og boliger ovenover. 
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Funktion
156 boliger, en Netto-
butik, en lægeklinik 
og erhvervslejemål i 
Aalborg Øst

Areal:
13.200 m2

Bygherre:
Citybyg 

Totalentreprenør:
Dansk Boligbyg 

Arkitekt:
C.F. Møller 

Ingeniør:
Akademiingeniør Svend 
Poulsen, Brix & Kamp

Du slipper for bekymringer, når Dansk Boligbyg 
opfører dit byggeri. Vi holder styr på processen, 
holder dig informeret og overholder de aftaler, 
vi indgår. Så du får byggeriet færdigt, solidt og 
klart som du drømmer om. Vores engagerede 
bygge- og projektledere har overblikket og tager 
ansvar for, at du får dit byggeri i hus.

Vi bygger værdi i dit byggeri. Se mere om 
Dansk Boligbyg, vores værdier og referencer 
på danskboligbyg.dk

Sov trygt
VIMENS

BYGGER

Tlf.: 76 27 50 00 . www.dbb.as . Horsens . Aalborg . Odense . Roskilde

Lejlighederne er 50 til 100 
m2 store, og der er kælder 
til hele komplekset og depot-
rum og altaner til boligerne. 
Projektet blev afviklet i to 
etaper med deadlines hen-
holdsvis ultimo 2019 og me-
dio 2020. 

Enkle boliger
Byggeriet består af en u-for-
met karré, der i form af ter-
rasser kravler ned i højden 
fra de seks til de fire etager. 
Facaderne er udført i en 
kombination af teglsten, 
som dækker stueplanet, og 
forskellige nuancer af hvidt 
og lysegråt facadepuds, 
opført med forskellige reli-
effer, dækker facaderne til 
lejlighederne. Altanerne har 
betonbund og gennemsigtige 
glasværn. Alle lejlighederne 
er gennemlyste med dagslys 
fra store vinduespartier og 
har lyse egegulve og køk-
kenalrum med grebsfrie 
hvide køkkener. 
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C.F. Møllers Allé, Bellakvarteret
Nadinehus er en lødig nyfortolkning af 
den klassiske københavnerkarré, tegnet af 
arkitekter, som ikke er bange for at videreføre 
traditioner, bygget af bornholmsk beton og en 
entreprenør, som ønsker at være uafhængig

Af Marie Larsen  
Foto: Solstra, Bellakvar-
ter og Katrine Fabricius 
Honoré

Bygningen Nadinehus er 
formet som en klassisk 
københavnerkarré og har 
et gårdrum med porte og 
passager, der binder karéen 
sammen med kvarterets ga-
der og pladser. Forskellige 
facadehøjder og fornuftigt 
proportionerede bygnings-
dele får bygningen til at har-
monere med omgivelserne 
og giver gode lysforhold til 
gårdrummet og lejlighe-
derne. Facaderne er lyse og 
af tegl, og etageadskillel-
serne er udført med stander 
skifte, et bånd af lodrette 
teglsten, som her giver ka-
rakter til facaden.  

Lige nu, og selvom går-
drummet lige er anlagt, er 

gårdrummet grønt, og de 
nye legeredskabers gyldne 
træ får legepladsen, og det 
sker ret sjældent, til nær-
mest at passe til resten; de 

gyldne facader og de abso-
lut gyldne altaner. Udenfor 
gården er kantzonerne mod 
gaden, i stueetagen, udsty-
ret med hævede terrasser 
eller altaner med en lille 
trappe til terræn, som gør 
overgangen mellem bygning 
og by lidt mere livlig, end 
hvis der blot er en rabat. Nu 
er der i stedet mulighed for 
en uformel sludder med en 
medborger eller naboen. 
Længere oppe har enkelte 

lejligheder privat tagter-
rasse, og ellers kan man mø-
des på 3. salen i den vestlige 
del af karréen, hvor der er 
en fælles tagterrasse. 

Lange kig og  
lyse farver
Nadinehus indeholder 141 
to-femværelses lejligheder, 
50-125 m2. Boligerne er flek-
sible og møblerbare, og lange 
kig gennem velproportione-
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TOTALENTREPRENØR
VI BYGGER HVAD VI LOVER

Nadine Hus, Ørestaden, 141 boliger

#
97

50
 | 

14
37

rede vinduer giver (måske 
lidt for) god kontakt til omgi-
velserne. Sådan er det, i disse 
kvarterer. Materialerne er 
lyse og farvepaletten giver en 
homogen, afdæmpet helhed. 

Mangor & Nagel
Nadinehus er tegnet, med 
et tydeligt afsæt i nutidens 
og Bellakvarterets stil, af 

Mangor & Nagel; et ar-
kitektfirma grundlagt i 
Frederikssund i 1948 af 
arkitekterne Poul Mangor 
og Børge Nagel. I dag er 
firmaet vokset til 90 medar-
bejdere. Mangor & Nagels 
første opgaver var tidens ty-
piske funktionelt indrettede 
statslånshuse og mindre 
etageejendomme for private 
bygherrer. Mange af husene 

fra dengang står fortsat i op-
rindelig udformning uden 
væsentlige om- og tilbyg-
ninger. Også skolebyggeri 
kom hurtigt til, og i 1950 fik 
tegnestuen sin første store 
opgave med udvidelse af 
Lillerød Skole. I midten af 
1970’erne havde Mangor & 
Nagel vokseværk og etable-
rede ny afdeling i Roskilde. 
Omkring årtusindeskiftet 

kom endnu en afdeling til, 
denne gang i København. 
For 10 år siden, i 2008, kom 
Plan+Landskab til - Mangor 
& Nagels egen afdeling 
for landskabsarkitektur, 
som står for en portefølje 
af landskabsprojekter. I 
dag har Mangor & Nagel 
projekteret mere end 2000 
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Årets Byggeri 2019Vindere: Venligbolig Plus, 
Blixens, DTU’s Bygning 310Hædrende omtaler: Limfjordsteatret, Blok B4,

Ambassaden i Indien, Camp Adventure, ReSkur, 

Stauning Whisky, Viborg Akutmodtagelse

Hvem vinder prisen Årets Byggeri i 2021?

Dommerkomiteen bag Årets Byggeri

Scott Hollingsworth, 
arkitekt, 
HPC Danmark,
FORMAND

Elly Kjems Hove, 
branchedirektør, 
DI BYG

Palle Thomsen, 
adm. direktør, 
Danske Byggecentre

Hans-Bo Hylding, 
næstformand, 
Byggesocitetet

Henrik Garver, 
adm. direktør, 
FRI

Lene Espersen,
direktør, 
Danske Arkitekt-
virksomheder

Rasmus Brandt 
Lassen, direktør, 
Bygningsstyrelsen

Peter Stenholm, 
branchedirektør, 
DI Dansk Byggeri

Årets Byggeri er den bredeste og mest alsidige pris i 
byggebranchen.

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

Prisen er stiftet af magasinet BYGGERI og har været ud-
delt siden 1997.

Dommerkomitéen er sammensat af topchefer fra bygge-
branchens vigtigste organisationer og institutioner.

Dommerkomiteen markerer prisen med en overrækkel-
sesceremoni på vinderbyggeriet, hvor de involverede 

Årets Byggeri

interessenter, brugere/beboere, faggrupper og resurse-
personer fejres.

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

■  Bolig       ■  Erhverv       ■  Åben

Vinderne og de projekter, der opnår hædrende omtale, of-
fentliggøres i BYGGERIs december udgave. BygTek.dk brin-
ger også en fi n omtale af vinderne på BygTek.dk, der via 
nyhedsbrevet sendes til 25.000 personer i byggebranchen.

Se mere på aaretsbyggeri.dk



Sponsoreret indhold

Få ’sponsoreret indhold’ med i BYGGERI

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

Södras vejrbestandige brandimpræg-nering C260 Xteriør officielt blåstemp-let med standarden EN 16755

Brandimprægneringen C260 Xteriør overholder den nødvendige standard EN 16755 og har 
dermed dokumentation på, at den lever op til lovens krav. Dokumentationen er verificeret af  
Research Institutes of  Sweden (RISE) og er det endegyldige bevis på brandimprægneringens 
vejrbestandighed, som arkitekter og bygherrer altid bør forlange at se.Af Bjørn Falck Madsen

Der er er kommet skarp fokus på den vigtige EN 16755-stan-dard, som dokumenterer, at brandimprægneret træ bevarer sine brandhæmmende egen-skaber selv efter mange års vejrpåvirkning. Som arkitekt, entreprenør eller bygherre bør du have som højeste prioritet at kontrollere, at det brandim-prægnerede træ, du anvender til facadebeklædning, kan dokumentere, at brandimpræg-neringen ikke udvaskes. Hvis produktet ikke overholder lo-vens krav, kan du blive draget til ansvar.

Skal kunne tåle mange 
års vejrpåvirkning
Nogle leverandører postulerer, at deres brandimprægnerede 

træ er godkendt i henhold til standarden EN 16755, som dokumenterer, at det brand-imprægnerede træ har gen-nemgået en såkaldt accelereret vejrtest. Her bliver træet i et særligt klimakammer udsat for, hvad der svarer til mange års påvirkning med nedbør og UV-lys. Er testen bestået efter forskrifterne, er der dokumen-tation på, at træets brandhæm-mende egenskaber også er til-stede i fremtiden. Men du skal vide, hvordan du kontrollerer, om den fremviste dokumenta-tion er gyldig.

Disse tre punkter skal du altid kigge efter
For at du kan være fuldstændig sikker på, at det brandim-
prægnerede træ lever op til EN 16755-standarden, skal du 

være opmærksom på tre punk-ter og sikre dig, at alle punk-terne fremgår af det dokument, leverandøren præsenterer. Ellers gælder dokumentationen ikke. Det drejer sig om disse tre punkter:

1. Moisture content 
(hygroskopicitet)
Fugtindholdet i det brandim-prægnerede træ må efter den accelererede vejrtest højst være 28 procent. Er tallet højere, er der risiko for, at det brand-hæmmende middel udvaskes.

2. HRR 
(Heat Release Rate)
Når det brandimprægnerede træ som led i den accelererede vejrtest bliver udsat for en efterfølgende brandtest, må træet ikke afgive mere varme 

end maksimalt 150 kW pr. kvadratmeter. Er værdien hø-jere, lever de brandhæmmende egenskaber ikke længere op til lovens krav.

3. THR 
(Total Heat Release)
Den maksimale varmeafgivelse ved brandtest efter den acce-lererede vejrtest må ikke være højere end 20 procent i forhold til den maksimale varmeafgi-velse ved brandtest før den ac-celererede vejrtest. Med andre ord må træets brandhæmmende egenskaber højst være reduce-ret med 20 procent for fortsat at kunne honorere lovens krav.

C260 Xteriør har bestået testen og er verificeret 
af RISE – så dit ansvar 
stopper her
Södra kan dokumentere, at C260 Xteriør honorerer alle tre krav, og at vejrtesten er verificeret af RISE (Research Institutes of Sweden) i henhold til EN 16755. Med den 

dokumentation, som RISE har udfærdiget på baggrund af den accelererede vejrtest af C260 Xteriør, har du som arkitekt eller bygherre sikkerhed 
for, at der er tale om korrekt certificeret brandimprægnering til udvendige træfacader. Dit ansvar stopper her.

Kronborg Strand er beklædt med C260 Xteriør-brandimprægneret Thermowood Fyr fra Södra. Standarden EN 16755 dokumenterer, at det brandimprægnerede facadetræ har bestået en accelereret vejrtest, der svarer til mange års vejrpåvirkning. Arkitekt: Arkitema, bygherre: PFA og PBU.

-

rer, 
ræ 
der 
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Facader af ubehandlet træ der er sikret mod brand,  reducerer omkostningerne  til vedligehold
Södras facadeløsninger af  ubehandlet træ modstår vejr og nedbrydning, kræver ingen vedligeholdelse og giver store besparelser på driften. C260 Xteriør egner sig rigtig godt til brandimprægnering af  disse facader, da det brandhæmmende middel bliver inde i det ubehandlede træ, hvor andre produkter risikerer at blive udvasket.

Mange arkitekter og bygherrer vælger at beklæde bygningsfa-cader med ubehandlet træ som ceder, der er naturligt mod-standsdygtigt overfor nedbryd-ning, eller Thermowood Fyr  som er gjort vejrbestandigt med en patenteret thermobe-handling. Sådanne beklædnin-ger kræver ingen vedligehol-delse og er derfor et plus for både driftsøkonomi og miljø. Til ubehandlede facader er C260 Xteriør et både veleg-net og betryggende valg af brandimprægnering. Det har den nødvendige dokumenta-tion (EN 16755), der viser, at brandimprægneringen bliver 

inde i træet selv efter mange års vejrpåvirkning.

Polymerer binder brand-imprægneringsmidlet til træets celler
C260 Xteriør udvaskes ikke, da specielle polymerer binder det brandhæmmende middel til træets cellestruktur. Desuden er C260 Xteriør ikke baseret på salte og suger derfor ingen fugt, som ellers ville kunne udvaske det brandhæmmende middel med tiden. Det gør C260 Xteriør særlig velegnet til facader beklædt med ek-sempelvis Thermowood Fyr og PEETZ ceder, hvor det 

ubehandlede træ er direkte udsat for fugtighed, nedbør og slagregn.

Store besparelser på 
vedligeholdelseskontoen
Thermowood Fyr og PEETZ Ceder giver store besparelser, da ingen af de to løsninger kræver vedligeholdelse med maling, olie eller træbeskyt-telse. Træet i sig selv besidder egenskaber, som gør det i stand til at modstå råd og svamp samt andre nedbrydende ele-menter.

Vejrbestandigt helt  
uden kemi
Thermowood Fyr har fået en patenteret behandling med høj varme og damp, som uddriver de næringsstoffer, svamp og råd normalt lever af. Træet er på den måde gjort vejrbestan-digt uden nogen form for kemi. Samtidig gør varmebehandlin-gen træet formstabilt og for-hindrer det i at vride sig efter monteringen. 

Selvpræserverende 
ceder, der patinerer 
smukt
PEETZ Ceder, som er første-klasses canadisk cedertræ og ligeledes meget formstabilt, har et naturligt højt indhold af stoffet thujaplicin. Dette stof gør træet selvpræserverende, så det kan modstå råd, svamp, sollys og insektangreb. Med tiden vil træet patinere smukt til en sølvgrå farve og få en ganske særlig karakter. 

Al facadebeklædning 
fra Södra kan leveres 
færdigskåret
Udover Thermowood Fyr og PEETZ Ceder har Södra en lang række andre facadebe-klædninger, både ubehand-lede og behandlede. Alle 

træbeklædninger kan leveres færdigskåret i alle tænkelige dimensioner, så beklædningen kan monteres på væsentligt kortere tid med reducerede ud-gifter til byggeriet.

Sjöhusene i Stockholm har facadebeklædning af C260-brandimprægneret PEETZ Ceder. Södra kan dokumentere, at træets brandhæmmende egenskaber også er tilstede i fremtiden, da imprægneringsmidlet er bundet permanent til træets cellestruktur og ikke udvaskes.

Facaderne på dette unikke sommerhus er fuldstændig vedligeholdelsesfrie. 
De er beklædt med ubehandlet PEETZ Ceder, som med tiden får en smuk 
patinering, der giver træet et sølvlignende skær. 

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.



Deadline 2. februar

•  Tag og tagprodukter
•  Konstruktioner
•  Akustik

Deadline 2. marts

•  Klimasikring og kloak
•  Facader
•  Isolering
•  Inventar, møbler og indretning

Deadline 26. marts

•  Køkken og bad
•  Vinduer, døre og porte
•  Belysning
•  Træ

Deadline 26. april

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

Deadline 3. juni

•  Energirenovering
•  Facader
•  Beton
•  Gulve og gulvbelægning

Deadline 2. juli

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

Deadline 25. august

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

Deadline 23. september

•  Køkken og bad
•  Isolering
•  Facader
•  Brand og sikkerhed

NR. 8 – 18. OKTOBER UGE 42

NR. 7 – 20. SEPTEMBER UGE 38

NR. 6 – 30. AUGUST UGE 35

Deadline 19. oktober

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

NR. 9 – 12. NOVEMBER UGE 45

NR. 5 – 25. JUNI UGE 25

NR. 4 – 25. MAJ UGE 21

NR. 3 – 23. APRIL UGE 16

NR. 1 – 26. FEBRUAR UGE 8

Udgivelser og temaer 2021

NR. 2 – 26. MARTS UGE 12

Deadline 17. november

•  Vinderne af Årets Byggeri 2021
•  Gulve og gulvbelægning
•  Energirenovering
•  Belysning

NR. 10 – 13. DECEMBER UGE 50

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

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

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

Få ekstra stor opmærksomhed



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/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af forlaget. Der ydes ingen godtgørelse på indstik 
og farvetillæg.

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

Rabatter

1 farve: 1.200,- kr. 
2 farver: 2.400,- kr. Alle farver skal CMYK-separeres.
3 farver: 3.600,- kr. 

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

Farve- og placeringstillæg

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efter-
lader et positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

Formater og priser

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,-
Bredde x højde:

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

1/4 side 6.995,-
Bredde x højde:

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

Bagside A 16.995,-
Til kant format, bredde x højde:

210 x 237 mm
+ 3 mm til beskæring på alle 4 sider

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dkBYGGERI forbeholder sig ret til ændringer.

Annonceinformation 2021

A
B

AA
BB

BAAA BB

Indstik

Bagside B 19.995,-
Til kant format, bredde x højde:

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

A B

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Pris i DKK s/h

Få ’sponsoreret indhold’ 
med i BYGGERI

Opslag inkl. 4 farver 18.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

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

1/1 side inkl. 4 farver 12.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.



Online markedsføring

Magasinet BYGGERI samarbejder med BygTek.dk om at 
skabe det bedste online-univers for byggebranchen

Kontakt
Salgschef Mediekonsulent 
Kim Anker  Preben Reinholdt Andersen
anker@odsgard.dk andersen@odsgard.dk 
tlf. 46 93 66 22 tlf. 46 93 66 14

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

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.

o

Arkitekterne er online på BygTek.dk

28 procent af de besøgende arbejder 
som arkitekt eller ingeniør*

Over 300.000 besøgende om året

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


