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Udbud

ORDREGIVERE LEVER 
IKKE OP TIL LOVEN
Mange o� entlige ordregivere forklarer 
ikke, hvorfor de ikke har valgt at opdele 
et udbud i delkontrakter

5

IT

ENTREPRENØRER
ER IT-PARATE
Konkurrencen om den mest it-parate 
håndværksvirksomhed skal fremhæve 
virksomheder, der har taget it til sig

6-7

Cityringen

MT HØJGAARD SIGER 
FARVEL PÅ CITYRINGEN
Efter et langt forhandlingsforløb har MT 
Højgaard overdraget sin kontrakt på 
apteringsarbejdet til CMT 

3

→ DAGENS
UDBUD

Byggeopgave vedrørende renovering af svømmeanlæg i Vejle, maler- og rengøringsydelser for Boligforeningen 
Lillebælt, udbygning af E45 mellem Skanderborg og Aarhus for Vejdirektoratet, byggemodning af Svanelunden i 
Viborg Kommune, vintertjeneste med lastbil og traktor i Aabenraa Kommune, transport af a� ald for SamAqua mv.

Vi søger en dygtig og erfaren
jord-, kloak-, og LAR-beregner
til anlægsopgaver. Du skal i 
samarbejde med det øvrige
team bl.a. beregne og opstille 
budgetkalkulation for 
hele projektet.

Kontakt:
Tilbudschef
Sten Jacobsen
Sja@oknygaard.dk
Tlf. 2787 7402

OKNYGAARD SØGER
BEREGNER TIL 
SJÆLLAND

www.oknygaard.dk

RH PUMPER
ENGINEERING LANDSDÆKKENDE SERVICE

Vi servicerer dine pumper 
over hele landet

Ring for tilbud: 
+45 5850 6065

Få serviceret dine pumper 
af teknisk personale med 
meget stor erfaring. 

Vores overpumpningsafdeling løser alle 
pumpeopgaver af kortere eller længere tids 
varighed.

overpumpningsafdeling

over hele landet
Vi udlejer 

også pumper

Ring for tilbud 
5850 6065

RH PUMPER
ENGINEERING

B.A. Elevator A/S
Tuxensvej 4, 2700 Brønshøj | Tlf 38 28 48 99 | thomas@ba-elevator.dk

• Nye elevatorer
• Moderniseringer
• Service
• Døgnvagt
• Bekendtgørelser 
• Reparationer

www.ba-elevator.dk

Af Liv Arnth Jørgensen
liv@licitationen.dk

SKAT Der har været store ud-
sving i erhvervslivets samle-
de selskabsskat de seneste 
10 år. De største dyk ses i 
bygge- og anlægsbranchen, 
der også er den branche, der 
blev hårdest ramt af krisen. 

Vil man fremover undgå, 
at kurven for virksomheder-
nes selskabsskat ligner et 
bakkelandskab, er det vig-
tigt med en stabil konjunk-
tursituation, mener Bo 
Sandberg, cheføkonom i 
Dansk Byggeri.

– Hvis man fra politisk side 
ønsker at optimere selskabs-
skatteprovenuet, er det al-
lervigtigste at holde liv i det 
økonomiske opsving og sik-
re stabile, erhvervsvenlige 
rammevilkår, siger han. 

I 2015 betalte bygge- og 
anlægsbranchen 1,9 mia. 
kroner i selskabsskat. 

Side 8-9

Byggeriet
svinger
mest i skat

Opkøb er en succes efter ét år

FUSION Alpedalens VVS, Techniq 
Installation og Installationsgrup-
pen i Taulov blev for et år siden en 
del af entreprenørvirksomheden 
Hoffmann A/S. Selvom det er ble-
vet en succes for alle parter, har fu-
sionen dog ikke været helt uden ud-
fordringer. Fredag blev étårsdagen 
fejret i Taulov med ledelsen fra virk-
somhederne samt medarbejderne 
fra Taulov.                                              Side 4 

Fo
to

: T
or

be
n 

Si
gh

Portræt

ENTREPRENØREN ER EN
ERHVERVSVENLIG 
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En sjælden positiv stemning prægede stats- og regeringschefernes EU-topmøde 
fredag i sidste uge i Bruxelles, og ifølge Dansk Industri er der mange positive tegn 
at spore for Danmark og Europa. – Økonomien er i fremgang. Valg i flere med-
lemslande har vist opbakning til EU og der er fuld opbakning til Paris-aftalen på 
trods af, at USA vil forlade den, siger adm. direktør Karsten Dybvad, DI. 

EU-samarbejde i bedring

Foto: Colourbox

3,4
er kundens  tilfredshed med rådgiveren.

Skala: 1-5, hvor 5 er bedst.
Gennemsnit for de seneste 36 måneder.

(KILDE: BYGGERIETS EVALUERINGS CENTER, BEC)

 ■Nyheder
Første MgO-sag er afgjort
En voldgiftsret har i sidste uge afgjort den første prin-
cipielle sag om placering af ansvaret for brug af MgO-
vindspærreplader. Her havde en almen bygherre iføl-
ge en pressemeddelelse fra Byggeskadefonden anlagt 
sag mod entreprenør og totalrådgiver om, at de skulle 
dække omkostningerne til udskiftning af pladerne 
samt udbedring af skader.

Voldgiftsretten slår fast, at de anvendte plader ikke 
var egnet til det danske klima som vindspærreplader. 
Derfor skal totalrådgiveren betale et beløb til bygher-
ren svarende til rådgiveraftalens ansvarsbegræns-
ning, fordi rådgiveren ikke handlede i strid med god 
rådgiverskik. 

Til gengæld frifindes entreprenøren, fordi denne ik-
ke har pådraget sig et produktansvar. 

Hededanmark åbner driftscenter
HedeDanmark gør nu klar til for alvor at styrke sin po-
sition som leverandør af pleje og vedligehold af grøn-
ne områder for private og offentlige virksomheder 
samt boligforeninger i det sønderjyske område.. Med 
udgangspunkt fra nyt driftscenter i Felsted ved Aaben-
raa vil HedeDanmark udvide sin tilstedeværelse på 
markedet for udvikling, anlæg og pleje af grønne om-
råder i Sønderjylland. 

Hededanmark udvidede sidste år sin position i Søn-
derjylland, da virksomheden overtog den lokale Frank 
Sørensen Anlægsgartner.

Ikea får grønt lys til varehus
Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget lo-
kalplanen for Kalvebod Brygge Vest II med et nyt 
37.000 kvm stort Ikea-varehus ved Dybbelsbro Stati-
on.

Ikea er i fuld gang med et finde en totalentreprenør 
til projektet, og så snart det er på plads efter somme-
ren, kan der sættes en dato for første spadestik og åb-
ningen af varehuset.

Første spadestik bliver formentligt i første halvdel af 
2018, mens åbningen forventes at finde sted i løbet af 
første halvår 2020.

Ikeas varehus bliver i tre etager og på sit højeste sted 
hæver det sig 19 meter over jorden. På varehusets tag 
etableres der, udover taghaven og det grønne strøg, 
også en restaurant med udeservering.

Rettelse
Ved en beklagelig fejl var der byttet om på tallene hos 
henholdsvis Ambercon og Confac under punktet ”Re-
sultat før skat” i fredagens brancheanalyse af beton-
elementproducenterne. 

For en god ordens skyld leverede Confac i 2015/16 
et positivt resultat før skat på 27,3 mio. kroner, mens 
det året forinden var på 16,9 mio. kroner. 

Ambercon kom ud af regnskabsåret 2015/16 med et 
negativt resultat før skat på 7,7 mio. kroner, mens re-
sultatet før skat i det kun otte måneder lange 2016-
regnskab var et plus på 26,3 mio. kroner.

Redaktionen beklager fejlen.

Hededanmark har åbnet et nyt driftscenter i Sønderjylland. 
(PR-foto)

Af Torben Sigh
sigh@licitationen.dk

ÉT-ÅRSDAG Det har været et 
spændende og positivt år, 
men dog med udfordringer 
for en række af medarbej-
derne fra Hofmann A/S og 
de tre virksomheder i Tau-
lov, som sidste år blev over-
taget af Hoffmann A/S. Det 
er hhv. Alpedalens VVS A/S, 
Techniq Installation A/S og 
Installationsgruppen A/S, 
der tilsammen omsætter for 
ca. 100 mio. kroner. 

Hoffmann A/S har i en 
lang årrække samarbejdet 
med de tre virksomheder, 
men alle parter kunne se for-
dele i at slå sig sammen, og 
ved denne tid for et år siden, 
kunne Licitationen Byggeri-
ets Dagblad så fortælle at de 
tre virksomheder var slået 
sammen med Hoffmann, 
men skulle fortsætte som en 
selvstændig enhed.

Her på étårsdagen var det 
så fredag tid til at gøre status 
over det forgangne år, og le-

delsen i både Hoffmann og 
Alpedalen er enige om, at 
beslutningen var rigtig.

– Vi så jo muligheden for at 
få en stærk repræsentation 
af teknikere, der kan el vvs 
og ventilation til fingerspid-
serne. Det er kompetencer, 
som vi er storforbrugere af i 
de byggerier vi laver. 30-35 
procent af de byggerier vi la-
ver, er teknik, og nu er halv-
delen af vore medarbejdere 
faktisk teknikere, siger Tor-
ben Bjørk Nielsen, adm. di-
rektør i Hoffmann. Han var 
sammen med sin bestyrel-
sesformand, Jørgen Porsmyr 
fra Veidekke i Norge tilstede 

for at fejre etårsdagen sam-
men med medarbejderne.

Fastholder kunderne
Chefen for de tre virksomhe-
der i Alpedalen, Carsten Lar-
sen mener at det har været 
en god rejse, og at man har 
kunnet fastholde kunde-
kredsen, og samtidig fået 
flere muskler til at klare 
større og mere komplekse 
opgaver. De to er dog enige i, 
at der også har været udfor-
dringer undervejs, ikke så 
meget på det menneskelige 
og holdningsmæssige plan, 
men mere lavpraktisk med 
hensyn til systemer, der 
skulle køres sammen:

– En række af 
vores medarbej-
dere har kæm-
pet en brav 
kamp for at få 
lønsystemer, 
rapportering, IT 
og meget andet 
til at køre sam-
men. Det er vi 
ikke helt færdi-
ge med endnu, 

men vi er kommet rigtigt 
langt, siger han.

Torben Bjørk Nielsen er-
kender, at han havde under-
vurderet, hvor svært det kan 
være at få økonomisystemer 
til at køre sammen.

– Det har taget tid og har 
været en større udfordring, 
ned jeg havde forstillet mig, 
men med gode menneskers 
vedholdende indsats, så er 
det lykkedes, siger han.

Til gengæld mener han at 
man har været rigtig godt 
forberedt på fusionen rent 
mentalt:

– Forud for hele processen 
med due diligence havde vi 

en helt dag sammen, hvor le-
delsen fra alle afdelinger var 
med. Siden har vi haft end-
nu to dage, hvor vi kom end-
nu tættere på, og da så due 
diligence kom, blev afsluttet 
og handlen gennemført, føl-
te vi os faktisk meget klar. 
Men man skal være godt for-
beredt, og man skal være 
klar over at ting tager den 
nødvendige tid. Det er ikke 
noget man bare kan haste 
igennem, for så får man ikke 
alle med, siger han.

– Et råd er at man skal lære 
hinanden at kende. Det gør 
man ved at tilbringe tid sam-
men, tilføjer han.

Stærkere teknikafdeling
At få teknikdelen med ind i 
Hoffmann har længe været 

et ønske for Torben Bjørk
Nielsen, hvis kæphest hele 
tiden har været den tidlige 
involvering. Men det har ik-
ke altid været muligt på det 
tekniske område:

– Men det er muligt nu, 
hvor teknikdelen kan sidde 
med fra start, og det gavner 
kvaliteten i det byggeri, vi 
skal lave, og det gavner ikke 
mindst processen, siger han.

Alpedalen udfører fortsat 
arbejde for egne kunder, og 
udfører desuden arbejder 
for Hoffmann, men på stort 
set samme måde som hidtil, 
bare i en mere integreret 
form.

Målet er at vækste med 10-
15 procent om året, og det 
ser ud til at lykkes. Og indtje-
ningen skal gerne ligge over 
5 procent.  

Integrationsproces er
i hus ét år efter køb
For præcis ét år siden købte entreprenørselskabet de tre Taulov-virksomheder, Al-
pedalens VVS A/S, Techniq Installation A/S og Installationsgruppen A/S. Fusionen 
har givet udfordringer, men betegnes af alle parter som en succes

Nogle af de erfaringer, som parterne har gjort sig i forbindelse med 
fusionen mellem Ho� mann A/S og Alpedalen A/S er som følger:

Ting tager tid. Man skal lære hinanden at kende. 

Systemer: Sammenkøring af IT, løn, økonomi, fakturering, doku-
mentation mv. har været en udfordring. Det kræver ekstra kræfter 
og dedikerede medarbejdere. 

Vigtigt at være på samme hold mentalt. At trække samme vej er 
altafgørende - helt ud til den enkelte medarbejder.

Det er blevet lidt lettere at rekruttere, da folk godt kan se fordelen i 
at være en del af en større helhed. 

 
  

Erfaringer fra fusionen

”Et råd er at man skal
lære hinanden at ken-
de. Det gør man ved
at tilbringe tid sammen
Torben Bjørk Nielsen,
adm. direktør Ho� mann

Medarbejderne var samlet
for at markere étårsdagen for 
fusionen med Hoffmann A/S.

Til venstre: Carsten Larsen, chef 
for aktiviteterne i Alpedalen i 
Taulov, takker medarbejderne 
for indsatsen i et spændende år 
som en del af Hoffmann-kon-
cernen. (Fotos: Torben Sigh) 


