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1 ALGEMENE INFORMATIE 

Aantal inwoners: 5.822.763 
Bevolkingsdichtheid: 135,2 per km² 
Hoofdstad: Kopenhagen 
Andere grote steden: Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding en Horsens 
Valuta: Deense kroon (DKK): €1 = ca 7,4466 DKK 

2. DE DEENSE BOUW- EN AANLEGSECTOR 

De bouw- en aanlegsector is de motor van de Deense economie. In tegenstelling tot andere crisissen, waar 
de bouwsector zeer zwaar werd getroffen, heeft de bouwsector de Deense economie juist ondersteund 
tijdens de coronacrisis.  
 
 

 

Financiële crisis 2009  Coronacrisis 2020 
 

Bron: Danmarks Statistik & DI 
 
De bouw- en aanlegsector werd niet zo zwaar getroffen door de gezondheidscrisis, omdat de sector door 
minder restricties getroffen werd als vele andere sectoren. Op vele bouwwerven en in privéwoningen kon 
men – weliswaar met enkele voorzorgsmaatregelen – gewoon verder werken. 
 
De investeringen in woningen bedragen ongeveer de helft van de totale investeringen in de bouw- en 
aanlegsector. Men verwacht dat deze met ongeveer 5% zullen stijgen in 2021.  
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Dit ondanks het feit dat de investeringen in woningen de laatste jaren fel gestegen zijn als gevolg van de 
sterke bevolkingstoename in de grotere steden. Hierdoor was er vooral een stijgende activiteit in de 
nieuwbouw. Men verwacht echter dat de bouw van nieuwe woningen in 2021 lichtjes zal dalen, maar 
toch op een hoog niveau zal blijven. 
In 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 bereikte de woningverkoop recordhoogtes. In 2020 werden 
voor 252 miljard DKK (€33,9 miljard) woningen verkocht, een sterke stijging in vergelijking met 2019 toen 
de verkoopcijfers 197 miljard DKK (€26,5 miljard) bedroegen.  
 
Aangezien de aankoop van een woning vaak gepaard gaat met renovatiewerken, verwacht men op dit 
vlak een stijgende activiteit bovenop de nieuwbouwactiviteiten. Ook eigenaars die niet van woning 
wisselden, laten vaker renovatiewerken uitvoeren.  
 
Er is ook meer focus op het renoveren met energievriendelijke oplossingen. De Deense regering heeft met 
haar “Grøn Boligaftale 2020” (Groene overeenkomst voor woningen) 30 miljard DKK (€4 miljard) van het 
Landsbyggefonden ter beschikking gesteld voor het energievriendelijker renoveren van woningen in de 
periode 2020-2026. Dit kan zowel gebruikt worden voor kleine als grote projecten. Om de Deense bouw- 
en aanlegsector tijdens de coronacrisis te ondersteunen werd besloten dat 12 miljard DKK (€1,6 miljard) 
hiervan reeds in 2020 gebruikt kon worden voor groene renovatieprojecten van huurwoningen. 
 
De grote activiteit in de bouwsector heeft ook een positieve invloed gehad op de groothandelaars en 
speciaalzaken die aan de professionele bouwsector verkopen. In 2020 steeg de omzet van Lemvigh-Müller 
met zo’n 20%. Ook in het eerste kwartaal 2021 steeg de omzet met 21% t.o.v. dezelfde periode 2020.  
 
Bovendien werd hun assortiment uitgebreid. Lemvigh-Müller zal ook meer winkels openen in de grotere 
steden. Groothandelaar A&O Johansen kende een solide vooruitgang in het tweede kwartaal 2021. Hun 
omzet steeg met 18,6% t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2020. Ook Bauhaus Danmark kende een sterke 
vooruitgang: de netto-omzet groeide van 2,5 miljard DKK (€336,1 miljoen) in 2019 naar 3,2 miljard DKK 
(€430,3 miljoen) in 2020. 
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2.1 TEWERKSTELLING IN DE BOUW- EN AANLEGSECTOR 

De tewerkstelling in de bouwsector is met 3% gestegen van 181.500 personen in het 4de kwartaal 2020 
naar 187.100 personen in het 1ste kwartaal 2021. De brancheorganisatie DI verwacht dat de tewerkstelling 
in de bouwsector in 2021 met ca. 2500 medewerkers zal stijgen. Dit zal vooral gedragen worden door de 
renovatiemarkt. 
 
 

 

Bron: www.statistikbanken.dk/byg1 
 

In het 2de kwartaal 2021 is er door het hoge activiteitsniveau in de bouwsector een tekort waar te nemen 
aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Werkgevers zijn meer en meer genoodzaakt om hun werknemers 
meer te betalen om te verhinderen dat ze voor concurrenten gaan werken. Deze hogere loonkosten 
worden dan doorgerekend aan de klant. De grootste loonstijgingen in de afgelopen 5 jaar zijn waar te 
nemen bij de metselaars (16%), dakdekkers (16%), timmermannen (12%) en loodgieters (11%). 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.statistikbanken.dk/byg1
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Bron: Danmarks Statistik 2000-2019 en DI berekeningen 2020-2021 
(Rood: totale tewerkstelling bouwsector, Zwart: gemiddelde) 

 
In 2021 wordt er in de aanlegsector een kleine stijging van 500 personen verwacht. Dit zal voornamelijk 
te wijten zijn aan de start van het Femern-project. Zonder dit project zou de werkgelegenheid eerder 
afnemen. 
 
De omzet in het 4de kwartaal 2020 bedroeg 85 miljard DKK (€11,4 miljard), hetgeen een stijging is van 8% 
vergeleken met het 4de kwartaal 2019. 
 

 
 

Blauw = nieuwbouw/ groen = renovatie/ oranje = aanleg/ grijs = andere 
 

Bron: www.statistikbanken.dk/bygoms1 

http://www.statistikbanken.dk/bygoms1
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2.2 VERWACHTINGEN VOOR DE ONTWIKKELING IN DE BOUW- EN 
AANLEGSECTOR 

 
 Niveau 2019 

Miljard DKK 
2019 
Verandering 

2020 
verandering 

2021 
Verandering 

Investeringen in 
woningen 

115 6,2% 4,9% 4,9% 

Andere 
investeringen: 

130 7,1% 4,3% 3,5% 

-door bedrijven 92 11,9% 3,8% 2,0% 
-openbare 
investeringen 

37 -3,1% 5,5% 4,1% 

Investeringen 
totaal 

245 6,7% 4,6% 4,2% 

Aantal personen 
tewerkgesteld 

177.600 5.000 -600 2.500 

Bron: Danmarks Statistik & DI 
 
In 2021 zal er meer geïnvesteerd worden in aanlegprojecten in de voorzieningssector, nl. water, afvalwater 
en energie. Bovendien zal de start van het Femern-project positief bijdragen in deze sector. 
 
In 2020 werd “het aanlegplafond” voor gemeenten en regio’s (provincies) opgeheven, waardoor men 
verwacht dat de openbare investeringen in de bouw- en aanlegsector in 2020 met 5,5% en in 2021 met 
4,1% zal stijgen. 
 
De coronapandemie heeft geleid tot een aantal structurele veranderingen in de manier waarop we werken 
en ons leven inrichten. Meer en meer mensen werken thuis of in ploegen en vergaderingen vinden online 
plaats. Hierdoor hebben bedrijven minder plaats nodig voor hun medewerkers. De meeste Deense 
werkgevers hebben goede ervaringen met thuiswerkende medewerkers. Volgens een rapport van de 
grootste werkgeversorganisatie, DI, zal 11% van de werknemers meer thuis werken. Dit zijn er ongeveer 
90.000 meer dan vóór de coronacrisis. Momenteel is het echter nog te vroeg om te beoordelen wat de 
impact op de investeringen in de bouwsector zal zijn.  
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Statistiek en prognose van bouwprojecten van 2014-2023 verdeeld per hoofdgroep en per jaar: 

 
 
 
Top 10 van bedrijven die bouwprojecten in 2021 gestart hebben: 
 
BOUWHEER Aantal Prijs (Miljoen DKK) Type 
Region Hovedstaden 8 3.333 Openbaar/regio 
Energinet 13 3.263 Privé 
Københavns Kommune 118 3.031 Openbaar/gemeente 
Ap Ejendomme A/S 7 2.795 Privé 
Bo-Vest, Boligsamarbejdet på 
Vestegnen 

9 2.223 Openbare 
woningbouwvereniging 

KAB S.M.B.A. 28 2.060 Openbare 
woningbouwvereniging 

Carlsberg Byen P/S 3 1.974 Privé 
Nrep A/S 8 1.916 Privé 
DSV A/S 1 1.500 Privé 
Vores Sol Ejendomsselskab 
Ivs 

1 1.500 Privé 

ARCHITECTEN    
Sweco Danmark A/S 89 7.054  
Arkitema Architects 27 5.339  
C.F. Møller A/S 18 2.826  
ERIK Architekter A/S 21 2.397  
PLH Arkitekter A/S 8 2.170  
Mangor & Nagel A/S 25 2.029  
Vilhelm Lauritzen Arkitekter 
A/S 

12 1.667  
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Holscher Nordberg 
Architecture And Planning 
A/S 

13 1.544  

Tegnestuen Vandkunsten  
A/S 

14 1.414  

Henning Larsen Architects 
A/S 

2 1.300  

INGENIEURS    
Niras A/S 91 9.784  
Rambøll Danmark A/S 142 8.586  
Moe A/S 92 5.766  
COWI A/S 119 5.605  
Sweco Danmark A/S 90 4.970  
Oluf Jørgensen A/S, 
København 

54 3.899  

AFRY Denmark A/S 20 2.098  
Søren Jense Rådgivende 
Ingeniørfirma A/S 

16 2.047  

Akademiingeniør Svend 
Poulsen A/S 

29 1.901  

Ingeniørerne A/S 32 1.900  
AANNEMERS    
MT Højgaard A/S 17 4.101  
Enemærke & Petersen A/S 25 3.398  
Casa A/S 22 2.962  
NCC Danmark A/S 24 2.607  
A. Enggaard A/S 9 2.003  
Rizzani de Eccher S.p.A. 1 1.600  
Ag Development A/S 3 1.525  
Dansk Boligbyg A/S 18 1.523  
European Agency A/S 1 1.500  
ADSBØLL Entreprise A/S 12 1.403  

Bron: Byggefakta A/S (Trends for Byggebranchen Q2 2021) 
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3. BOUWPROCES IN DENEMARKEN 

In 2019 werd voor ongeveer 74 miljard DKK (€9,9 miljard) in de private nieuwbouw geïnvesteerd. Men 
heeft de bouwonkosten en het bouwproces in de Deense bouwsector onderzocht, omdat de bouw van 
woningen in Denemarken duurder is dan in vele andere landen in de EU. In 2018 was dit in Denemarken 
41% hoger dan het EU-gemiddelde (hieronder aangeduid in het groen) 
 

Prijsniveau bouw van woningen in de EU (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Eurostat en DI 
 
Behalve kosten voor het kopen van de grond (deze variëren van gebied tot gebied), zijn er grote onkosten 
verbonden aan de planning en uitvoering van bouwprojecten. Indien de bouwonkosten in Denemarken 
hoger liggen dan het EU-gemiddelde is dit voornamelijk te wijten aan het arbeidsloon, dat veel hoger ligt 
dan in de landen waarmee Denemarken vaak vergeleken wordt. In 2019 lag het arbeidsloon in de Deense 
bouwsector 33% hoger dan het EU-gemiddelde. 

 
Arbeidsloon in de bouwsector in de EU (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Dansk Arbeidsgiverforeningens Lønstatistik (november 2019) 
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Uit een analyse van interviews met de 16 grootste bouwheren in Denemarken (uitgevoerd door DI Byg, 
BIMobject en Chalmers University of Technology) blijkt dat het in 2019 gemiddeld 14.900 DKK (€ 1882,6) 
kostte om 1m² van een woning te bouwen (excl. de kosten voor de grond). Dit cijfer bevatte echter 
aanzienlijke afwijkingen, aangezien de laagste onkosten rond 10.400 DKK (€1398,5)  en de duurste rond 
21.200 DKK (€2850,6) per m² lagen, afhankelijk van de grootte van het project en de kwaliteit en doelgroep. 
 
Het is bijna normaal dat het budget overschreden wordt. De bouwheer reserveert dan ook vaak een post 
voor onvoorziene onkosten (force majeur) van 7 à 10%. De belangrijkste redenen voor deze extra 
bouwkosten zijn het fundament en de verontreiniging van de grond. Een andere reden vinden we in 
fouten en misverstanden in het planningsmateriaal. Daarom werken vele bouwheren ook samen met een 
externe consulent, die het planningsmateriaal grondig onderzoekt. 
 
De coronacrisis heeft geleid tot een dalende productie van bouwmateriaal. Gecombineerd met een 
stijgende vraag naar bouwmateriaal zijn de prijzen van bouwmateriaal in maart 2021 in Denemarken zo’n 
30% hoger dan vóór de coronacrisis. Volgens cijfers van Danmarks Statistik zijn de prijzen van stalen 
constructies in de bouw- en aanlegsector op 1 jaar tijd met 13,7% gestegen. 
 

3.1 IMMOBILIËNMARKT 

De ontwikkeling van de Deense woonmarkt is van groot belang voor het privébezit van de Denen. De 
stijgende immobiliënprijzen leiden tot een grotere meerwaarde, die omgezet kan worden in een lening 
voor bv. bouwprojecten of verbruik. 
 
De hoge handelsactiviteit op de immobiliënmarkt in 2020, heeft geleid tot een prijsstijging. Deze 
prijsontwikkeling geeft een meerwaarde, dat samen met het uitbetaalde “ingevroren” vakantiegeld, de 
Denen de mogelijkheid geeft om te investeren in grote verbeteringen van de woningen, o.a. inzake energie-
efficiëntie. 
 
Door de demografische ontwikkeling en het verhuisgedrag van de Denen was er sinds 2013 een grotere 
behoefte aan nieuwbouw. De nieuwbouw van privéwoningen kende een piek in 2018. Men verwacht dat 
er vanaf 2020 meer nieuwe huizen gebouwd zullen worden in de randgemeenten (van 6.500 in 2018 naar 
7.500 in 2020 en 2021). Het aantal nieuwe rijhuizen zal stijgen van 6.000 in 2020 naar 6.500 in 2021. 
 
Er zijn ook veel meer zomerhuizen verkocht in 2020. Aangezien de Denen weinig mogelijkheden hadden 
om hun vakantie in het buitenland door te brengen, hebben veel Denen besloten om in een zomerhuis te 
investeren. Er worden ook meer nieuwe zomerhuizen gebouwd. 
 
Er zijn natuurlijk ook eigenaars die vanwege de onzekere coronatijd zullen wachten met het investeren 
in hun woning of een nieuwe woning.  
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3.2 INDUSTRIËLE BOUWPROJECTEN 

Denemarken is een kleine, open economie die sterk afhankelijk is van evoluties in de rest van de wereld. 
Men verwacht dat COVID-19 nog een grote invloed zal hebben in 2021. Bovendien zorgt Brexit voor een 
grote onzekerheid. Groot-Brittannië is één van de grootste exportmarkten voor Denemarken.  
 
Door deze 2 belangrijke factoren zullen de Deense bedrijven slechts in mindere mate uitbreiden. Men 
verwacht dat de bouwactiviteiten die vóór corona gestart zijn, in 2021 zullen afgewerkt worden, maar er 
zullen niet zoveel nieuwe industriële bouwprojecten opgestart worden. 
 
 
 2018R 2019R 2020R 2021R 
Industriële 
bouwprojecten 
totaal 

2690 2810 2760 2510 

Landbouw 970 990 990 950 
Fabrieken en 
ateliers 

380 410 420 400 

Administratie, 
handel en 
opslagplaatsen 

940 990 950 850 

Diverse 400 420 400 310 
R = raming 

Bron: Danmarks Statistik en DI 
 

3.3 GEBOUWEN VOOR ADMINISTRATIE, HANDEL EN OPSLAGPLAATSEN 

De Deense industrie heeft een aantal goede jaren achter de rug, waarbij de omzet flink gestegen is sinds 
2010. In dezelfde periode is het aantal lege ruimtes voor opslag en productie gehalveerd van 4% tot 2%. 
Dit betekent dat er een tendens is om nieuw te bouwen, indien een bedrijf zijn productie wil uitbreiden. 
 
Sinds 2014 is het aandeel van lege kantoren van 10% naar 8% in 2018 gereduceerd. In 2020 is dit opnieuw 
lichtjes gestegen. 
 
De detailhandel heeft het nog steeds moeilijk. De coronarestricties hebben het gedrag van de Denen 
beïnvloed en nu kopen nog meer Denen online. Vooral in Kopenhagen hebben veel winkels hun deuren 
gesloten. 
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3.4 OPENBARE GEBOUWEN 

De bouwprojecten van de 16 superziekenhuizen zijn al enkele jaren aan de gang. Enerzijds verwacht men 
dat na 2021 het activiteitsniveau zal dalen, naarmate de ziekenhuisprojecten afgewerkt worden. 
Anderzijds betekenen het opheffen van het bouw- en aanlegplafond (“anlægsloft”) in 2020 en een hoger 
bouw- en aanlegplafond in 2021 dat er meer instellingen en onderwijslokalen gebouwd zullen worden.  
 
Een bouw- en aanlegplafond is het totale bedrag, dat door de 98 Deense gemeenten gebruikt kan worden 
voor de renovatie en de bouw van nieuwe gebouwen. Dit bedrag wordt overeengekomen tijdens 
onderhandelingen tussen de Deense regering en Kommunernes Landsforening (paraplu-organisatie van de 
Deense gemeenten). 
 

3.5 DE UTILITEITSMARKT 

Op de utiliteitsmarkt gaat het goed. Dit geldt voor water, afvalwater, energie en digitale infrastructuur. 
Wegens de groene hervorming verwacht men dat er in de komende jaren veel geïnvesteerd zal worden. 
 

3.6 INITIATIEVEN OM HET ACTIVITEITSNIVEAU IN DE BOUWSECTOR TE 
STIMULEREN 

De regering heeft de “boligjobordning” uitgebreid. “Boligjobordningen” is een belastingincentive, die in 2011 
als experiment werd ingevoerd. Eigenaars, die hun woning willen verbeteren (energievriendelijker of 
klimaataanpassing), kunnen in 2021 max. 25.000 DKK (€3.360) per persoon (per huishouden) van hun 
belastingen aftrekken voor de betaling van arbeidsloon.  
 

3.7 AANLEG EN ONDERHOUD VAN OPENBARE WEGEN, INFRASTRUCTUUR 

Vejdirektoratet (The Danish Road Directorate) maakt deel uit van het Deense ministerie van Transport. 
Vejdirektoratet is verantwoordelijk voor de aanleg van het wegennet van de Deense staat. Het ontwikkelt 
de Deense infrastructuur en verbindt het vasteland met de eilanden. Het wegennet, in totaal zo’n 3800 
km, bestaat uit autosnelwegen, een reeks hoofdwegen en de meeste bruggen in het land. 
 
Op de website van Vejdirektoratet worden de grootste bouwprojecten gepresenteerd: 
www.vejdirektoratet.dk/projects  

http://www.vejdirektoratet.dk/projects
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Vejdirektoratet organiseert openbare aanbestedingen om leveranciers te vinden.  
U vindt een overzicht van de “ongoing tenders” via onderstaande link: 
 
https://lp.vejdirektoratet.dk/EN/roadsector/supplierportal/Pages/ongoingtenders.aspx   
 

3.8 GEBREK AAN BOUWMATERIALEN  

Volgens cijfers van Danmarks Statistik ontbreekt het 1 op 5 bedrijven in de Deense bouw- en aanlegsector 
materialen of uitrusting. Het resultaat van een bevraging bij de leden door DI Dansk Byggeri toont aan 
dat 84% van de bedrijven te kampen heeft met langere leveringstermijnen en dat 44% van de bedrijven 
bestellingen verliest. Er is vooral een gebrek aan hout, ijzer, staal en plastic. 
 

4. DUURZAAMHEID IN DE DEENSE BOUWSECTOR 

Volgens professor Harpa Birgisdottir, researcher in duurzaamheid in de bouwsector aan de Universiteit 
van Aalborg, is de bouwsector verantwoordelijk voor 39% van de CO2-uitstoot in de wereld. 11% is 
afkomstig van bouwmaterialen. Denemarken is één van de eerste landen die bezig is met het invoeren 
van “klimaateisen” voor de bouwsector. Deze gelden ook voor bouwmaterialen. 
 
Een brede meerderheid in het Deense parlement heeft in maart 2021 een akkoord bereikt dat grotere eisen 
stelt aan de bouwsector (voor nieuwbouw). Vanaf 2023 tot 2029 worden de eisen geleidelijk aan 
verstrengd.  
 
Eerst en vooral moet er voor alle bouwprojecten een analyse gemaakt worden van de impact op het 
klimaat tijdens de levenscyclus van een gebouw. Voor bouwprojecten groter dan 1000 m² zal er een 
maximum ingevoerd worden van hoeveel CO2 per jaar mag uitgestoten worden gedurende het bestaan 
van het gebouw, nl. maximum 12 kg CO2 per m² per jaar gedurende een periode van 50 jaar (inclusief 
bouwmaterialen en opwarming). Er zal ook een bijzondere CO2-klasse zijn, waar het plafond nog lager is 
(8kg CO2 per m2), maar dit enkel op vrijwillige basis. 
 
Eind 2023 zal het Deense parlement opnieuw bespreken wat de klimaateisen vanaf 2025 moeten zijn. Er 
zou nu al gesproken zijn het plafond te verlagen tot 10,5kg CO2 per m². In 2025 en 2027 zullen dan opnieuw 
strengere klimaateisen afgesproken worden. 
 
Één van de Deense producenten die bezig is met de productie van meer duurzame bouwproducten, is de 
cementproducent Aalborg Portland. Het bedrijf heeft een overeenkomst gemaakt met de Deense regering 
om tegen 2030, 660.000 ton minder CO2 uit te stoten.  

https://lp.vejdirektoratet.dk/EN/roadsector/supplierportal/Pages/ongoingtenders.aspx
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In samenwerking met de Universiteit van Aalborg en andere instellingen en bedrijven heeft Aalborg 
Portland een nieuw cementtype ontwikkeld, nl. Futurecem. De CO2-uitstoot van Futurecem is 30% lager 
dan traditionele cement. Momenteel zijn de verkoopcijfers van Futurecem niet zo goed als deze van de 
traditionele cement. Enerzijds is dit te wijten aan het feit dat de duurzame cement 20-30% duurder is, 
anderzijds reageert de bouwmarkt nogal traag op het nieuwe product en wordt er meestal gekozen voor 
gekende producten. 
 

5. DE GROOTSTE AANNEMERS 

 
 
 

https://mth.com  

Omzet 2020: 5.951.000.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 101.000.000 DKK 
Medewerkers 2020: 2.680 (gemiddeld) 
 
MT Højgaard Danmark, MT Højgaard International, 
MT Højgaard Projektudvikling, Enemærke & 
Petersen, Scandi Byg en Ajos zijn zelfstandige 
bedrijven die thuis horen onder MT Højgaard 
Holding (met eigen directie, jaarrekeningen enz.) 
 
Enemærke & Petersen A/S: nieuwbouw en 
renovatie. 
Ajos: verhuur van materiaal/uitrusting, uitrusting 
van tijdelijke bouwwerven. 
Scandibyg: marktleider wat betreft duurzaam, 
gecertificeerde bouwprojecten met modules in hout. 
 

 
 
 
 

www.aarsleff.com  
 
 
 

Omzet 2019/20: 5.800.193.000 DKK 
Jaarresultaat 2019/20: 157.769.000 DKK 
Aantal medewerkers: 2.476 (gemiddeld) 
 
Fundamenten, gebouwen, arbeidsplatformen en 
fundamenten voor windfarms, 
grondwaterprojecten, geotechnisch onderzoek, 
expansie van havens, spoorwegprojecten. 
 

  

https://mth.com/
http://www.aarsleff.com/
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www.ncc.dk  
 

Omzet 2020: 3.832.000.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 166.000.000 DKK 
Werknemers NCC Danmark: 1131 (gemiddeld) 
 
Scholen, ziekenhuizen, wegen, bruggen, woningen, 
kantoren, enz. 

www.huscompagniet.dk  
 

Omzet 2020: 3.326.000.000 DKK 
Jaarresultaat: 336.000.000 DKK 
Werknemers: 320 (gemiddeld) 
 
Gespecialiseerd in huizenbouw. 16 afdelingen in DK. 

 
 
 
 
 
 

www.kpc.dk  
 

Omzet 2020: DKK 3.325.228.000 
Jaarresultaat 2020: DKK 196.098.000 
Werknemers 2020: 166 
 
 
Woningen, rusthuizen, sportfaciliteiten, hotels, 
bioscopen. 

 
 
 
 

www.bravida.dk  

Omzet 2020: 2.997.700.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 97.100.000 DKK 
Werknemers: 20466 (gemiddeld) 
 
Gespecialiseerd in technische installatie, o.a. 
installatie en onderhoud van elektriciteit, 
loodgieterij, ventilatie. 
 

 
 
 

www.kemp-lauritzen.dk 
 

Omzet 2020: 2.730.000.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 16.600.000 DKK 
Werknemers 2020: 2.312 
 
Gespecialiseerd in installatie en onderhoud van 
elektriciteit, loodgieterij, ventilatie, koeling, 
installaties voor intelligente gebouwen. 
 
Heeft in 2020 Lindpro opgekocht. 
 

http://www.ncc.dk/
http://www.huscompagniet.dk/
http://www.kpc.dk/
http://www.bravida.dk/
http://www.kemp-lauritzen.dk/


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
23.12.2021 De bouwsector in Denemarken pagina 17 van 40 

 
 
 
 
 

 
www.munck.dk  
 

Omzet 19/20: 2.524.000.000 DKK 
Jaarresultaat 2019/20: 41.000.000 DKK 
Werknemers: 1.446 
 
Bestaat uit 6 bedrijven, o.a: 
 

1) Munck Asfalt A/S: asfaltproductie, aanleggen 
en renoveren van wegen, 
oppervlaktebehandeling. 

2) Munck Forsyningsledninger A/S: aanbrengen 
en renoveren van leidingen binnen de kabel-
, riolerings-, water- en verwarmingssector. 

3) Munck Havne- og Anlæg A/S: 
verkeersinfrastructuur. 

4) Munck Civil Engineering A/S: grote 
infrastructuurprojecten in binnen- en 
buitenland (bv. renoveren van luchthavens). 

 
 
 
 
 

www.mjeriksson.dk  

Omzet 19/20: 2.297.748.000 DKK 
Jaarresultaat 19/20: 52.249.000 DKK 
Werknemers: 625 
 
O.a. spoorwegwerken, wegbelegging, grote 
datacentra, aanleg van havens/kades, fundamenten, 
grondwaterprojecten. 
 

 
 
 
 
 

www.arkil.dk 
 

Omzet 2020: 2.129.600.000 DKK 
Jaarresultaat: 53.800.000 DKK 
Werknemers: 1175 
 
Aanleg van grote autosnelwegen, bruggen, 
spoorwegen, tunnels, verwijdering van 
verontreiniging, asfaltproductie, waterbouw, 
fundamenten. 
 

 
www.enggaard.dk 
 

Omzet 2020: 1.720.683.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 98.042.000 DKK 
Werknemers: 348 (gemiddeld) 
 
Flatgebouwen, kantoorgebouwen, parkings, 
voetbalvelden/stadions, enz. 

http://www.munck.dk/
http://www.mjeriksson.dk/
http://www.arkil.dk/
http://www.enggaard.dk/
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https://hoffmann.dk    

Omzet 2020: 1.844.000.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 108.000.000 DKK 
Werknemers: 465 (gemiddeld) 
 
Kantoorgebouwen, aanleg van openbare ruimtes, 
ziekenhuizen, nieuwbouw, renovatie. 
Maakt deel uit van het Veidekke concern. 
 

 
 
 
 

https://cgjensen.dk   

Omzet 2020: 1.627.464.000 DKK 
Jaarresultaat: 83.160.000 DKK 
Werknemers: 566 (gemiddeld) 
 
Kantoorgebouwen, flatgebouwen, scholen, 
kleutertuinen, zorg- en rustcentra, parkings, 
sportfaciliteiten alsook nieuwbouw, betonrenovatie. 
 

6. DE GROOTSTE INGENIEURSBEDRIJVEN 

 
 
 
 
 

 
www.cowi.dk  
 
 

Omzet 2020: 2.918.000.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 169.000.000 DKK 
Werknemers 2020: 2.545 
 
Complexe infrastructuur: o.a. bruggen, 
tunnels, snelwegen, luchthavens, metro. 
Design van ziekenhuizen, woningen, scholen, 
urban design, kantoorgebouwen, enz. 
 
Heeft in 2018 Arkitema Architects 
opgekocht. 
 

 
 
 
 
 

 
www.ramboll.dk  
info@ramboll.dk 
 

Omzet 2020: 2.733.000.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 82.000.000 DKK 
Werknemers 2020: 2.916 
 
Bruggen, tunnels, monopiles  voor offshore 
windmolens, ziekenhuizen, flatgebouwen, 
kantoor- en bedrijfsgebouwen, 
sportfaciliteiten enz. 

https://hoffmann.dk/
https://cgjensen.dk/
http://www.cowi.dk/
http://www.ramboll.dk/
mailto:info@ramboll.dk
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www.niras.dk  
 
 

Omzet 2020: 1.434.550.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 53.111.000 DKK 
Werknemers 2020: 1.575  (gemiddeld) 
 
Hotels, grondwaterberekeningen, 
milieuonderzoeken, biogasinstallaties, 
bruggen, elektriciteits- en watervoorziening, 
intelligente ventilatie, projecten in Arctisch 
gebied. 
 

 
 
 
 
 
 

www.sweco.dk 
 
 

Omzet 2020: 1.299.000.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 67.000.000 DKK 
Werknemers 2020: 1.201 
 
Woningen, bedrijfsgebouwen, school- en 
universiteitsgebouwen, autosnelwegen enz. 
 
Heeft Carl Bro Group, Grontmij A/S en 
Årstiderne Arkitekter A/S opgekocht. 
 

 
 
 
 
 

 
www.eltelnetworks.dk  
 

Omzet 2020: 880.325.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 22.414.000 DKK 
Werknemers 2020: 590 
 
Gespecialiseerd in elektriciteitsprojecten in 
de bouwsector, bekabeling, installatie van 
fibernet, smart grid. 

 
 
 
 
 
 
 

www.moe.dk  

Omzet 2020: 781.428.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 42.128.000 DKK 
Werknemers 2020: 875 
 
Woningen, kantoren, light rail, stations, 
spoorwegtechniek, luchthavens, water, 
klimaataanpassingsprojecten. 

 
 
 
 
 

www.wsp.com  

Omzet 2020: 501.117.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 827.000 DKK 
Werknemers 2020: 443 
 
Ziekenhuizen, havenfaciliteiten, hoge 
gebouwen. 
 

http://www.niras.dk/
http://www.sweco.dk/
http://www.sweco.dk/
http://www.eltelnetworks.dk/
http://www.moe.dk/
http://www.wsp.com/
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www.kruger.dk  
 

Omzet 2020: 435.768.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 40.062.000 DKK 
Werknemers 2020: 374 
 
Behandeling van grondwater, 
rioleringswater, verontreiniging van aarde, 
klimaataanpassing. 
 

 
www.atkins.dk  
 
 

Omzet 2020: 372.000.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 9.000.000 DKK 
Werknemers 2020: 361 
 
Een deel van SNC-Lavalin Group. 
 
Bruggen, autosnelwegen, havenuitbreiding, 
spoorwegprojecten, metro, 
klimaataanpassingsprojecten, 
milieuprojecten, risk management, enz. 
 

 
 
 
 
 
 

www.geo.dk  
 

Omzet 2020: 230.097.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 9.420.000 DKK 
Werknemers 2020: 175 
 
Geotechnische onderzoeken en analyses 
zowel onshore als offshore. 
Grondwatertechniek. Onderzoeken van 
verontreinigde aarde. 
 

 
www.ekj.dk  
 

Omzet 2020: 211.609.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 1.689.000 DKK 
Werknemers 2020: 235 
 
Ziekenhuizen, hotels, bruggen, woningen, 
rusthuizen, tunnels voor wegen en 
spoorwegen. 

  

http://www.kruger.dk/
http://www.atkins.dk/
http://www.geo.dk/
http://www.ekj.dk/
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www.ojas.dk 
 

Omzet 2019/2020: 116.046.847 DKK 
Jaarresultaat 2019/2020: 6.618.489 DKK 
Werknemers 2019/2020: 185 
 
Gecertificeerde brand consultants, 
rusthuizen en sociale woningen, 
sportfaciliteiten, ziekenhuizen, 
renovatieprojecten. 

 
www.ingenior-ne.dk 

Omzet 2020: 104.741.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 19.564.000 DKK 
Werknemers 2020: 133 
 
Elektriciteit, loodgieterij, ventilatie, 
energieoptimalisatie, wegen, 
sportfaciliteiten, flatgebouwen. 
 

 
www.afry.com  
 

Omzet 2020: 68.361.780 DKK 
Jaarresultaat 2020: 3.081.966 DKK 
Werknemers 2020: 70 
 
Hoofdkantoor in Stockholm. 
 
Woningen, hotels, kantoorgebouwen, 
infrastructuurprojecten, urban development, 
landschapsarchitectuur, enz. 
 

7. ARCHITECTEN 

De laatste jaren is er een tendens waar te nemen dat grotere ingenieursbedrijven  architectenbureaus 
opkopen. Zo werd Gottlieb Paludan Architects opgekocht door het Zweedse ingenieurbedrijf ÅF. 
Aarstiderne Arkitekterne en KANT Arkitekter kreeg onlangs Sweco als nieuwe eigenaar. Henning Larsen 
Architects is in januari 2020 door Rambøll Group opgekocht.  
 
Bovendien zijn er architectenbureaus die met elkaar fusioneren, zoals bv. SITE en KPF Arkitekter en RUBOW 
Arkitekter en Regnbuen-Kontur Arkitekter.  
 
Een andere tendens is dat architectenbureaus ingenieurs aanwerven, waardoor ze de volledige 
consultancy-opdracht op zich kunnen nemen en minder afhankelijk zijn van de diensten van andere 
bedrijven. Een voorbeeld hiervan is BIG, dat een ingenieursafdeling heeft opgericht.  

http://www.ojas.dk/
http://www.ingenior-ne.dk/
http://www.afry.com/
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In april 2021 heeft BIG 10% van de Deense aannemer Pihl A/S gekocht. Doel van dit partnership is meer 
innovatieve bouwprojecten te kunnen uitvoeren. Het concern Pihl A/S omvat o.m. de bedrijven Phil & 
Søn A/S, LM Byg A/S en BNS A/S en heeft een jaarlijkse omzet van ca. 2 miljard DKK (€269 miljoen). 

7.1 GROOTSTE ARCHITECTENBUREAUS (VOLGENS OMZET) 

 
 

 
www.arkitema.com 
 

Omzet 2020: 548.383.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 18.846.000 DKK 
Medewerkers 2020: 563 
 
Sector: school, ziekenhuizen, bibliotheken, duurzame 
gebouwen, studentenhuisvesting. 
 

 
www.henninglarsen.com  
 

Omzet 2019/20 (18 md.): 526.039.000 DKK 
Jaarresultaat 2019: 34.620.000 DKK (concern), 
31.308.000 DKK (corporatie) 
Medewerkers 2019/20: 277 
 
Sector: musea, gemeentehuizen, scholen, gebouwen, 
woonwijken, parken. 

 
 
 
 

 
//aarstiderne.dk 
www.sweco.dk  
 

Omzet 2020: 1.299.000.000 DKK (Sweco) 
Jaarresultaat 2020: 67.000.000 DKK 
Medewerkers 2020: 1201 
 
 
Sector: scholen, haven, woonwijk, winkels, enz. 
 

 
www.cfmoller.com  
 

Omzet 2020: 167.284.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 1.721.000 DKK 
Medewerkers 2020: 195 
 
Sector: universiteit, ziekenhuizen, scholen, kantoren, 
(ook woontorenproject in Antwerpen). 
 

  

http://www.arkitema.com/
http://www.henninglarsen.com/
http://www.aarstiderne.dk/
http://www.sweco.dk/
http://www.cfmoller.com/
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//big.dk  
big@big.dk  
(Bjarke Ingels Group A/S) 
 

Omzet 2020: 264.228.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 45.941.000 DKK 
Medewerkers 2020: 259 (gemiddeld) 
 
 
Sector: ziekenhuizen, parken, bruggen, landschap, 
wolkenkrabbers, woningen, musea, enz. 
 

 
 
 
 

 
https:////3xn.com  

Omzet 2019/20: 154.584.000 DKK  
Jaarresultaat 2019/20: 13.719.000 DKK 
Medewerkers 2019/20: 89 
 
Sector: bedrijven, entertainment, kinderziekenhuis, 
innovatieve gebouwen. 
 

 
www.shl.dk  
 

Omzet 2020: 118.917.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 29.086.000 DKK 
Medewerkers 2020: 85  
 
 
Sector: hotels, sportstadions, kantoren, scholen, 
bibliotheken. 
 

 
 
 
 

 
www.erik.dk 
 

Omzet 2020: 129.555.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 8.642.000 DKK 
Medewerkers 2020: 128 
 
Sector: horeca, landschap, huurwoningen, 
bedrijfsgebouwen, verpleeghuizen, keukens voor 
gemeenschappelijke ruimtes, enz.  
 

 
 

www.vla.dk 
 

Omzet 2020: 127.426.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 29.022.000 DKK 
Medewerkers 2020: 120 
  
 
Sector: hotel, luchthaven, scholen, ziekenhuizen, 
vissersplaats, enz.  
 

mailto:big@big.dk
https://3xn.com
http://www.shl.dk/
http://www.erik.dk/
http://www.vla.dk/
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www.cobe.dk 

Omzet 2020: 99.402.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 339.000 DKK 
Medewerkers 2020: 124 
 
Sector: stedenbouw, architectuur, 
landschapsarchitectuur, interieurontwerp. 
 

 
PLH Arkitekter 
 
 
www.plh.dk 
  
 

Omzet 2020: 91.539.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 10.082.000 DKK 
Medewerkers 2020: 81 
 
Sector: kantoorgebouwen, winkels, interieurdesign, 
woonwijken, ziekenhuizen, hotels, zwembaden, enz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.ltarkitekter.dk  
 

Brutowinst 219/020: 58.910.000 DKK (geen 
omzetcijfers gepubliceerd) 
Jaarresultaat 2019/20: 4.125.000 DKK 
Medewerkers 2019/20: 71 
 
 
 
Sector: musea, school, banken, wetenschapscentrum, 
theaterstoelen, enz. 

 
www.gottliebpaludan.com 
 

Omzet 2020: 83.329.000 DKK 
Jaarresultaat 2020: 8.928.000 DKK 
Medewerkers 2020: 79 
 
 
Sector: mobiliteit en transport, parken, bushaltes, 
stations, bruggen. 
 

  

http://www.cobe.dk/
http://www.plh.dk/
http://www.ltarkitekter.dk/
http://www.gottliebpaludan.com/
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8. BOUWMARKTEN/DIY 

De omzet van de bouwmarkten/DIY in Denemarken is in 2020 fel gestegen. Door de gezondheidscrisis 
konden Denen immers geen (of slechts weinig) geld besteden aan reizen naar het buitenland. Vele Denen 
investeerden bijgevolg in een zomerhuisje, dat vaak opgeknapt of gemoderniseerd moest worden. Door 
thuis te moeten werken hebben Denen nog meer focus gehad op het opknappen of vergroten van de 
woning.  
 
De omzet van Harald Nyborg A/S steeg in 2020 met 30% tot 7,4 miljard DKK (€995 miljoen). De omzet van 
Bygma steeg in 2020 van 8,4 miljard DKK (€1,13 miljard) naar 9,4 miljard DKK (€1,26 miljard). Ook ketens 
zoals Bauhaus en Davidsen hebben een recordomzet geboekt. Stark Group voert een agressieve 
opkoopstrategie. 
 
Bedrijfsnaam Stad 

(hoofdkantoor) 
Website Info 

Bauhaus 
Danmark A/S 

 Tilst www.bauhaus.dk  Keten met 18 bouwwarenhuizen, 
zowel voor professionelen als 
particulieren. 
 

Silvan A/S Brabrand www.silvan.dk  Keten met 42 winkels. Meeste voor 
particulieren, maar wordt ook door 
professionelen gebruikt. 
 

Stark A/S Århus C www.stark.dk  Grootste keten van bouwmateriaal 
in Denemarken en Groenland  (67 
afdelingen, waarvan 45 een doe-
het-zelf afdeling hebben). Voor 
professionelen.  
 
Ook afdelingen in Zweden, 
Noorwegen, Finland en Duitsland.  
 

Johannes Fog 
A/S 

Lyngby www.johannesfog.dk  Keten van 9 houthandelaars 
waarvan 3 met doe-het-zelf 
afdelingen.  
 
Ook 1 design-speciaalzaak 
(Lyngby) 
 

  

http://www.bauhaus.dk/
http://www.silvan.dk/
http://www.stark.dk/
http://www.johannesfog.dk/


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 26 van 40 De bouwsector in Denemarken 23.12.2021 
 

Bygma Gruppen 
A/S 

Herlev www.bygma.dk Keten met 58 winkels in 
Denemarken (meer dan 100 in het 
noorden met 2500 werknemers) 
met eigen firmanaam + Bygma 
logo.  
 
Omzet 2020: 9,4 miljard DKK  
 
Scandinova A/S en Profile A/S 
horen thuis onder Bygma Gruppen.  
 
Voor professionelen. 
 

10-4 
Byggecenter A/S 

Ringkøbing www.10-4.dk  Keten met 6 
bouwmarkten/houthandelaars en 
grote webshop. Zowel voor 
professionelen als particulieren. 
 

XL-BYG A.m.b.A Brabrand www.xl-byg.dk  Vrijwillige keten met meer dan 100 
bouwmarkten/houthandelaars in 
Denemarken (300 in Scandinavië).  
 
Omzet: ca. 8 miljard. DKK 
 
Levert zowel aan professionelen 
als aan particulieren. 
 

Davidsens 
Tømmerhandel 
A/S 

Vojens www.davidsen.as  Keten van houthandelaars, 24 
afdelingen in Denemarken.  
 
Omzet in 2020: 3,34 miljard DKK  
 
Heeft in 2019 Optimera opgekocht. 
Voor professionelen. 
 

Scandinova A/S Herlev www.scandinova.dk  Groothandel met vloerproducten, 
oppervlaktebehandelingsproducten, 
machines en gereedschappen.  
 
Filiaal van Bygma Gruppen. 
 

http://www.bygma.dk/
http://www.10-4.dk/
http://www.xl-byg.dk/
http://www.davidsen.as/
http://www.scandinova.dk/
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Profile A/S Rødekro www.profile.dk  Groothandel met dakproducten, 
houten constructies, lijmhout, 
terrassen composiet.  
 
Filiaal van Bygma Gruppen.  
Levert aan bouwmarkten en 
houthandelaars. 
 

A/S Harald 
Nyborg 

Odense SV www.harald-
nyborg.dk  

Keten met 41 DIY-winkels met 
grote webshop. Voor particulieren. 
 

Jem og Fix A/S Vejle www.jemogfix.dk  Keten met 124 winkels in 
Denemarken (50 in Zweden en 5 in 
Noorwegen), dochterbedrijf van A/S 
Harald Nyborg. Discount.  
Voor particulieren. 
 

9. GROTE BOUWPROJECTEN 

9.1 TUNNEL ONDER FEMERN BELT 

Een neergezonken tunnel (immersed tunnel) dat het Deense eiland Lolland verbindt met Fehmarn in 
Duitsland. De tunnel is 18 km lang en bestaat uit 2 delen: een gedeelte voor de spoorweg (2 sporen in 
afzonderlijke buizen, geëlektrificeerd). Het andere gedeelte is een autosnelweg met 2 rijstroken in beide 
richting in afzonderlijke buizen. 
 
De tunnel bestaat uit 79 afzonderlijke elementen, die elk 217m lang zijn, en 10 speciale elementen met een 
lagere vloer voor de bediening van de tunnel en voor de onderhoudsmachines. 
Er wordt evenveel staal gebruikt als wat nodig is om 50 Eiffeltorens te bouwen. 
 
 
 
Verwachte bouwtijd: 8,5 jaar 
Verwachte opening: 2029 
Aanlegbudget: 52,6 miljard DKK 
(€7 miljard – prijzen van 2015) 
 
 
 
 

http://www.profile.dk/
http://www.harald-nyborg.dk/
http://www.harald-nyborg.dk/
http://www.jemogfix.dk/
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Onderstaande consortia werden geselecteerd: 
1) Fehmarn Belt Contractors (FBC): voor het graven op zee en de aanleg van landgebieden. 
2) Joint venture: Boskalis International B.V. met Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. 
3) Consulent: SWECO Danmark A/S 
4) Femern Link Contractors (FLC): voor design en constructie van de tunnel, tunnelportalen en 

hellingen. 
5) Joint venture: Per Aarsleff Holding A/S met Max Bögl Stiftung & Co Kg, BAM Infra B.V., BAM 

International B.V., Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, VINCI Construction Grands Projets S.A.S., 
Soletanche  Bachy International S.A.S en CFE S.A., Dredging International N.V. 

6) Consulent: COWI A/S 
 
Voor meer info zie https://femern.com/en/Tunnel  
 

9.2 LYNETTEHOLMEN 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lynetteholmen is een nieuw schiereiland, dat 
aangelegd zal worden door een gebied van ca. 2 
miljoen m² in Øresund op te vullen in verlenging van 
Refshaleøen en Lynetten. Met dit grote bouwproject 
zullen 7000 nieuwe woningen voor 35.000 inwoners 
gebouwd worden alsook kantoren en industriële 
gebouwen. Met de aanleg van Lynetteholmen, zal 
men ook Kopenhagen beschermen tegen stijgende 
waterstanden. 
 
Verwachte start: 2035 
Verwachte opening: 2070 
Raming projectbudget: 20 miljard DKK (ongeveer 
€2,7 miljard) 
Bouwheer: Udviklingsselskabet By & Havn I/S 
Technisch consulent: COWI A/S 
 
Het nieuwe stadsgedeelte zal verbonden worden 
met de rest van Kopenhagen via een nieuwe 
metrolijn. 
 

https://femern.com/en/Tunnel
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9.3 NORDHAVNSTUNNEL 

1,4 km lange cut-and-cover tunnel, die een verlenging is van de bestaande Nordhavnsvej-tunnel. De 
verlenging zal onder de jachthaven van Svanemøllen lopen en aansluiten op  Kattegatvej in Nordhavn. 
Het project bevat ook de aanleg van een jachthaven als vervanging voor de jachthaven van Svanemøllen. 
 
Bouwheer: Vejdirektoratet 
(The Danish Road 
Directorate) 
 
Budget: 3,4 miljard DKK 
(ongeveer €457 miljoen) 
Verwachte opening: 2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer info zie (enkel in het Deens) www.vejdirektoratet.dk/nordhavnstunnel/entreprenoer  

9.4 LÆRKESLETTEN 

In februari 2021 heeft de gemeente Kopenhagen besloten om het gebied “Lærkesletten” 
(Leeuwerikenvlakte) in het natuurgebied Amager Fælled als bouwgrond te verkopen aan private 
investeerders om er een nieuwe wijk aan te leggen met eigendomswoningen, huurwoningen, scholen, 
opvangcentra, woningen voor ouderen en winkels.  
Lærkesletten is een gebied van 219.000 m². Diverse natuurverenigingen protesteren tegen dit bouwproject, 
omdat er beschermde dieren zijn, die hun natuurlijke habitat op Lærkesletten hebben en hierdoor 
bedreigd worden. De milieuklachten worden momenteel (zomer 2021) onderzocht en het aanlegproject is 
tijdelijk gestopt. Men verwacht een definitieve uitspraak van de rechtbank (Planklagenævnet) in januari 
2022.  
 
Bouwheer: Fælledby P/S (By & Havn en PensionDanmark) 
Consultants:  

1) Hoofdconsultant: Henning Larsen Architects en MOE A/S 
2) Consultant lokaalplan: Henning Larsen Architects, MOE en COWI 

 
Voor meer info zie https://faelledby.dk  (enkel in het Deens) 
https://byoghavn.dk/vejlandskvarter/  

http://www.vejdirektoratet.dk/nordhavnstunnel/entreprenoer
https://faelledby.dk/
https://byoghavn.dk/vejlandskvarter/
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9.5 BØRNERIGET (RIGSHOSPITALET) 

Børneriget is een ziekenhuis dat gespecialiseerd zal zijn in de behandeling van kinderen en jongeren. In 
het ziekenhuis zal ook een afdeling zijn waar moeders kunnen bevallen en het gezin opgevangen kan 
worden. 
 

Foto: 3XN 

 
Er zal plaats zijn voor 900 patiënten en hun families en voor ongeveer 1200 dokters, verpleegsters en 
verplegers, vroedvrouwen en ander personeel. Het ziekenhuis zal 179 eenpersoonskamers, 15 operatiezalen 
en 79 behandelingskamers bevatten, verdeeld over 8 verdiepingen (56.000 m²). 
 
Het bouwproject is een samenwerking tussen Region Hovedstaden, Rigshospitalet en Ole Kirk’s Fond. 
Region Hovedstaden financiert het project met 1,4 miljard DKK en het Ole Kirk’s Fond met 600 miljoen 
DKK. 
 
Bouwheer: Region Hovedstaden 
Consultant: Moe A/S 
Aannemers: Per Aarsleff A/S, M.J. Eriksson A/S en LM Byg A/S 
Architecten: 3XN arkitekter, Arkitema, NIRAS, Alectia en Kristine Jensens Tegnestue. 
 
Børneriget moet midden 2025 klaar zijn.  
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9.6 BALTIC PIPE PROJECT 

Het project is een samenwerking tussen het Deense Energinet en de Poolse gastransmissie-operateur Gaz-
System S.A.  
 
Het project bestaat uit 5 technische hoofdelementen: 

• Noordzee offshore: een nieuwe gasleiding in de Noordzee, die het Noorse en Deense 
gasleidingnet verbindt. 

• Denemarken onshore: uitbreiding van het bestaande gasleidingnet, dwars doorheen 
Denemarken. 

• Compressorstation in Denemarken: het compressorstation moet de druk verhogen, zodat het 
aardgas via de gasleiding in de Baltische Zee naar Polen getransporteerd kan worden. 

• Baltische Zee onshore: aanleg van een nieuwe gasleiding in de Baltische Zee, tussen 
Denemarken en Polen. 

• Polen onshore: uitbreiding van het gasleidingnet in Polen. 

Energinet is verantwoordelijk voor de eerste 3 hoofdelementen op Deens grondgebied. 
 
Voor meer info zie www.baltic-pipe.eu/the-project   

10. INFRASTRUCTUURPLAN 2035 

Eind juni 2021 heeft een meerderheid in het Deense parlement besloten om grote investeringen te doen 
op het vlak van infrastructuur en transport. Deze investeringen en initiatieven moeten er toe bijdragen 
dat Denemarken beter verbonden wordt en dat de groene toekomst beter ondersteund wordt. De 
overeenkomst betekent dat er in totaal 105,8 miljard DKK (€14,22 miljard) geïnvesteerd zal worden in de 
periode 2022-2039. 
 
Behalve deze nieuwe investeringen zijn er de al bestaande projecten, waarvan u hieronder het totale 
budget vindt. 
 
Miljard DKK Wegen Spoorwegen Andere Totaal 
Nieuwe investeringen 
 

51,7 44,9 9,2 105,8 

Bestaande investeringen (incl. vernieuwing en 
onderhoud) 
 

12,1 41,2 1,5 54,8 

Totaal 
 

63,8 86,1 10,7 160,6 

Budget gereserveerd voor de aanleg van wegen en metro naar Lynetteholmen: 12,7 miljard DKK. 

http://www.baltic-pipe.eu/the-project
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11. WERKEN UITVOEREN IN DENEMARKEN  

Een buitenlandse werkgever, die tijdelijk opdrachten uitvoert in Denemarken, moet het bedrijf registreren 
in het RUT-register (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Dit geldt ook voor zelfstandigen zonder 
medewerkers. Het bedrijf kan een boete krijgen van 10.000 DKK (€1.345), indien het niet in het RUT-register 
geregistreerd is. 
 
Deze registratie kan elektronisch gebeuren via de website https://virk.dk. Dit moet ten laatste gebeuren 
op de dag van de start van de activiteiten in Denemarken. Wanneer het bedrijf geregistreerd is, krijgt het 
een ontvangstbewijs met een RUT-nummer, dat gebruikt moet worden bij het contact met de Deense 
autoriteiten.  
 
Indien het bedrijf werken uitvoert in volgende sectoren: 

1) Bouw en aanleg. 
2) Land- en bosbouw. 
3) Tuinbouw.   
4) Schoonmaak. 

 
Dan moet het buitenlandse bedrijf aan de Deense opdrachtgever kunnen bewijzen dat het bij RUT 
aangemeld is. Indien er veranderingen zijn in verhouding tot de registratie in het register, dient dit 
aangepast te worden op de eerste werkdag na de verandering. 
 
Meer info hierover via onderstaande link (in het Engels) 
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_Foreign_Service_Providers_RUT/  
 
Andere nuttige websites voor buitenlandse bedrijven met opdrachten in Denemarken: 
https:////workplacedenmark.dk    
https://businessindenmark.virk.dk/guidance/VAT/register-and-pay-vat#How-to-register-forVAT  
 
Naar aanleiding van de aanleg van ’s werelds langste tunnel, nl. de Femern-tunnel, zullen duizenden 
werknemers aangeworven worden.  Nu al zijn er Deense en buitenlandse werknemers aan de slag.  
 
De Deense regering heeft in augustus 2021 besloten om social dumping te verhinderen en zal een centrum 
oprichten waar een aantal relevante autoriteiten vertegenwoordigd zullen zijn. Het gaat hier over SKAT 
(belastingdienst), Arbejdstilsynet (Work Environment in Denmark), Søfartsstyrelsen (Danish Maritime 
Agency), de Deense politie en andere relevante autoriteiten. Op die manier wil men er voor zorgen dat de 
Deense wetgeving nageleefd wordt. 

  

https://virk.dk/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_Foreign_Service_Providers_RUT/
https://workplacedenmark.dk
https://businessindenmark.virk.dk/guidance/VAT/register-and-pay-vat#How-to-register-forVAT
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12. VAKBEURZEN 
 
2022 
 
Byggeri ’22 01-04.03 Messe C (Fredericia)  

www.byggerimessen.dk 
 

World Tunnel Congress 2022 22-28.04 Bella Center  //wtc2022.dk 
 

El & Teknik 03-05.05 Odense Congress Center 
www.elogteknikmessen.dk 
 

8th Global DIY-Summit 08-10-06 Bella Center    
https://diysummit.org   
 

Elektronikmesse   30.08-01.09 Odense Congress Center  
https://elektronikmesse.dk   
 

Architect@Work Copenhagen 07-08.09   Forum Copenhagen  
www.architectatwork.dk  
 

World Water Congress & 
Exhibition 

11-15.09    Bella Center  
https://worldwatercongress.org   
 

 

  

http://www.byggerimessen.dk/
http://www.elogteknikmessen.dk/
https://diysummit.org/
https://elektronikmesse.dk/
http://www.architectatwork.dk/
https://worldwatercongress.org/
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13. BRANCHEORGANISATIES EN FEDERATIES  

1) Dansk Byggeri  
Is een brancheorganisatie voor meer dan 6.000 leden in de bouw- en aanlegsector. Haar leden hebben 
ongeveer 73.000 werknemers. Vanaf 2020 maakt Dansk Byggeri deel uit van DI en heet voortaan DI Dansk 
Byggeri. 
 
Adres: H.C. Andersen Boulevard 18, DK-1787 København V 
Tel.: +45 72160000    
E-mail: danskbyggeri@di.dk  
Website: www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/the-danish-construction-association  
 
DI Dansk Byggeri heeft een hele reeks afdelingen. Een overzicht (helaas enkel in het Deens) vindt u via 
onderstaande link. Als u op “Medlemmer” klikt, verschijnt de ledenlijst (indien beschikbaar).  
www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/brancher-og-regioner/sektioner-og-
medlemsforeninger_standard/  
 
Op onderstaande website vindt u de collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwsector van 2020 in 
het Engels: 
www.danskindustri.dk/DownloadDocument?id=154908&docid=166197  
  
Ook buitenlandse bedrijven kunnen lid worden van Dansk Byggeri en via hun lidmaatschap gebruik maken 
van hun netwerk van leden en juridisch advies. 
 
2) Bygherreforeningen  
The Danish Association of Construction Clients is een organisatie voor professionele bouwheren in 
Denemarken. Er zijn ongeveer 200 leden, zowel uit de openbare als uit de privésector. De organisatie 
neemt deel aan de dialoog en samenwerking met andere belangenorganisaties, openbare agentschappen 
en ministeries. Leden kunnen zich inschrijven in diverse netwerkgroepen met verschillende topics en hier 
ervaringen uitwisselen of inspiratie opdoen. 
  
Website: https://bygherreforeningen.dk/medlemskab   
 
3) Danske Arkitektvirksomheder   
Dit is de brancheorganisatie voor privé-architectenbureaus. De organisatie heeft ongeveer 650 leden 
(bedrijven), die samen ca. 5.000 architecten tewerkstellen. Danske Arkitektvirksomheder is lid van DI. 
 
Adres: Vesterbrogade 1E, 2de verdieping, DK-1620 Copenhagen V   
Tel.: +45 32830500 
E-mail: info@danskeark.dk 
Website: www.danskeark.dk  

mailto:danskbyggeri@di.dk
http://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/the-danish-construction-association
http://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/brancher-og-regioner/sektioner-og-medlemsforeninger_standard/
http://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/brancher-og-regioner/sektioner-og-medlemsforeninger_standard/
http://www.danskindustri.dk/DownloadDocument?id=154908&docid=166197
https://bygherreforeningen.dk/medlemskab
mailto:info@danskeark.dk
http://www.danskeark.dk/
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Op de website kan u de ledenlijst opvragen. Klik op de 3 streepjes en op Find Boligarkitekt. Bovendien kan 
u er “projekttype” ingeven. Dit kan het volgende zijn: andere raadgeving (anden rådgivning), bouw 
(byggeri), raadgeving bouwheer (bygherrerådgivning), design en productontwikkeling, inrichting 
(indretning), landschap en planning. 
 
Hier krijgt men een overzicht van de gespecialiseerde bureaus, met vermelding van de gegevens van het 
bureau, met adres, telefoonnummer, en meestal het mailadres en de website, waar men 
de contactpersonen kan vinden. 
 
4) Akademisk Arkitektforening 
Netwerkorganisatie voor architecten. Telt ca. 7000 leden. Organiseert cursussen, voordrachten, 
studiereizen e.d. voor architecten. Geen vakbond. Publiceert vaktijdschrift “Arkitekten”. 
 
Adres: Åbenrå 34, DK-1134 Copenhagen K 
Tel.:+45 30859000 
E-mail: mail@arkitektforeningen.dk 
Website: https://arkitektforeningen.dk 
 
5) Brancheforeningen Danske Byggecentre 
Federatie van de Deense bouwmarkten 
 
Website: www.bdb.dk 
 
6) Veltek 
De grootste technische brancheorganisatie in Denemarken (ca. 120 bedrijven). Het is eigenlijk een fusie van 
3 technische brancheorganisatie, nl. “VE Leverandører” (loodgieterbranche), FAFGE  (elektriciens) en Dansk 
Ventilation.  
 
De brancheorganisatie is ingedeeld in de sectoren: verwarming, ventilatie, elektrotechniek, uitrusting, 
water en riolering. Op hun website vindt u onder “medlemmer” de ledenlijst 
 
Website: www.veltek.dk/om-veltek/  

mailto:mail@arkitektforeningen.dk
https://arkitektforeningen.dk/
http://www.bdb.dk/
http://www.veltek.dk/om-veltek/
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14. VAKBLADEN  

Arkitekten   
(digitale versie: Arkitekten.dk) 
 
10 maal per jaar, 10.133 exemplaren. 
 
Doelgroep: architecten en alle leden van 
Arkitektforbundet en Danske Arkitektvirksomheder. 
 
Uitgeverij: Akademisk Arkitektforening. 
DG Media  www.dgmedia.dk  
 
 

 
Beton 
 
4 maal per jaar, 5.500 exemplaren. 
Enige vakblad voor de betonsector. 
 
Uitgeverij: Dansk Beton. 
Advertenties: Beyerholm Media. 
beyerholmbeton@gmail.com  
 

 

Byggeri 
 
10 maal per jaar. 
 
Doelgroep: architecten en ingenieurbureaus. 
Advertenties: Odsgard Medier.   
redaktion@odsgard.dk  
 

 

Byggeriet 
 
Doelgroep: vakblad voor leden van Dansk Byggeri. 
Uitgeverij: Dansk Byggeri. 
Advertenties: Beyerholm Media. 
beyerholmbeton@gmail.com 
 

 

http://www.dgmedia.dk/
mailto:beyerholmbeton@gmail.com
mailto:redaktion@odsgard.dk
mailto:beyerholmbeton@gmail.com
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Byggeriplads.dk 
 
6 maal per jaar, 10.407 exemplaren. 
 
Doelgroep: architecten, binnenhuisarchitecten, 
ingenieursbureaus, aannemers, bouwheren en 
leveranciers. 
 
 
 
 
 

 

Dansk VVS, Electra & Industri & Teknik 
 
4 maal per jaar. 
 
Uitgeverij: TEKNIQ Arbejdsgiverne. 
Vanaf september 2021 zullen de vakbladen Dansk VVS, 
Electra, Industri & Teknik 1 vakblad worden. 
 
www.tekniq.dk/presse/fagblade  
 
 
 

 

Glas 
 
Uitgeverij: Glasteknisk Forening. 
 
Doelgroep: architecten, ingenieurs, constructeurs, 
aannemers en andere spelers in de bouwsector. 
 
www.fagbladetglas.dk  
 
 
 
 

 

http://www.tekniq.dk/presse/fagblade
http://www.fagbladetglas.dk/
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HVAC Magasinet 
 
13 maal per jaar. 
 
Uitgeverij: TechMedia A/S. 
Doelgroep: architecten, ingenieurs, loodgieters, 
aannemers, groothandelaars en bouwheren. 
 
Vakblad voor de leden van de brancheorganisatie 
VELTEK Ventilation. 
 
www.techmedia.dk  
 

 

Maskin & Materiel Magasinet 
 
11 maal per jaar. 
 
Uitgeverij: Maskin & Materiel Magasinet. 
Doelgroep: technische afdelingen in gemeenten, 
metselaars, hoveniers, aannemers, rioleringsbedrijven 
e.d. 
 
https://mmm-online.dk  
   

 

Mestertidende 
 
16 maal per jaar. 
 
Doelgroep: aannemers en arbeiders binnen de 
bouwsector. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.techmedia.dk/
https://mmm-online.dk/
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Park & Anlæg 
 
4 maal per jaar, 5.000 exemplaren. 
 
Doelgroep: hoveniers, park- en wegenafdeling bij 
gemeenten, landschapsarchitecten, kerkhoven, 
boseigenaars en bosentrepreneurs. 
  
Uitgeverij: Nordiske Medier. 
 
 
 
 

 

 
Online newsletters 
 
https://bygtek.dk  
www.building-supply.dk  
www.licitationen.dk  
 
Bovenstaande nieuwsbrieven zijn in het Deens. De meesten vermelden ook openbare aanbestedingen die 
voor hun sector relevant zijn. Deze zijn te vinden onder “udbud” of “licitationer”. 

  

https://bygtek.dk/
http://www.building-supply.dk/
http://www.licitationen.dk/
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15. BRONNEN    

Berlingske 
 

www.berlingske 
 

/ www.building-supply.dk 
 

Byggefakta 
 

www.byggefakta.dk  
 

Børsen www.borsen.dk 
 

Danmarks Statistik www.dst.dk 
 

Dansk Arbejdsgiverforeningens 
lønstatistik
  

www.da.dk 

DI www.danskindustri.dk/english 
 

Eurostat 
 

/ 

 
Overeenkomst voor reductie van CO2-uitstoot in nieuwbouw (website Danske Arkitektvirksomheder): 
Endelig aftaletekst - Bæredygtigt byggeri - 5. marts 2021[1].pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer  
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 
met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 
documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 
voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 
weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 
interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 
teweegbrengen. 
 
Publicatiedatum: januari 2022 

http://www.berlingske/
http://www.building-supply.dk/
http://www.byggefakta.dk/
http://www.borsen.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.da.dk/
http://www.danskindustri.dk/english
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