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Bag facaden Arkitekt Kasper Guldager: 
Hvis dit bidrag til bæredygtighed er 

lidt solceller, skyder du forbi målet 
Nybyggeri Kengo Kuma: H.C. Andersens Hus    
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Årets Byggeri 2020Vindere: BaseCamp FrihedsmuseetKlimatorium  Maltfabrikken Hædrende omtaler: Carlsbergs nye hovedkontor 
Gladsaxe Gymnasiums Auditorium

Lundehusskolen NaturkraftØrsteds Haver Østre og Vestre Søbad 
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Bygningen ’Ship’ ligger på den yderste del af Aarhus Ø. 
Med udsyn til lystbådehavnen, Aarhus bugten og Jette 
Tikjøbs Plads er det en eftertragtet placering. 

En stor del af lejlighederne har eksklusive kig enten 
mod syd ind over byen, mod lystbådehavnen eller mod 
nord, mod aarhusbugten og skoven. Meget markant sav-
takkede, naturstensbeklædte altaner tegner bygningen 
udadtil. Godt halvdelen af facadearealet består af høje 

Esther Aggebos Gade 8, Aarhus 
Savtakkede ’Ship’ er entreprenøren JFP’s største opgave hidtil. Nu hvor projektet er færdigt, 
er placeringen på det yderste af Aarhus Ø meget eftertragtet, men i byggefasen gav den 
logistiske udfordringer 
Af Marie Larsen  

glasskydepartier. Masser af udsigt her. Gulvene er plan-
kegulve af egetræ, og i trappeopgangene er reposerne 
belagt med grå natursten. I læ for vinden findes der går-
drum, som med tiden skal blive frodige oaser med stier, og 
plads til fællesskab. De 202 lejligheder koster fra 2,6 - 14 
mio. kr., og langt de fleste er solgt. Byggeriet, 21.800 m2 

www.heinebjerre.dk 

NATURFACADEN ER MONTERET AF:

Naturstensfacader
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www.asfacader.dk

– din professionelle samarbejdspartner 
inden for glas og facade!

AS Facader Tlf.: 7025 1511
Smedevej 14 · 7430 Ikast

inden for glas og facade!

_0_Byggeri_4 2021.indd   19 10.05.2021   10.33



BYGGERI 2022

BYGGERI – Expected circulation 2022  Number

Architectural Firms and consulting engineering companies  4,169

Contractors, more then 5 employees  1,203

Housing associations, Builders, Property Compagnies  329

Larger companies with own property/architect offices  214

Organizations and individuals  201

Suppliers  178

Head architects at national and council authorities  177

Interior designers  155

Total   6,626

Sales department
Sales Manager Michael Staal
staal@odsgard.dk
tel. +45 46 93 66 21

Editorial
redaktion@odsgard.dk

BYGGERI 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, Gulv, Byens Boligforeninger and Lager & Transport – Logistikmagasinet. 
Digital platforms: UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk and IT-Reload.dk

Professionalism draws the editorial line of the magazine BYGGERI. 
Based on new Danish buildings, we provide you with the broad 
perspective of the construction industry here and now; conditions 
and reality of the industry. The language is light but professional, 
as we reach out to builders, projectors, consultants, contractors, 
suppliers and executors with our content. 

The layout benefits both content and advertisers, and we are 
independent from political and organizational interests. 

Book an ad or advertorial and send a clear message to over 6,000 
architects, consulting engineers, contractors and builders.

Professional knowledge sharing 
and inspiration
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Bag facaden
Arkitekt David Zahle: Bliv ved med at insistere Fagsprog
Ingeniør Morten Kronholm Mathiasen:Jeg har aldrig set en karm af marmorTeknik
Indretning, facade og kloak

_15 marts.indd   1_15 marts.indd   1

15.03.2021   13.44

BYGGERI NR 3 2021

1

XXX

Nr. 3 · April 2021 · Årg. 25 · ODSGARD MEDIER

Pritzker-prisen 
Arkitekterne Anne Lacaton og Jean-Philippe Vassal: Transparent som polycarbonat Bag facaden 

Direktør for Bygningsstyrelsen, Rasmus Brandt Lassen: Jeg fik et chok, da jeg trådte ind i branchen 
Nybyggeri 
Julien de Smedt Arkitekter: Et gyldent hus i Aarhus
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Bag facaden
Claus Pryds: Et liv uden arkitektur ville være et vissent livProjekter

Kim Utzon: Tilbygning til RosendahlTeknik
Saddeltage og stålkonstruktion

Nr. 1 · Februar 2021 · Årg. 25 · ODSGARD MEDIER
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Project presentation

Are you part of a project, 
which BYGGERI writes about?

Book an ad or advertorial in BYGGERI and send the message that you are an 
active partner and ready for more projects to over 6,500 architects, consulting 
engineers, contractors and builders. 

If you have an ad or advertorial in BYGGERI, we are happy to send a PDF with the 
project/article, which you e.g., can attach to future business offers.

Contact Sales Manager Michael Staal on +45 46 93 66 21 or by email at staal@odsgard.dk
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Tæt på Amager Fælled er endnu otte nye boligbygninger 
skudt i vejret. Bygningerne og facaderne er rationelle, 
kvadratiske og af glas, beton og aluminium. De står i klar 
kontrast til naturen på fælleden. Men samtidig inviterer 
byggeriet naturen ind i arkitekturen. 

Samler organisk og stringent 
Det er arkitekterne fra Cobe, som har tegnet bygningerne, 
og det stringente facadekoncept kombinerer beton og 
bølgede sinusplader med store vinduespartier, der lader 
masser af dagslys finde vej ind i bygningerne. 

I stedet for altaner er der adgang til taghaver. Det gør 
bygningerne grønne på toppen og trækker den organiske 
natur tættere på, samtidig med at taghaverne støtter en 
social mission om, at beboerne skal dele det fælles uden-
dørs rum. 

Ørestads Boulevard 49, 
København 
Blød natur, stringent arkitektur, sort og hvidt mødes i Kronehaverne tæt på Amager Fælled 
Af Marie Larsen. Foto: Carsten Andersen

Det grønne fra fælleden er også trukket ind i gårdrummet, 
der med sit snoede stisystem samler gårdrummet mellem 
boligerne og byen udenfor. 

Kronehaverne rummer både private lejligheder, alme-
ne boliger, erhverv og en daginstitution. 

Mindre metrostøj 
Kronehaverne ligger tæt på metroen, og derfor er der 
valgt en vinduesløsning, som skruer ned for metrostøjen: 
- Da byggeriet ligger tæt op ad metroen, har det været vig-
tigt at vælge nogle vinduer med støjreducerende egenska-
ber. Vinduerne har forsatsrammer og lydabsorbenter, der 
dæmper støjgener fra metrotrafikken. Desuden er vin-
duesløsningen miljørigtig i forhold til energioptimering, 

Fortsættes side 28
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Vi bygger på indsigt
Det er indsigt og ansvarlighed, der gør 5E Byg til en entreprenørvirksomhed med 

ekspertise til omfattende byggeprojekter. 

Samtidig gør vores fleksible organisation os attraktive, når det gælder prisen. 

Lad os skabe fundamentet – og give et bud på fremtidens byggeri.

5E BYG A/S | Wichmandsgade 5 | 5000 Odense C | Tlf.: 63 40 41 40 | info@5e-byg.dk | www.5e-byg.dk

Vi bygger på indsigt
Det er indsigt og ansvarlighed, der gør 5E Byg til en entreprenørvirksomhed med 

ekspertise til omfattende byggeprojekter. 

Samtidig gør vores fleksible organisation os attraktive, når det gælder prisen. 

Lad os skabe fundamentet – og give et bud på fremtidens byggeri.
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Ørestads Boulevard 49, 
København 
Blød natur, stringent arkitektur, sort og hvidt mødes i Kronehaverne tæt på Amager Fælled 
Af Marie Larsen. Foto: Carsten Andersen
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Når man kører på Vester Allé i Aarhus på strækningen 
mellem Christiansgade og Åboulevarden, er det svært at 
overse et par fuldstændig fantastiske bygninger inde på 
højre hånd. Nemlig Tinghuset fra 1906 af K. A. Ludvig-
sen og Julius Hansen og så Hack Kampmanns bastante 
bygning på hjørnet af alleen og Åboulevarden, der blev 
opført fra 1898 til 1902 som domicil for Statsbiblioteket 
i Aarhus. Begge med udsmykninger af Karl Reistrup og en 
imponerende detaljeringsgrad fra dengang, hvor magt-
byggeri ikke blot skulle demonstrere, men også imponere. 

Tinghuset er stadig retsbygning. Men Hack Kampmanns 
statsbibliotek, der siden blev erhvervsarkiv, er ikke længe-
re arkiv. Nu rykker Retten nemlig ind. Efter en større om-
bygning er arkivet klar til at danne rammen om den døm-
mende magt i Aarhus, efter at rettens lokaler blev for små. 

Ombygningen har ikke været nem at gå til, for bygningen 
er ikke alene fredet. Den er også et stykke nationalroman-
tisk arkitektur af en af de ypperste arkitekter fra sin tid, og 
derfor kræver det en helt særlig ekspertise at gå i lag med 
sådan en opgave. Den ekspertise fandtes heldigvis i form af 
H+Arkitekter og Tækker Rådgivende Ingeniører, der også 
havde erfaring fra en ombygning ved naboen, Tinghuset, et 
par år tidligere. Ved ombygningen af Erhvervsarkivet har 
de desuden været flankeret af restaureringseksperterne 
hos Rønnow Arkitekter, som er kongelig bygningsinspek-
tør og tidligere har haft fingrene i Hack Kampmanns byg-
ninger, blandt andet Københavns Politigård. 

Respekt, ærefrygt og nænsomhed 
På trods af at der under ombygningen har skullet tages 
store hensyn til fredningsværdierne i huset og dermed 

Vester Allé 12, Aarhus
Hack Kampmanns statsbibliotek, der siden blev erhvervsarkiv, har fået nyt liv som 
retsbygning, og nu er Hacks gamle såkaldte smykkeskrin klar til at stråle i 100 år mere 
Af Chris Aagaard. Eksteriørfoto: Thomas Mølvig, interiørfotos: Santiago de la Vega.

Det gamle erhvervsarkiv i Aarhus er tegnet i 1902 af Hack Kampmann. Oprindeligt som nyt statsbibliotek. Bygningen er fredet. Den ligger 
ved siden af Tinghuset og er blevet sat i stand, så det er blevet en del af Retten i Aarhus. De to huse er forbundet af en nybygget tunnel. 
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Who will win the 
Building of the Year Award in 2022?

The jury behind the Building of the Year Award

Scott Hollingsworth, 
architect, 
HPC Danmark,
CHAIRMAN

Elly Kjems Hove, 
deputy director, 
DI Byggeri

Palle Thomsen, 
CEO, 
Danske Byggecentre

Hans-Bo Hylding, 
vice chairman, 
Byggesocitetet

Henrik Garver, 
CEO, 
FRI

Lene Espersen,
director, 
Danske Arkitekt-
virksomheder

Rasmus Brandt 
Lassen, director, 
Bygningsstyrelsen

Peter Stenholm, 
COO, 
DI Byggeri

The Building of the Year Award is the most versatile and 
wide-ranging award in the construction industry. 

A national honorary award, which is awarded to the best 
and most impressive buildings of the year based on their 
social and constructional importance. 

The award was founded by the magazine BYGGERI and 
has been awarded every December since 1997. 

The jury is composed of top managers from the main or-
ganizations and institutions of the construction industry. 
The jury will mark the award with an award ceremony 
taking place at the winning building, where the involved 
construction stakeholders, users/residents, professional 
groups and craftsmen are celebrated. Anyone can nomi-

nate a fi nished project for the Building of the Year Award 
and participation is free of charge.

The award has four categories: 

Housing   ■   Business 

Open Spaces   ■   Outdoor Spaces 

The winners and the projects that receive honorary 
mentions are published in BYGGERI’s December edition. 
BygTek.dk also brings mention of the winners, among 
other things, through the newsletter, which is sent to 
25,000 people in the construction industry. 

See more at aaretsbyggeri.dk



Advertorial

Contact Sales Manager Michael Staal on +45 46 93 66 21 or by email at staal@odsgard.dk

Use an advertorial to get your news in the printed magazine BYGGERI.

Your news can be everything from client-cases to insights on new products or solutions.

We can help write your advertorial, making sure the reader gets the intended message.

The advertorial can be used in other marketing-efforts as well, e.g. sent out in a newsletter, as a refer-
ence on you website or as part of a business proposal.

We believe that all companies have stories to be told, but that most good stories stay within the corpo-
rate sphere.

The price for an advertorial is 2,565 EUR for a full page and 1,755 EUR for a spread.

If we are to write your advertorial, prices start from 535 EUR.

Get your story in BYGGERI
– We will send it to your customers

BYGGERI NR 5 2021
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Woodura er den patenterede teknik der gør det muligt at hærde træ og at anvende hele træet som råvare i produktionen. Bæredygtigt både for os mennesker og for vores dyrebare miljø. Kort beskrevet presses træet under høj varme sammen med en træfiberplade dækket af en træpul-verblanding. Overfladen kompri-meres og træpulveret trænger ind i træet nedefra. Resultatet er hærdet træ som er flere gange stærkere og hårdere end et traditionelt trægulv, samtidigt med at udseendet og følel-sen af det ægte træ bevares.Udover slidstyrken har gulvene også en uovertruffen modstandsdyg-tighed overfor fugtpåvirkninger og de kræver kun minimal vedligeholdel-se. Sammen med verdens stærkeste kliksamling, den miljøvenlige og bæ-redygtige produktion og den optima-le udnyttelse af råvarerne, åbner der sig nu en verden af muligheder med et stort varieret sortiment af ægte plankegulve til meget konkurrence-dygtige priser. En del af sortimentet udgøres af et stort og varieret udvalg af plankegulve der er væsentligt bre-dere end hvad der ellers findes til-gængeligt på markedet. ”Vi tilbyder ægte plankegulve i bredder på 21 og sågar 27 cm. som er helt unikt – også længden på planker-

Brede plankegulve i Hærdet Træ fra Bjelin, nu ikke bare i egetræ – men også i ask!

ne på godt og vel 2,3 meter på de bre-deste planker er sjældent set specielt i denne prisklasse,” – siger Henrik Ottesen Country Manager hos Bjelin Denmark.
Han fortsætter: ”Sædvanligvis er brede plankegulve også ret tykke, men teknikken med hærdet træ til-lader at producere produkterne me-get tynde – kun 11 mm. Læg dertil et sortiment med tre sorteringer mange forskellige indfarvninger samt over-fladebehandlinger og en kvalitet langt ud over det sædvanlige. Indtil nu har langt den største del af vores produktion været koncen-treret omkring plankegulve i egetræ, men vi udvider nu plankegulvssor-timent der vil passe specielt godt til det danske marked med luksuriøse plankegulve i ask. 

Helt unikt for disse gulve er at vi har fokuseret på at kunne tilbyde et sortiment i en enestående ensartet, ren og rolig sortering af træet, uden asketræets mørke kernetræ og ka-rakteristiske og markante farvevari-ationer. Vi leverer askegulvene med en lys, hvid eller en grå indfarvning,”  slutter Henrik Ottesen.Bjelin er i gang med at etablere en stærk salgsorganisation og et omfat-tende forhandlernetværk i Danmark bestående fortrinsvis af trælaster og 

byggemarkeder og vil næste år – hvis ellers genåbningsplanerne i forbin-delse med COVID-19 pandemien tillader det, være at finde på Byggeri ´22 fra d. 1.-4. marts 2022 i MESSE C i Fredericia.
Bjelins udvikling i Danmark er en del af en internationale vækstplan hvor målsætningen er at blive ver-dens største og mest bæredygtige trægulvsproducent. For at imøde-komme den stigende efterspørgsel efter hærdede trægulve er Bjelin nu ved at bygge endnu en trægulvfabrik i Ogulin i Kroatien. Anlægget Ogulin 2 bliver verdens største trægulvfabrik, når den står færdig i 2023.

Læs mere om Bjelins Innovative gulve her: www.bjelin.com

For yderligere information kontakt:

Bjelin Denmark
Country Manager 
Henrik Ottesen
T: 40-14 19 94
E: henrik.ottesen@bjelin.com

Bjelin har udviklet, producerer og sælger nu i Danmark et stort varieret sortiment af ægte 
trægulve der er tre gange så hårde som traditionelle trægulve. Gulvene produceres på en af 
verdens mest moderne gulvfabrikker tæt på Bjelins søsterselskab Välinge Innovation i den 
smukke skånske by Viken

SPONSORERET INDHOLD
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Professionel rådgivning er nøglen til godt byggeri Træ har mange åbenlyse fordele, når man har en grøn og bæredygtig agenda som Tækker 
Group, der udvikler Nye uden for Aarhus. Men træ giver også udfordringer. Varighedsklasse 
og brandsikkerhed skal dokumenteres, og det kræver ekspertise.

I Nye er der nu 70 boliger, der er en del af de første 650. Lokalplan 2 med 1.800 boliger er under udarbejdelse, og på sigt skal der bygges 10.000. På Solsikkevænget har AART tegnet byggeriet med den smukke facade i cedertræ, og det har taget tid at nå frem til den løsning. - Reglerne om brandimprægnering kræver stor teknisk viden, og selvom vi har vores egen brandtekniker, havde vi brug for en leverandør, der kunne rådgive os og garantere for do-kumentationen. Her spillede Södra en afgørende rolle, fortæller projekt-leder hos bygherren Tækker Group, Rasmus Fuglsang, der er glad for valget af cedertræ med Södras C260 Xteriør brandimprægnering.
En udfordring for branchenFor at dele viden på tværs af byg-gefelterne i Nye blev der inviteret til kaffe og en fælles snak om træ, brandsikkerhed og ’Field of applica-tion’. 

- Lovgivningen er svær at forstå, og vi rådgiver om, hvilken brandim-prægnering, der passer til hvilke byg-gerier. Altså en ’Field of application’, der dokumenterer, at træet opfylder brandkravene i forhold til måden, det 

bliver brugt på. En ubehandlet træfa-cade kræver en brandimprægnering, der ikke udvaskes, dokumenteret i henhold til EN16755 INT 1, INT 2 og EXT, siger Jørgen Geel, teknisk chef hos Södra.

Træ gode råd
Ifølge Jørgen Geel er der tre ting, der kræver fokus: Brandimprægnering, dokumentation og træsort. Sidst-nævnte spiller en vigtig rolle i forhold til design, formstabilitet, vedligehold og vejrbestandighed. Det bliver bak-ket op af Søren M. Ditlevsen, projekt-leder i Q-Construction, der har været med i den projekterende del og stået for byggeprocessen. - Vi fik bygget mock-ups af for-skellige træsorter, og efter dialog mellem arkitekt, entreprenør og bygherre endte valget på cedertræ, der patinerer til en flot grålig nuance og stort set ikke kræver vedligehold, siger han. 

Fer og not med et twist - og minimalt spildBeklædningen er leveret i faldende længder med Södras skrå endenot. Det begrænser fugtlommer ved stød, og brædderne kan stødes sammen 

fortløbende for at få de elegante lin-jer fra sokkel til tag. - På mange etagebyggerier ser man adskillelsen i facaden ved hver etage som et brandstop, men for at få hver blok til at fremstå som en samlet helhed er brandstoppet lagt ind bag beklædningen. Det giver et flot ud-tryk og ser mere naturligt ud, siger Rasmus Fuglsang. 

Samtidig bliver materialespildet mindre
- Monteringen giver minimalt spild, fordi vi ikke støder brædderne sam-men over lægter. Når vi havde en rest, startede vi i bunden og arbej-dede videre op mod toppen, slutter Søren M. Ditlevsen.

Med den skråtskårne endenot er beklæd-ningen monteret i fortløbende stød. Det minimerer materialespild.

SPONSORERET INDHOLD

Facadebeklædningen fra Södra er brandimprægneret med C260 Xteriør, dokumenteret i henhold til EN16755 INT 1, INT 2 samt EXT. 
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Issue dates and features 2022

Subject to change without prior notice.

Deadline Distributed Features

No. 1 31 January 22 February – week 8 •  Roofing
•  Constructions
•  Acoustic
•  Trade fair: Byggeri’22, 1-4 March, Fredericia

No. 2 3 March 25 March – week 12 •  Climate protection and sewer
•  Facades
•  Insulation
•  Sustainable construction
Extra: The magazine GULV. About the flooring industry and 
flooring solutions. In collaboration with Gulvbranchen

No. 3 30 March 22 April – week 16 •  Kitchen and bathrooms
•  Windows, doors and gate
•  Lighting
•  Wood

No. 4 29 April 23 May – week 21 •  Glass in buildings and sun protection
•  Green roofs - climate adaptation
•  Indoor climate and ventilation
•  Fire and security

No. 5 1 June 24 June – week 25 •  Renovation
•  Facades
•  Roof tiles 
•  Balconies, patio covers, conservatories and roof terraces 
Extra: The magazine GULV. About the flooring industry and 
flooring solutions. In collaboration with Gulvbranchen

No. 6 8 July 29 August – week 34 •  Demolition, lead and PCB removal
•  Energy
•  Walls and ceilings
•  Public spaces

No. 7 1 September 23 September – week 38 •  Roofing
•  Lighting
•  Climate protection and sewer
Extra: The magazine GULV. About the flooring industry and 
flooring solutions. In collaboration with Gulvbranchen

No. 8 30 September 24 October – week 43 •  Kitchen and bathrooms
•  Insulation
•  Facades
•  Fire and security

No. 9 28 October 21 November – week 47 •  Indoor climate and ventilation
•  Windows, doors and gate
•  Concrete
•  Sustainable construction
Extra: The magazine GULV. About the flooring industry and 
flooring solutions. In collaboration with Gulvbranchen

No. 10 24 November 19 December – week 51 •  Building of the Year Award 2022
•  Floors and floor covering
•  Renovation
•  Lighting



Ad information 2022

Sizes and prices

1/1 page  2,395 EUR
Width x height:

176 x 262 mm

To the edge (cut): 
210 x 297 mm
+ 3 mm on all 4 sides

1/2 page 1,595 EUR
Width x height:

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

1/4 page 1,095 EUR
Width x height:

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

Back cover page A 2,295 EUR
Width x height:

210 x 237 mm

Odsgard A/S · Naverland 8 · DK-2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tel. +45 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

A

B

AA

BB

B
AAA

BB

A B

Ad material: Mail to ads@odsgard.dk

Price b/w

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: ISOcoated_v2_300_eci
Recommented resolution: 254 dpi (100 pixel per cm)
Paper: 115 g gloss 
Magazine size: A4 (w: 210 mm, h: 297 mm)

'BYGGERI' 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 'BYGGERI' 
being liable in any damages.

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

General information

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

Cross media discount! We offer a discount, when putting an 
ad in one or more of our magazines: Byggeri, BygTek, Mester & 
Svend, Puff and Lager & Transport – Logistikmagasinet.
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 7: +10%, page 9: +5%.

Colour and placement surcharge

Inserts

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

Please ask for special quotation.

Get an advertorial in BYGGERI
Advertorial 2,565 EUR
2/1 page

- Please send text and photos.
We do the layout.

With an advertorial you can bring information about your products 
and solutions. 

Our journalists are happy to write your advertorial, so you get the 
right message to the readers. Prices start from 535 EUR.

Advertorial 1,755 EUR
1/1 left page

- Please send text and photos.
We do the layout.

Back cover page B 2,695 EUR
Width x height:

210 x 297 mm

Bleed: + 3 mm on all 4 sides.



The magazine GULV

Sådan udføres trækprøver på gulve

Gulve og ankesager

Ege Carpets: Tidens tæppetrends

Klikgeometriske måtter

magasinet
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Fremtidens gulvlæggere 
skal tænke bæredygtigt
Gulvskolen i Viborg vil sikre, at bæredygtigt byggeri og 
genanvendelse bliver en del af tankegangen  hos skolens elever
Som landets eneste uddannelsessted for 
gulvlæggere har Gulvskolen i Viborg 
besluttet sig for at være med helt i front, 
når det gælder udviklingen inden for 
bæredygtigt byggeri. For dem er det 
afgørende, at den nye generation af gulv-
læggere fra start får en forståelse for, 
hvor materialerne kommer fra, hvad de 
er lavet af, og hvordan de kan tages ud 
og genanvendes. På den måde uddan-
nes fremtidens gulvlæggere til at tæn-
ke grønnere i hele processen.

Tarkett har, som en af de store gulv-
producenter i Danmark, fokuseret på 
bæredygtige gulvløsninger gennem 
mange år. Det har derfor været helt 
naturligt for dem at indgå i et samar-
bejde med Gulvskolen, hvor de kan være 
med til at give eleverne en forståelse for 
arbejdet med bæredygtighed i praksis 
– både i forhold til materialevalg og 
genanvendelse. 

– Vi prøver at implementere en filo-
sofi hos eleverne om, at der ikke skal 

bæres noget ind i et byggeri, som ikke 
kan tages ud og genanvendes på et sene-
re tidspunkt, forklarer Jesper Krogh, 
underviser på Gulvskolen.

Fokus på genanvendelse 
i praksis
Som et led i samarbejdet benytter ele-
verne på Gulvskolen sig blandt andet 
af Tarketts ReStart-program til indsam-
ling af gamle vinylgulve og installati-
onsspild fra elevernes projekter. Hvor 
overskudsmateriale tidligere blev ind-
samlet og sendt til forbrænding, bliver 
det nu indsamlet i big bags og returne-
ret til Tarkett, der genanvender mate-
rialerne som råvarer i produktionen. 

Eleverne sorterer selv materialet i 
forskellige big bags og lærer om pro-
cessen bag ReStart-programmet gen-
nem videoer og dialog på uddannel-
sen. På den måde får de en forståelse 
for hele processen fra indsamling til 

bearbejdning, genanvendelse og pro-
duktion af nye gulve. 

– For os er det vigtigt, at de unge 
forstår, hvordan de kan være med til 
at spare ressourcer og mindske klima-

Fakta om 
Tarkett ReStart
ReStart er Tarketts program til ind-

samling og genanvendelse af gam-

le gulve og installationsspild. Pro-

grammet omfatter i dag indsamling 

af vinyl, linoleum og tæppefliser.

I 2020 indsamlede Tarkett ca. 600 

tons gamle gulve og installations-

spild i Norden. Af det genanvendte 

materiale kunne der produceres, 

hvad der svarer til 130.000 m2 nyt 

gulv. For hvert ton materiale, der 

genanvendes, spares miljøet for ca. 

3,5 tons CO2.

– Vi er nødt til at 

tænke på bæredygtig-

hed og genanvendelse 

i vores arbejde. Det er 

godt at vide, at der er 

en anden mulighed 

end at sende gamle 

gulve til forbrænding, 

siger gulvlægger-

eleven Jesper Brix
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aftrykket ved at vælge de rigtige mate-
rialer og sørge for, at de bliver genan-
vendt, forklarer Jesper Krogh.

Mere bæredygtig tankegang 
blandt eleverne
Jesper Brix er en af de elever, som under 
sin uddannelse har været med til at ind-
samle gulvmaterialer til genanvendelse. 
Med svendeprøven lige om hjørnet er 
han ikke i tvivl om, at det giver mening 
fortsat at have fokus på miljøet i sit frem-
tidige arbejdsliv som gulvlægger. 

– Vi er nødt til at tænke på bæredyg-
tighed og genanvendelse i vores arbejde. 
Det er godt at vide, at der er en anden 
mulighed end at sende gamle gulve til 
forbrænding. Det sparer ressourcer at 
lade Tarkett genanvende materialet til 
at producere nye gulve. Den mulighed 
vil jeg også være opmærksom på frem-
over, fortæller Jesper Brix.

Målet er et mere 
bæredygtigt byggeri
De udlærte gulvlæggere, som kommer 
på Gulvskolen for at få efteruddannel-
se, bliver også gjort opmærksomme på 
mulighederne for at indsamle og gen-
anvende gulvmaterialer. Gulvskolen ser 
det  nemlig som en vigtig opgave at for-

søge at drive byggebranchen henimod 
mere bæredygtige løsninger.

– Det tager tid at ændre holdninger 
og vaner, men vi forsøger at få en dis-
kussion i gang med gulvlæggerne, så 
vi kan gøre dem opmærksomme på, at 
det er blevet nemt at genanvende gulve, 
siger Jesper Krogh.

”Grøn Gulvlægger” på vej
For at sætte yderligere skub i den bære-
dygtige tankegang hos fremtidens gulv-
læggere planlægger Gulvskolen lige nu 
et nyt tillæg til uddannelsens hovedfor-

løb med navnet ”Grøn Gulvlægger”. Her 
vil  der i endnu højere grad blive stillet 
krav til elevernes brug af materialer og 
deres forståelse for arbejdet med bære-
dygtighed i praksis.

– Lige nu arbejder vi på at define-
re det præcise indhold i uddannelsen. 
Vi er i forvejen rigtig langt med vores 
bæredygtighedsfokus, og med uddan-
nelsen ”Grøn Gulvlægger” tager vi end-
nu et skridt i den  rigtige retning, slut-
ter Jesper Krogh.

-kis

Tarkett har indgået et 

samarbejde med Gulv-

skolen i Viborg – bl.a. 

med Tarketts ReStart-

program til indsamling 

af gamle vinylgulve og 

installationsspild fra 

elevernes projekter.

BÆREDYGTIGHED

www.mapei.dk

Nyt vådrumssystem til LVT Design 
vinylfliser med lav indbygningshøjde. 

Systemet har Dansk MK-godkendelse.

NYHED!



Issue dates – GULV 2022

The magazine GULV gives you the opportunity to precisely 
market your solutions and products within flooring. 

GULV is published in collaboration with Gulvbranchen and is 
the only media communicating purposefully to the contract 
market for flooring. 

The magazine GULV is published together with the magazine 
BYGGERI and disseminates the latest trends in flooring. 

It focuses on current news within both semi-hard and hard 
wood floors as well as carpets and accessories – and pre-
sents solutions and projects that focus on the interaction 
between flooring and the rest of the interior design.

The magazine GULV is published to over 6,500 architects, 
interior designers, the floor industry, construction compa-

Your media contact to architects, interior designers 
and the entire flooring industry

Sales department
Michael Staal
Sales Manager
staal@odsgard.dk
tel. +45 46 93 66 21

Editorial
Kim Sejr 
Editor
kis@odsgard.dk
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Forretning og naturen er hans hjertesager
I 2030 er det målet, at alle tæpper fra Ege Carpets kan genbruges, genanvendes eller komposteres, fortæller den nytiltrådte direktør for Ege Carpets A/S, Rune Stephansen

T E K S T:  S U S A N N E LU N D B E C K ,  J O U R N A L I S T ·  F OTO: E G E C A R P E TS A/S

Rune Stephansen tiltrådte den 1. juni som ny administrerende direktør for Ege Carpets. Han kommer fra koncer-nen Nobia Denmark, der tæller kendte brands som HTH køkkener, uno form og Invita. Her har han de seneste 11 år haft ledende roller, senest som admi-nistrerende direktør for de 1.400 med-arbejdere. Med Rune Stephansen får tæppegiganten en stærk profil, der har stor erfaring med organisationsudvik-ling og med at stå i spidsen for større 

samarbejdende organisationer. Men det er faktisk noget helt tredje, der fik den 55-årige til at sige ja til jobbet.

Hvad tiltrækker dig særlig ved dit nye job?
– Jeg synes, Ege Carpets er en fanta-stisk spændende virksomhed, der har en mangeårig tradition for at have fokus på bæredygtighed. Det gode arbejde kommer vi til at fortsætte. Vi skal vær-ne om naturen og videreudvikle bære-dygtig produktion. I 2030 er vores mål, at alle tæpper fra Ege Carpets kan gen-bruges, genanvendes eller komposteres. Virksomheden har en professionel til-gang til bæredygtighed og er førende.

Har du erfaring fra dine tidligere jobs med bæredygtighed?
– Jeg har ikke tidligere arbejdet direkte med bæredygtighed, men dagsordenen ligger mig personligt meget på sinde. Jeg har et stort hjerte for at drive forret-ning og for naturen, og egentlig skul-le jeg have været biolog eller geolog. Men så havnede jeg i forretning. Nu har jeg så fået chancen for at arbejde med noget, som samtidig betyder meget for mig personligt. Så job og interesser går ligesom op i ét.

Hvad vil du ellers fokusere på?
Vores ambition er at vokse og vinde ind i Europa. Især på vores primære marke-der i Tyskland, Østrig, Schweiz, Frank-rig, Holland og England, er det et stort potentiale for vækst. Vi er globalt til ste-de, og Ege Carpets er et internationalt brand. Men vi skal også sikre os, at vi bliver opfattet, som vi gerne vil. Vi er i gang med at kortlægge vores position på de forskellige markeder. Det gælder om, at vi udlever vores potentiale. Mit 

fokus vil derfor ud over bæredygtighed ligge på design og kvalitet. 

Hvad er dine første 43 arbejdsdage gået med?
Jeg har talt med rigtig mange men-nesker, og jeg har været på alle vores fabrikker. Men jeg har endnu til gode at følge en ordre fra design til produk-tion. Det glæder jeg mig til.

Om Rune 
Stephansen privat
Er svensk gift med Anna Karin, der er kemiker på Göteborg Universi-tetshospital. Sammen har de tre voksne børn i Sverige. Parret bor syd for Göteborg, og Rune Ste-phansen pendler til arbejdspladsen hos Ege Carpets i Herning søndag aften og hjem igen til Sverige fre-dag. De har boet i Sverige siden 1993, men Rune er vant til at pendle imellem Sverige og Danmark. Det har han gjort de sidste 11 år, hvor turen er gået til Ølgod, hvor Nobia Denmark har til huse. Før jobbet hos Nobia DK var han administre-rende direktør for Marbodal, der er den svenske del af Nobia. Rune Ste-phansen har en uddannelse som markedsøkonom fra Aarhus Han-delsskole. I fritiden lægger han stor vægt på at holde sig i form for at holde sig fit og i balance. 

Rune Stephansen, 55, 
er ny administrerende 
direktør for Ege Car-
pets A/S. Han efterføl-
ger John Vestergaard 
og Svend Aage Færch 
Nielsen, der de sidste 
14 år sammen har 
udgjort ledelsen i 
tæppekoncernen. 

INTERVIEW
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Ny kollektion: ReForm Transition af Manganèse Éditions Transition afspejler naturens regulære genanvendelsesproces med frø, der 
omdannes til modent, blomstrende løv, som med tiden forvitres til skrøbelige 
teksturer, der igen bliver til frø, så det hele starter forfra. Den flerdimensionelle 
løkkekonstruktion føjer dybde og interessante detaljer til mønstrene Seed, Leaf 
og Fibre, som fås i bløde farver nøje udvalgt for deres evne til at skabe et godt fy-
sisk og mentalt miljø. Da Transition fås som tæppefliser, planker og væg-til-væg-
tæppe, er mulighederne for at skabe unikke gulvdesign uendelige. Transition 
Mix-fliserne udgør et ekstra designværktøj, som muliggør skiftende farveforløb 
med elegant integrerede overgange, der flyder harmonisk henover gulvet, når 
to eller flere nuancer kombineres. Kollektionen er produceret af regenereret 
garn og genbrugte plastflasker.

egecarpets.dk

SOLIDE FORBINDELSER

GulvPartneren

TRÆNGER DIN 
FAGLIGHED TIL ET 
EKSTRA BOOST?
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Deadline Distributed

No. 1 25 February 25 March – week 12

No. 2 31 May 24 June – week 25

No. 3 31 August 23 September – week 38

No. 4 31 October 21 November – week 47

nies, contractors, consulting engineers, municipalities, hotels, 
contract furniture dealers, banking and finance, as well as 
selected showrooms. 

GULV is also digitally distributed to 25,000 recipients of the 
newsletter on our sister media BygTek.dk. 

The same prices and quantity discounts apply here.
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Get in touch with architects, consulting 
engineers and contractors online

Our online universe also includes Byggeri.dk, which is 
visited by private individuals with plans for housing 
improvements, and our business site UE.dk

Daily newsletter 
for 25,000 
recipients

Digital Marketing at BygTek.dk

Your press releases featured on BygTek.dk and in the Newsletter.

Links to your website on all articles that deal with a particular 
theme, eg. ‘Doors’ or ‘Windows’.

Optimized SEO on Google via category links on BygTek.dk

Brochure or white paper featured on BygTek.dk

Price for 12 months: 1,055 EUR

Your digital marketing may also include Byggeri.dk

Please contact us
Sales Manager   Media Consultant 
Kim Anker   Preben Reinholdt Andersen
anker@odsgard.dk andersen@odsgard.dk 
tel. +45 46 93 66 22 tel. +45 46 93 66 14   

BYGGERI collaborates with BygTek.dk to 
create the best online universe in the con-
struction industry in Denmark

With one million views and over 
400,000 visitors a year, BygTek.dk is 
an important news platform for the 
construction industry

•  Carpenters
•  Contractors
•  Craft companies
•  Architects and engineers
•  Lumberyards and handware stores
•  Builders
•  Housing associations




