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3
TransporT & MoTor

Indhold

Hiab’s største kran 

til dato

Den ny kran HIAB X‐HiPro 1058 

reducerer monteringsomkostningerne 

og de totale levetidsomkostninger – 

og den udstilles på Transport messen 

2015 i Herning.erne specialafdeling. 

Læs artiklen på side 7

Store fordele ved afslappet kørsel

Når man er forsinket i trafikken, vil den instinktive 

reaktion være at prøve at indhente den forsømte tid ved 

at køre hurtigere. Men tidsbesparelsen er meget lille i 

forhold til de fordele, der følger ved at trykke mindre på 

speederen.  
 

          L
æs artiklen på side 2

Byggeriet vil have fleksibilitet 

yggeriet er på vej frem og har på mange måder genopfun-

det sig selv efter krisen. Branchen møder i dag store krav 

fra deres kunder, og konkurrencen er benhård. 

Læs artiklen på side 8

Seks lastbilimportører på plads til 

Transport 2015

Skandinaviens største indendørs transportmesse gennem-

føres 19.-22. marts 2015 i MCH Messecenter Herning, og 

efter nogle hårde år for transportbranchen, afspejler en 

positiv fremgang sig på Transport 2015. 

Læs artiklen på side 14
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Asfaltindustrien foreslår: ”Lad 

kommuner selv stå for langsigtede, 

landsdækkende investeringer”
Side 4

Et vindue til verden

Bygge- & Anlægsavisen deltog på årets BAU Messe i Mün-

chen, hvor de store temaer var intelligent urbanisering og 

energioptimering.

Side 10

Ikke i andres fodspor

Nedgravede affaldssystemer er et område i rivende udvik-

ling for Danmarks førende leverandør af udstyr til affalds-

håndtering, joca. 

Side 10

Særtillæg: Byggematerialer

1. Sektion: Transport & Motor

1. Sektion: Veje & anlæg
IndhoLd
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Tema: Veje & anlæg

Kompleksitet i asfalt

Lemminkäinen A/S har stået for hovedparten af 

belægningerne på de store, avancerede broer på 

den naturskønne Silkeborg motorvejsstrækning, der 

krydser Gudenåen. 

Læs artiklen på side 8-9
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Tema: El & Belysning

Fra mineby til vidensby

Juul Frost Arkitekter har udviklet planen Forskningsparken 

i Svalbard og byens fremtidige udformning, hvor 

der skabes en solid sammenhæng mellem forskning, 

uddannelse, erhverv, beboelse og turisme. 

Læs artiklen på side 13

”I dag er fokus på de små, 

umærkelige optimeringer af lEd-

lyset”
LED er efterhånden en moden teknologi, hvor 

problemerne med, at lyset er koldt og blåt, er et overstået 

kapitel. 
Læs artiklen på side 8

3F og Asfaltindustrien på fælles 

jobmission

Ny aftale mellem fagforeningen 3F og virksomhederne 

i Asfaltindustrien, skal sikre en hurtig og effektiv 

jobformidling af ledige asfaltarbejdere, når der er brug for 

hænder på de danske veje. Læs artiklen på side 15

Udendørslamper 

skabt til det 

nordiske klima

Når en udendørslampe skal 

holde 25 år i det danske vejr, skal 

der være fokus på kvalitet og 

holdbarhed, helt ned i de enkelte 

komponenter. Alumi Lightdesigns 

lamper er udviklet til det nordiske 

klima og produceret i Danmark. 

Læs artiklen på side 10

BRANCHE

     FOKUS
Marts 2015

Pulsen På
bygge og anlægsbranchen 

i samarbejde med

Læs bl.a. om banebrydende bygningsdesign og intelligent styring af temperatur og 

fugtighed via en building management løsning som sikrer, at de sarte planter stortrives 

i det tropiske væksthus i aarhus, der allerede nu er blevet en publikumsmagnet. 
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bygge og anlægsbranchen 

i samarbejde med

– en del af MediaXpress
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Tema: NEDBRYDNING

de unge skal have den gode 

fortælling om bygge og anlæg

Antallet af unge der vælger en erhvervsuddannelse direkte 

efter grundskolens 9. eller 10. klasse. har været støt 

faldende i mere end 10 år. 

Læs artiklen på side 18

Altaner med udsigt til fremtiden

Åbne altaner er de senere år blevet meget populære. Med 

udsigten til mere lys, urtehave på fjerde sal og et sted at 

nyde morgenkaffen i solen, ses en stigende efterspørgsel 

på kvalitetsaltaner.
Læs artiklen på side 8

350 tons stål udgør 

Tibberupparkens nye skelet

Det er en af sværvægterne indenfor dansk 

stålkonstruktion, der i øjeblikket leverer og opsætter søjler, 

balkoner og værn i Tibberupparken ved Snekkersten.

Læs artiklen på side 22

nedbrydning 

blev et 

familieanliggende

Nedbrydningsvirksomheden 

P. Olesen & Sønner A/S, har 

udviklet sig fra en lille en-mands-

virksomhed til en mastodont, der i 

dag påtager sig nedbrydnings- og 

miljøsaneringsopgaver over hele 

landet. 
 Læs artiklen på side 16-17

Lundagervej 45A, 8723 Løsning • tlf.: 73 84 11 00 • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk

Vi tilbyder et fuldt program inden for markedets førende 

LED-løsninger – fra diskret og stilren interiørbelysning til 

effektive industriarmaturer, vej- og parklamper.

Kontakt os allerede i dag for en LED-løsning, 

der passer til dine behov.  
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”Et projekt er aldrig bedre end sin 

bygherre”
Designchef og partner i Henning Larsen Architects Søren 

Øllgaard har blandt andet stået for udviklingen af Novo 

Nordisk domicil i Bagsværd og Nordeas kommende 

hovedsæde i Ørestaden.   
    Side 2, Særtillæg

Medvind til offshore-sektor

Der er både et stort potentiale og store udfordringer for 

den danske offshore-branche over de kommende år. En 

rapport fra Region Syddanmark viser en forventning om, 

at antallet af arbejdspladser frem til 2020 stiger fra 27.000 

ansatte til omkring 50.000 – næsten en fordobling på blot 

otte år.         
   

      
 

 
    S  ide 6

Særtillæg: Domicilbyggeri

Tema: Offshore

Indhold

når en elektriker går i land

Elinstallatørvirksomheden HG Electric havde fra starten i 

2004 udelukkende fokus på installationer i den maritime 

branche.    
 

 
 

       Side 3

Tema: Offshore

den hurtige vej til sikker 

grund under fødderne 

I offshore-branchen er tid også en altafgørende 

faktor, og hurtigcementen A 35 mix fra Ardex er 

gangbar allerede efter 3 timer og belægningsklar 

efter kun et døgn.  

Læs artiklen på side 12

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER 2
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vandtæt lyskasse

tlf. 9
756 4222            

         niss sørensen & søn a/s

lyskasse til kælder 

- komplet system

Lyskasse

Afdækningsramme
Sokkel element

Isoleringsplade 

mod kuldebro

Kældervindue
Sikre og professionelle løsninger. Hver gang!
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INDHolD

Hele tiden friske data 

I forhold til sagsstyring, projektledelse og udfakturering 

er det uvurderligt at have fingeren på pulsen, så man ved 

hvad der sker i virksomheden.

 
 

 
          L

æs artiklen på side 8

Kæmpe Co² reduktion med nye 

bæredygtige ovenlys

Hvis alle de gamle plast-kuppel ovenlys blev udskiftet, 

ville samfundet, erhvervslivet og husejere spare langt over 

en milliard kroner. 

 
 

 
        Læs artiklen på side 14

Kvalitetssikring version 2.0

Den digitale verden har gjort sit in
dtog i byggebranchen. 

Et af de seneste tiltag er applikationen IssMan, der gør det 

muligt at udføre kvalitetssikring ved at registrere fejl og 

mangler på et byggeri via smartphone eller tablet. 

Læs artiklen på side 10

Tema: Teknologi

Den hurtige vej til bedre overblik

XyCon A/S leverer IT-styringssystemer til grossister, entreprenører 

og andre virksomheder med behov for overblik over deres 

maskiner og udstyr i hverdagen. Søsterselskabet Garant Udlejnings 

korte proces med at blive DRA certificeret skyldes i høj grad 

virksomhedens software, som automatisk varetager den besværlige 

dokumentationsproces. 

Læs artiklen på side 16
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Tema: El & Belysning

Fra mineby til vidensby

Juul Frost Arkitekter har udviklet planen Forskningsparken 

i Svalbard og byens fremtidige udformning, hvor 

der skabes en solid sammenhæng mellem forskning, 

uddannelse, erhverv, beboelse og turisme. 

Læs artiklen på side 13

”I dag er fokus på de små, 

umærkelige optimeringer af lEd-

lyset”
LED er efterhånden en moden teknologi, hvor 

problemerne med, at lyset er koldt og blåt, er et overstået 

kapitel. 
Læs artiklen på side 8

3F og Asfaltindustrien på fælles 

jobmission

Ny aftale mellem fagforeningen 3F og virksomhederne 

i Asfaltindustrien, skal sikre en hurtig og effektiv 

jobformidling af ledige asfaltarbejdere, når der er brug for 

hænder på de danske veje. Læs artiklen på side 15

Udendørslamper 

skabt til det 

nordiske klima

Når en udendørslampe skal 

holde 25 år i det danske vejr, skal 

der være fokus på kvalitet og 

holdbarhed, helt ned i de enkelte 

komponenter. Alumi Lightdesigns 

lamper er udviklet til det nordiske 

klima og produceret i Danmark. 

Læs artiklen på side 10
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”Et projekt er aldrig bedre end sin 

bygherre”
Designchef og partner i Henning Larsen Architects Søren 

Øllgaard har blandt andet stået for udviklingen af Novo 

Nordisk domicil i Bagsværd og Nordeas kommende 

hovedsæde i Ørestaden.   
    Side 2, Særtillæg

Medvind til offshore-sektor

Der er både et stort potentiale og store udfordringer for 

den danske offshore-branche over de kommende år. En 

rapport fra Region Syddanmark viser en forventning om, 

at antallet af arbejdspladser frem til 2020 stiger fra 27.000 

ansatte til omkring 50.000 – næsten en fordobling på blot 

otte år.         
   

      
 

 
    S  ide 6

Særtillæg: Domicilbyggeri

Tema: Offshore

Indhold

når en elektriker går i land

Elinstallatørvirksomheden HG Electric havde fra starten i 

2004 udelukkende fokus på installationer i den maritime 

branche.    
 

 
 

       Side 3

Tema: Offshore

den hurtige vej til sikker 

grund under fødderne 

I offshore-branchen er tid også en altafgørende 

faktor, og hurtigcementen A 35 mix fra Ardex er 

gangbar allerede efter 3 timer og belægningsklar 

efter kun et døgn.  

Læs artiklen på side 12
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Tema: NEDBRYDNING

de unge skal have den gode 

fortælling om bygge og anlæg

Antallet af unge der vælger en erhvervsuddannelse direkte 

efter grundskolens 9. eller 10. klasse. har været støt 

faldende i mere end 10 år. 

Læs artiklen på side 18

Altaner med udsigt til fremtiden

Åbne altaner er de senere år blevet meget populære. Med 

udsigten til mere lys, urtehave på fjerde sal og et sted at 

nyde morgenkaffen i solen, ses en stigende efterspørgsel 

på kvalitetsaltaner.
Læs artiklen på side 8

350 tons stål udgør 

Tibberupparkens nye skelet

Det er en af sværvægterne indenfor dansk 

stålkonstruktion, der i øjeblikket leverer og opsætter søjler, 

balkoner og værn i Tibberupparken ved Snekkersten.

Læs artiklen på side 22

nedbrydning 

blev et 

familieanliggende

Nedbrydningsvirksomheden 

P. Olesen & Sønner A/S, har 

udviklet sig fra en lille en-mands-

virksomhed til en mastodont, der i 

dag påtager sig nedbrydnings- og 

miljøsaneringsopgaver over hele 

landet. 
 Læs artiklen på side 16-17

Lundagervej 45A, 8723 Løsning • tlf.: 73 84 11 00 • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk

Vi tilbyder et fuldt program inden for markedets førende 

LED-løsninger – fra diskret og stilren interiørbelysning til 

effektive industriarmaturer, vej- og parklamper.

Kontakt os allerede i dag for en LED-løsning, 

der passer til dine behov.  
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Tema: El & Belysning

Fra mineby til vidensby

Juul Frost Arkitekter har udviklet planen Forskningsparken 

i Svalbard og byens fremtidige udformning, hvor 

der skabes en solid sammenhæng mellem forskning, 

uddannelse, erhverv, beboelse og turisme. 

Læs artiklen på side 13

”I dag er fokus på de små, 

umærkelige optimeringer af lEd-

lyset”
LED er efterhånden en moden teknologi, hvor 

problemerne med, at lyset er koldt og blåt, er et overstået 

kapitel. 
Læs artiklen på side 8

3F og Asfaltindustrien på fælles 

jobmission

Ny aftale mellem fagforeningen 3F og virksomhederne 

i Asfaltindustrien, skal sikre en hurtig og effektiv 

jobformidling af ledige asfaltarbejdere, når der er brug for 

hænder på de danske veje. Læs artiklen på side 15

Udendørslamper 

skabt til det 

nordiske klima

Når en udendørslampe skal 

holde 25 år i det danske vejr, skal 

der være fokus på kvalitet og 

holdbarhed, helt ned i de enkelte 

komponenter. Alumi Lightdesigns 

lamper er udviklet til det nordiske 

klima og produceret i Danmark. 

Læs artiklen på side 10
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Asfaltindustrien foreslår: ”Lad 

kommuner selv stå for langsigtede, 

landsdækkende investeringer”
Side 4

Et vindue til verden

Bygge- & Anlægsavisen deltog på årets BAU Messe i Mün-

chen, hvor de store temaer var intelligent urbanisering og 

energioptimering.

Side 10

Ikke i andres fodspor

Nedgravede affaldssystemer er et område i rivende udvik-

ling for Danmarks førende leverandør af udstyr til affalds-

håndtering, joca. 

Side 10

Særtillæg: Byggematerialer

1. Sektion: Transport & Motor

1. Sektion: Veje & anlæg
IndhoLd
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Tema: Veje & anlæg

Kompleksitet i asfalt

Lemminkäinen A/S har stået for hovedparten af 

belægningerne på de store, avancerede broer på 

den naturskønne Silkeborg motorvejsstrækning, der 

krydser Gudenåen. 

Læs artiklen på side 8-9
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Asfaltindustrien foreslår: ”Lad 

kommuner selv stå for langsigtede, 

landsdækkende investeringer”
Side 4

Et vindue til verden

Bygge- & Anlægsavisen deltog på årets BAU Messe i Mün-

chen, hvor de store temaer var intelligent urbanisering og 

energioptimering.

Side 10

Ikke i andres fodspor

Nedgravede affaldssystemer er et område i rivende udvik-

ling for Danmarks førende leverandør af udstyr til affalds-

håndtering, joca. 

Side 10

Særtillæg: Byggematerialer

1. Sektion: Transport & Motor

1. Sektion: Veje & anlæg
IndhoLd
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Tema: Veje & anlæg

Kompleksitet i asfalt

Lemminkäinen A/S har stået for hovedparten af 

belægningerne på de store, avancerede broer på 

den naturskønne Silkeborg motorvejsstrækning, der 

krydser Gudenåen. 

Læs artiklen på side 8-9
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VOREs læsERE

Entreprenører 2.325  Bygge- & Anlægsavisen dækker alle entreprenører med mere end fire ansatte Dækningen udgør 60 %
   af alle entreprenørvirksomheder.

Håndværkere 8.275  Vi dækker alle håndværksvirksomheder med mere end to ansatte: Tømrer og bygningssnedkere 2.497.
   Murere 1.065. Gulvlæggere, malere, glarmestre og tagdækkere 1.193. 
   VVS og blikkenslagere 1235. El-installatører 1060. Andre håndværkere 1225.

Arkitekter og Ingeniører 1.200  Bygge- & Anlægsavisen dækker 100% af arkitekt- og ingeniørvirksomheder med mere end én ansat.

Bygherrer, byggefinansiering, 2.900  Alle virksomheder med mere end 200 ansatte. Relevante afdelinger og departementer inden for Stat, 
ejendomsadministration og   Region og Kommune. Banker og finansvirksomheder. Ejendomsservice og administratorer.
service til byggebranchen   Udlejnings- og leasingselskaber. Forsyningsselskaber.

Diverse 300  Byggemarkeder. Engroshandel med entreprenørmaskiner, varebiler o. lign.

VI sTIllER skARpT på:

Bygge- & Anlægsavisen læses af ca. 10.600 håndværkere og entreprenører over hele landet.

DIsTRIbuTION  ANTAl DækNINgskOMMENTAR

sEkTION 1:

byggEpROjEkTER
Vi går i dybden med interessante byggepro-
jekter, hvor vi lader alle involverede komme til 
orde – fra bygherre og rådgivere til udførende 
og producenter. Vi sætter fokus på løsninger 
og materialevalg til følgende projekter:

• Anlæg & Infrastruktur
• Erhvervs & Kontorbyggeri
• Sportsbyggeri & Multihaller
• Renovering
• Uddannelsescentre, Skoler & Institutioner
• Domicilbyggeri

sEkTION 2:

ENTREpRENøR & HåNDVæRkER
Vi sætter fokus på de vigtigste produkter
og løsninger, som er med til at skabe større
effektivitet og nedbringe omkostninger for de
udførende. Her bringer vi blandt andet test af
værktøj, så den moderne håndværker kan få
ny viden.

sEkTION 3:

MOTOR & MAskINER
Vi dækker alle aspekter af transport, logistik
og entreprenørmaskiner. Du kan læse om
alt det nyeste udstyr og modeller, som kan
skabe større effektivitet for håndværkeren. 
Vi bringer også løbende test af varevogne, så
man kan holde sig orienteret om den nyeste
udvikling på området.

sEkTION 4:

sæRTIllæg
Vi bringer de væsentligste nyheder fra de
store byggemesser, ligesom vi stiller skarpt
på områder som Klimasikring og Miljø.

INDsTIk:

DAgblADET bøRsEN
Vi ønsker at give hele Danmarks erhvervsliv
et indblik i den danske byggebranche, hvor
vi oplever stor omstillingsparathed og vilje 
til nytænkning.

uDgIVElsEsDATOER Og sæRTIllæg

Nr.1 - 26/2*
SEKTION 1
Anlæg & Infrastruktur
Klimasikring & Kloak-
ering

SEKTION 2
IT & Digitalisering

SEKTION 3
Entreprenørmaskiner
& Materiel

SÆRTILLÆG
BYGGERI’18

Nr. 2 - 16/4*
SEKTION 1
Erhvervs &  
Kontorbyggeri
Indeklima

SEKTION 2
Arbejdsmiljø & Sikkerhed

SEKTION 3
Varevogne & udstyr

SÆRTILLÆG
El & TEKnIK 2018

Nr. 3 - 28/5*
SEKTION 1
Sportsbyggeri & 
Multihaller
Modul- & Pavillonbyggeri
Byrum & Parker

SEKTION 2
Værktøj

SEKTION 3
Udlejning & leasing

SÆRTILLÆG
E & H messe

Nr. 4 - 3/9*
SEKTION 1
Renovering &
Energioptimering
Vinduer & Døre

SEKTION 2
IT & Digitalisering

SEKTION 3
Entreprenørmaskiner
& Materiel

SÆRTILLÆG
Klimasikring & Miljø

Nr. 5 - 8/10*
SEKTION 1
Uddannelsescentre, 
Skoler & Institutioner
Bæredygtige byggemate-
rialer, Indeklima

SEKTION 2
Arbejdsmiljø & Sikkerhed

SEKTION 3
Varevogne & udstyr

SÆRTILLÆG
Building Green

Nr. 6 - 19/11*
SEKTION 1
Domicilbyggeri, Facaden, 
Tag, Undertag & Grønne 
tage

SEKTION 2
Værktøj

SEKTION 3
Udlejning & leasing

SÆRTILLÆG
Vinterbyggeri

* Materiale skal være os i hænde senest to uger før udgivelsesdato

BøRSEN 
21. juni    
20. december
Hvor sker innovationen i byggebranchen i dag?
Bæredygtighed - IT & ny teknologi

Plejer er død... grib mulighederne 
Dansk Byggeris adm. direktørs analyse af de økonomiske nøgletal som vækst, beskæftigelse 

og privatforbrug. Der er meget, som peger på, at der er noget at have optimismen i. 

Som annoncør kan du være en del af vores fortælling om byggebranchen nu og i fremtiden.

02

06

07 Værdiskabende samarbejde

– Innovation og tendenser i bygge- og anlægsbranchen

Potentiale

Fortæl din virksomheds historie 
til Danmarks erhvervsliv

Landskab i byrum, klimasikring og lokal afledning af regnvand er centrale kernekompe-

tencer hos Malmos Landskaber, der efterlyser mere værdiskabende samarbejde.

Plejer er død... grib mulighederne 

Dansk Byggeris adm. direktørs analyse af de økonomiske nøgletal som vækst, beskæftigelse 

og privatforbrug. Der er meget, som peger på, at der er noget at have optimismen i. 
Som annoncør kan du være en del af vores fortælling om byggebranchen nu og i fremtiden.

02

06

07
Værdiskabende samarbejde

Landskab i byrum, klimasikring og lokal afledning af regnvand er centrale kernekompe-

tencer hos Malmos Landskaber, der efterlyser mere værdiskabende samarbejde.

– Innovation og tendenser i bygge- og anlægsbranchenPotentiale

Fortæl din virksomheds historie 

til Danmarks erhvervsliv

Udkommer

21. juni &
20. december

INDsTIk



2/1 sider, b. 546 x h. 365 mm.  
1/1 side, b. 266 x h. 365 mm.  
1/2 side, b. 130 x h. 350 mm. 
1/2 side, b. 266 x h. 171 mm.  
1/4 side, b. 130 x h. 171 mm.  
1/8 side, b. 130 x h. 82 mm.  
Forsideannonce 1, b. 175 x h.54 mm. 
Forsideannonce 2, b. 85 x h. 54 mm. 

sæRTIllæg 
2/1 sider, b. 530 x h. 375 mm. + 3 mm. beskæring 
1/1 side, b. 265 x h. 375 mm. + 3 mm. beskæring
1/2 side, b. 122 x h. 339 mm. 
1/2 side, b. 251 x h. 166 mm. 
1/4 side, b. 123 x h.164 mm. 
1/8 side, b. 123 x h. 79 mm.

ADVERTORIAls
2/1 sider, b. 546 x h. 350 mm. 
1/1 side, b. 266 x h. 350 mm.
1/2 side, b. 130 x h. 350 mm.

Ved levering af egen pressemeddelelse el. lign., 
som er klar til indrykning, opnås rabat på 15%

2/1 sider  kr. 37.500
1/1 side  kr. 22.000
1/2 side  kr. 15.000
1/4 side  kr. 9.000
1/8 side  kr. 5.000
Forsideannonce 1  kr. 12.500
Forsideannonce 2   kr.  8.500

layout og opsætning af annoncer 
fra kr.1.500, afhængig af format.

gENTAgElsEsRAbAT
2 indrykninger 5%
3 indrykninger 10%
4 indrykninger 15%
5 indrykninger 20%
Årsaftale  25%

TIllæg
Særplacering:  25%
Bagside:  50%

RETTIgHEDER 
TIl ANVENDT MATERIAlE

Mediaxpress A/S, ejer rettighederne til tekster, 
som firmaets skribenter har udarbejdet. 
Hvis du ønsker at anvende teksten i andre 
sammenhænge (brochure, pressemeddelelse, 
nyhedsbrev, artikel i andre medier etc.), er det 
muligt at erhverve sig rettighederne. 

Herved kan du frit disponere over teksten.

Pris for køb af rettigheder efter indrykning 
af tekst i medie: kr. 5000

Pris for køb af rettigheder til anvendt 
fotomateriale: kr. 500

FORMATER

spEcIFIkATIONER
lEVERINg AF ANNONcER Og 
bIllEDMATERIAlE

Billeder leveres i CMYK, 200 dpi.
Fonte i vectorbaserede illustrationer
konverteres til kurver.

Trykklar pdf med fonte inkluderet.
Annonce til kant af format.
levering på email:
vm@mediaxpress.dk
Husk angivelse af medie og udgivelsesnummer.

For nærmere information kontakt
venligst redaktionen på tlf.: 33 44 55 55.

OplAg
Bygge- & Anlægsavisen: 
Oplag: 14.730
Frekvens: 6 gange årligt

Børsen indstik kontrolleret oplag: 39.000
Frekvens: 2 gange årligt

Bygge- & Anlægsavisen er 
tilmeldt Dansk Oplagskontrol

”Vi har gennem 
mange år haft en 
yderst tilbageholdende 
firmapolitik mht. an-
noncering, som vi brød 
med, da vi for år tilbage 
indledte samarbejdet 
med Bygge- & Anlægs- 
avisen. Hele det forløb 
har været frugtbart og inspirerende for os, og 
vi oplever en høj grad af fleksibilitet. Avisens 
brede målgruppe og høje kvalitetsniveau 
harmonerer godt med ARDEXs produkter.”

Marketingchef Michael Fonnesbek, 
ARDEX Danmark

”Jeg kan kun anbefale 
Bygge- & Anlægs- 
avisen. Vi har gennem 
en årrække haft et 
velfungerende og 
behageligt samar- 
bejde, hvor vi både 
har annonceret og 
indrykket redaktionelle 
omtaler, hvilket har givet meget positiv 
opmærksomhed.” 

salgschef Niels Arp-Nielsen, 
EXpO-NET Danmark A/s

“CSK Stålindustri har 
gennem en længere år-
række haft et velfunger-
ende samarbejde med 
Bygge- & Anlægsavisen 
– vi kender hinanden 
rigtig godt, og det giver 
en effektiv arbejdsgang. 
Vi benytter os af både 
annoncer og advertorials i en samlet pakke, 
og vi får rigtig god feedback på de konkrete 
historier. I CSK ønsker vi at have kontinuitet 
i vores markedsføring, og her er det en stor 
hjælp, at vi på Bygge- & Anlægsavisen har en 
fast skribent, som kender vores værdier og 
måde at kommunikere på, ligesom han selv 
kan gribe fat de relevante interviewpersoner i 
vores organisation”.

økonomidirektør peter Andersen,
csk stålindustri

“Vi har haft et velfun-
gerende samarbejde 
med Bygge- & Anlægs- 
avisen, og vi oplever 
et højt serviceniveau, 
hvor man tager sig 
tid til at give en god 
vejledning og sparring 
omkring mulighederne 
– både på print-mediet og online. Bygge- & 
Anlægsavisen står stærkt i den digitale 
verden, og vi har valgt at lægge en stor del af 
vores markedsføring her, hvilket har givet en 
klart større eksponering for Saferoad Daluiso 
online”.

Marketingansvarlig jeppe svendsen 
saferoad Daluiso A/s

uDTAlElsER

www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Vi ved, hvad 
1 m3 grus vejer. 
Både i tør og 
våd tilstand.

Vi er et ErhvervsCenter.
Ikke bilsælgere. Vi er eksperter i individuelle transportløsninger.  
Det bliver man kun, hvis man sætter sig ind i den hverdag, bilerne 
skal fungere i. Og råder over markedets bredeste modelprogram. 
Vær sikker på, at vi gør begge dele.

EXPERTS
IN HUMIDITY
MANAGEMENT
 

TALK TO US ABOUT WHAT’S POSSIBLE T: +45 5819 6322  SALES@COTES.COM  COTES.COM

EFFEKTIV 
FUGTSTYRING 
BETALER SIG

GLEM ALT OM FUGT PROBLEMER 
Cotes kvalitetsløsninger inden for affugt-
ning og fugtstyring lader dig fokusere på 
det, der reelt er værdiskabende for din 
virksomhed.

PROCESSTABILITET
Ved fokus på fugtstyring sikres stabil pro-
duktion, så din virksomhed kan producere 
uafhængig af årstid og udekonditioner.

ENERGIOPTIMERING
Cotes affugtningsløsninger sikrer lavere 
driftsomkostninger og energibesparelser 
– hermed mindre miljøpåvirkning til gavn 
for alle.

- totalløsninger til den danske infrastruktur

Saferoad tilbyder totalløsninger og kvalitetsprodukter til staten, kommuner og entreprenører.

Indtil 2008 var vi hovedsagligt leverandør af trafikprodukter. Siden da har vi udviklet os til i dag 

at levere intelligente totalløsninger til infrastrukturen i Danmark.

Når en vej skal etableres har vi løsningen. Vi kan levere de geosynteter og ståltunnelrør der 

ligger under asfalten, såvel som vejmarkering, skiltning, autoværn, afmærkning og andet  

udstyr der er på, over og langs med vejen. Og vi kan naturligvis også stå for afspærring imens 

etableringen pågår.

Udover et stort sortiment af kvalitetsprodukter tilbyder vi desuden rådgivning og montage,  

således at kunden kan få en totalløsning, hvor vi er behjælpelige fra start til slut.

Kontakt os og drag nytte af vores store ekspertise og erfaring. 

Have a safe journey

Tlf. 70 30 20 30    info@saferoad.dk     saferoad.dk

KLOAKBRANCHENS
STORE FAG- OG
INDKØBSMESSE

Mød flere end 125 af branchens førende leveran-
dører med materialer, værktøjer og services, og 
oplev faglige indlæg fra messens scene.

FRI adgang for fagfolk ved online registrering på 
www.kloakmessen.dk. Messen har åbent den 
25. januar kl. 9.00-16.00 og 26. januar kl. 9.00-15.00.

MESSE C, FREDERICIA DEN 25.-26. JANUAR 2018

MESSE C         Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia      +45 7592 2566        messec@messec.dk        www.kloakmessen.dk

3 AKTIVE A/S

ABCliner
ACO Nordic A/S
Airtox International A/S
Ajour System A/S
A-Kassen ASE
AL Laser A/S
AL-LIFT ApS
Amiantit Norway AS
Andersen & Nielsen A/S
Apacta A/S
ASP Produktudvikling

BioKube A/S
Biovac Danmark A/S
Bitusal Danmark
BLITE A/S
BLÜCHER Metal A/S
BOTT-DANMARK A/S
Brdr. Holst Sørensen A/S
Brødrene A & O Johansen A/S
Brødrene Dahl A/S
Byggros A/S
BygTek, Odsgard A/S

Cady Aqua Control ApS
Care Construction ApS
Care Relax
C-TV Tekniske Artikler A/S

Danpipe A/S
Dansk Auto Logik A/S
Dansk Brønd Teknik ApS
Dansk Højtryk A/S
Dansk Kloak RenoveringsTeknik ApS
Danske Kloakmestre
Danske Maskinstationer og 
Entreprenører
DEKRA AMU Center Sydjylland
DUCO ApS

Easy Quality Systems ApS
Enregis Scandinavia
Erenfred Pedersen A/S
EXPO-NET Danmark A/S

FKSSlamson A/S

Gavatec A/S
Genvand ApS
Grundfos DK A/S
Gunnar Guldbrand A/S
GVA Specialfittings APS

HL Muffer ApS
Hybridfilter A/S
Højgaards ApS

I.S.T. Skandinavia A/S
iKontrol ApS
Inja Miljøteknik A/S
Intempus ApS
ISUZU Danmark AS
Ivar Haahr A/S

J.A.K. Workwear A/S
Jesmig Group ApS
JKL Teknik A/S

Kilian Water ApS

Lauridsen Handel & Import A/S
Lauridsen Rørteknik A/S
Learnmark Horsens
Leica Geosystems
Licitationen

MASKINteknik
MesterTidende
Michann-tools ApS
MINUBA ApS
Mosbaek A/S
Munck Forsyningsledninger a/s

NID - Nordic Infrastructure Design
Norcar DK A/S
Nordisk Innovation ApS
Nordisk Wavin A/S
Nordjysk Grundvandssænkning ApS
Norva24 Kloak- og industriservice

Oldebjerg A/S
ordrestyring.dk

Petro-Chem A/S
Plast-Line A/S
Pon Equipment A/S
Profors ApS
Promitek ApS

Randers Jernstøberi AS
RC Beton A/S
Rejnstrup Gravekasser
REMS Scandinavia A/S
RIA WATECH AS
Ridgid Scandinavia A/S
Rotek A/S
ROTHENBERGER Scandinavia A/S

Sanistål A/S
Scaneco A/S
ScanPipe A/S
Sejma Industries ApS
Skybrudskompagniet ApS
STARK
STEEL ApS
Stenger ApS
Stennevad A/S
Svenningsens Maskinforretning a/s

Tec-SolutionZ
Trade-Line A/S

Ulefos A/S
Unipak A/S
Uni-Seals
Uponor Infra A/S

Vand i Byer - Teknologisk Institut
Vatech 2000 ApS
VP No-Dig ApS

Wacker Neuson ApS
Wapro AB
WaterCare ApS
Watersystems A/S

Xylem Water Solutions Denmark ApS

UDSTILLERLISTE PR. 1. NOVEMBER 2017

1/1

1/2

1/4 www.saekkosolutions.dk

Lager

Sækko Solutions ApS
Thorsvej 11
6330 Padborg
Tlf.: 35 55 50 50

Mangler du lagerplads, 
så har vi løsningen.

telte

1/8

2/1

bøRsEN INDsTIk
2/1 sider, b. 500 x h. 325 mm + 5 mm. kr. 50.000
1/1 side, b. 250 x h. 325 mm + 5 mm. kr. 27.500
1/2 side, b. 235 x h. 150 mm.  kr. 18.500
2/1 siders advertorial.  kr. 50.000
1/1 side advertorial.  kr. 27.500
1/2 side advertorial.  kr. 18.500

gENTAgElsEsRAbAT
2 indrykninger 10%

Vores printudgivelser kan 
også læses online
Artiklerne i vores udgivelser bliver 
naturligvis lagt op på boaa.dk. Derudover 
er vores trykte udgivelser frit tilgængelige 
på vores hjemmeside via den digitale 
publiceringstjeneste issuu. Her er vores 
udgivelser sammenlagt blevet eksponeret 
312.606 gange siden 2011, og der er i 
gennemsnit omkring 90 personer, der læs-
er hver udgave af Bygge- & Anlægsavisen, 
og de bruger sammenlagt omkring 22 
timer på vores magasin.

pRIsER



Bygge- & Anlægsavisen udkommer nu på 
27. årgang, med udgivelse 6 gange årligt. 
Avisen distribueres over hele Danmark 
efter eget adressekartotek. Bygge- & 
Anlægavisen læses af beslutningstagere 
med professionel interesse for byggeri 
og anlæg inden for såvel den private 
som den offentlige sektor – bygherrer, 
arkitekter, entreprenører, ingenører, kom-
muner, bygge- og anlægsvirksomheder, 
boligselskaber, industrien, håndværks-
virksomheder samt  ejendomsadmini- 
strationer. Skal din virksomhed komme i 
betragtning hos de danske bygherrer og 
indkøbere er Bygge- & Anlægsavisen det 
oplagte medie.

Vi tilbyder dig som annoncør en service, 
hvor du kan få dine brochurer, tryksager, 
kataloger mm. sendt ud sammen med 
vores udgivelser.

Der er mange fordele ved denne form for 
markedsføring:
• Du kan som annoncør selv forme dit  
 budskab og produktomtale.
• Forsikring om at dit budskab kommer  
 direkte ud til de rigtige beslutningsta-  
 gere via vores selektive adressekartotek.
• Minimal støj fra andre reklamer.
• Det er omkostningseffektivt.

Ønsker du at høre mere, så kontakt  
os på: info@boaa.dk

INDsTIk

uDgIVElsER

Bygge- & Anlægsavisen udkommer i 
hele Danmark.

  FORMAT pRIs
Topbanner 930x180 px 10.000,- pr. mnd.
Skyscraper 160x600 px 7.500,- pr. mnd.
Artikel banner 300x250 px 5.000,- pr. mnd.
Center banner 600x160 px 7.500,- pr. mnd.

HVORDAN kOMMER jEg I gANg?
Du har sikkert allerede investeret i et website, 
der giver en god beskrivelse af hvem I er, jeres 
produkter og ydelser. Denne investering kan du 
med fordel drage fordel af, når du annoncerer på 
vores platform.

Vi tilpasser det eksisterende materiale på dit 
website til vores medie (og linker til jeres 
website), og sætter det op for dig.

NyHEDsbREV
Vi sender løbende nyhedsbreve ud til beslutnings- 
tagere i dan danske byggebranche. Har du en 
produktnyhed eller andet relevant information er 
du velkommen til at kontakte redaktionen.

DElTAgElsE I NyHEDsbREVET: 
Artikel  Pris: kr. 2.500
nyhedsbanner Pris: kr. 1.500

blIV pARTNER
Et partnerskab giver jeres virksomhed 
muligheden for at præsentere jeres nyheder, 
produkter og artikler i et redaktionelt miljø på 
vores digitale medier.
 
pARTNERpROFIlEN OMFATTER:
• Din egen side på mediet
• Kontaktinformation og logo
• Linkbuilding
• Bannere
 
pARTNERFORDElE:
• Mediehus i ryggen
• Garanteret forside eksponering
• Produktion af redaktionelt indhold
• Deltagelse i nyhedsbreve
 
AbONNEMENT 
12 mdr. Pris: kr. 10.000  

FORMAT Og pRIsER Topbanner 930 x 180 px

Sk
ys

cr
ap

er
 1

60
 x

 6
00

 p
x

Artikel-
banner 
300 x 250 px

Centerbanner 
600 x 160 px

kONTAkT

kEy AccOuNT MANAgER
Daniel lambevski
Tlf.: +45 31 21 26 28
daniel@boaa.dk

MEDREDAkTøR
Ronny Gregory Bennetsen
Tlf.: +45 3123 3757
ronny@boaa.dk

MEDREDAkTøR
Steffen Thorsted
Tlf.: +45 26 35 02 50 
steffen@boaa.dk


