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Historien om Enemærke & Petersen

• 1975: Enemærke & Petersen grundlægges

• 2000: Enemærke & Petersen overtages af MT 
Højgaard

• 2006: Byggefabrikken i Glostrup etableres

• 2011: Enemærke & Petersen etablerer sig i 
Aarhus

• 2011: E&P service grundlægges

• 2015: Enemærke & Petersen etablerer sig i 
Aalborg

• 2016: Enemærke & Petersen vinder det 
strategiske partnerskab TRUST
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Socialt entreprenørskab

Mennesker, der bygger for mennesker

- Renovering og byggeri i almene boligområder og 

skoler/daginstitutioner 

Vi arbejder bl.a. med:

• Beboer/brugerdialog og -involvering

• Beskæftigelsesindsatser og integration

• Fair løn og arbejdsforhold på byggepladsen  
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Beskæftigelses- og integrationsindsatser
Beskæftigelsesindsats - renovering af 

Rosenhøj

• 43 arbejdsløse beboere kom i arbejde 

• Enemærke & Petersen beskæftigede 14 

beboere - 9 er stadig i job eller under 

uddannelse

• Samarbejde med Boligforeningen Aarhus 

Omegn, BygOp og andre entreprenører

Maha – fra flygtning til byggeleder på 1 år

Beskæftigelsesindsats - renovering af 

Langkærparken

• 23 arbejdsløse beboere kom i arbejde hos 

Enemærke & Petersen - 13 er stadig i job 

eller under uddannelse

• Samarbejde mellem Al2bolig, Jobcenter 

Aarhus og Enemærke & Petersen.

https://www.youtube.com/watch?v=Ktsb6zZs_1k
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Dialog og nye samarbejdsformer

Vi tror på:

• Håndværkerkulturen – dialog i øjenhøjde

• At finde fælles forståelse, når vi står overfor 
udfordringer i byggeriet.

• Nye samarbejdsformer som strategiske 
partnerskaber giver byggebranchen færre 
tvister, større produktivitet og besparelser 
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TRUST og Stadionkvarteret viser vejen

TRUST: ”Vi skal bruge vores viden til at 
spille hinanden gode” 

Stadionkvarteret: ”Vi kunne se nogle fordele i 
et længevarende samarbejde med én 
entreprenør” 

https://www.youtube.com/watch?v=kbfGF56yGc4
https://www.youtube.com/watch?v=FDiVmfWVpVg
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Produktivitet
- En dagsorden der sparer bygherres tid og 

penge 

• Omfattende produktivitetsprojekt på byggepladser 
og byggefabrik 

• LEAN og Last Planner System (LPS)

• Præfabrikation på egen byggefabrik

• Egenproduktion 
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Medarbejdere – i tal og anciennitet
Stærk anciennitet

Håndværkere: 

• Gennemsnitsanciennitet 
ca. 5 år

• 19% har været i firmaet 
i min. 10 år

• Over 4% har været i 
firmaet i min. 20 år

Funktionærer:

• Gennemsnitsanciennitet 
ca. 6,5 år

• 24% har været i firmaet 
i min. 10 år

• Over 9% har været i 
firmaet i min. 20 år

Håndværkere 400+

271 tømrere

34 specialarbejdere

32 murere

13 malere

12 stilladsfolk

9 skærefolk

5 blikkenslagere

1 jord/beton/kloak

Funktionærer 250+

145 byggeledelse

110 øvrige funktionærer 

Tallene er opgjort i juni 2018
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Renovering med fokus på mennesker 

Renovering er vores speciale – og vi kalder 
almen boligrenovering for vores hjerteblod

• Vi leder markedet for almen boligrenovering

• Vi renoverer skoler, boliger, institutioner, 
erhvervsbygninger, plejehjem m.m. 

• Mange-årig erfaring og fokus på beboer- og 
brugerdialog og inddragelse 

• Beskæftigelsesindsatser for arbejdsløse beboere    
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Nybyggeri – nyt fokusområde

Nybyggeri er på dagsordenen hos Enemærke & 
Petersen, som lige nu opfører nye boliger i Køge, 
Herlev og Aarhus.   

• Vi bygger nye boliger, skoler, daginstitutioner og 
erhvervsbyggeri

• Vi bruger vores 40 års erfaring fra renovering i 
bygherredialog og brugerinvolvering

• Præfabrikation på byggefabrikken sikrer 
produktiviteten og den hurtige aflevering
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E&P service

Bygningsservice

• Fagopgaver udføres af tømrere, murere, malere, 
glarmestre, kloakmestre m.m.

• Facility management/driftspartnerskaber

• Køkkenmontage

Skadesservice

• Akut indsats ved vandskader

• Fugtteknik/affugtning

• Skimmelsanering

• Reetablering efter indbrud eller hærværk

• Udbedring af forsikringsskader



Igangværende tilbudsopgaver

Højstrupparken i Odense – 380 mio.

Ombygning og renovering af 587 almene boliger afd. 51, afsnit 1-3.

Bebyggelsen består af facader af mørkrødt facadetegl og med rød vingetegl på tage. Afleveres 9. november.

Lejerbo Skovparken Næstved – 180 mio.

Renovering af i alt 196 boliger og 14 ungdomsboliger samt 20 rækkehuse. som er opført i 1982/1983. 

Alt indvendig skal renoveres og udskiftes inkl. terrændæk

Afleveres første gang 16. november.

Kristianslund Roskilde – 132 mio.

BSS udbyder en helhedsrenovering med 261 boliger. Bebyggelsen skal have nye skalmursfacader,  udv. døre og vinduer, tag og indvendigt renoveret med badeværelser og 
følgearbejder.

Fsb – Strategiske Partnerskaber – 2,8 mia.

Fsb udbyder en rammeaftale om strategisk partnerskab om planlægning, projektering og renovering af ca. 22 projekter til en værdi på mellem 1,4 – 1,9 mia. i DSP leverance.

KAB – Strategiske Partnerskaber – 5,4 mia.

KAB udbyder en rammeaftale om strategiske partnerskaber om planlægning, projektering og udførelse af renoverings- og nybygningsopgaver for i alt 33 almene 
boligorganisationer, 3 kollegier, 10 parlamentariske selskaber, 4 andre selskaber. 
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Afd. 51 Højstrupparken Odense

Ombygning og renovering af 587 almene boliger afd. 51, afsnit 1-3.

Bebyggelsen består af facader af mørkrødt facadetegl og med rød vingetegl på tage. 
Bebyggelsen består af delvist åbne karréer i 3-4 etager.

Afsnit 1, består af 321 lejligheder fordelt på 43 opgange.

204 boliger ombygges til tilgængelige boliger med adgang via elevator i 26 opgange. I de 
øvrige boliger etableres nyt bad og køkken.

Afsnit 2 og 3, Består af 266 lejligheder fordelt på 44 opgange og 6 rækkehuse. Herudover 
indrettes faciliteter til ejendomsfuktionærer og fælles faciliteter i Afsnit 3.

Tildeling: Tilbudsperiode :
ØMF – med forhandling PQ afl. 03.09.18

45% Pris Udbud 17.09.18 – 16.11.18

30% Org & proces

25% Kvalitet Udførelse periode:

Alle afsnit 01.05.19 – 01.11.22

Budget: Kr. 380 mio.

Bygherre Rådgiver: Tilbudsteam:
Erik Arkitekter MBN/LPE/STR/JSC/MKJ
Orbicon



Lejerbo Skovparken Næstved

Bebyggelsen på Skovstjernevej og Skovsyrevej består af i alt 196 boliger som er opført i 
1982/1983. Bygningerne er opført som rækkehuse, opbygget efter kassettesystem i 1 og 2 plan, 
fordelt på både 2, 3- og 4 - rums boliger, samt 14 ungdomsboliger. 

Bebyggelsen på Kastanievej Består af i alt 20 boliger som er opført i 1977. 

Bygningerne er opført som af rækkehuse i 1 plan fordelt på 12 stk. 2-rumsboliger og 8 stk. 3-
rumsboliger. 

Arbejderne indbefatter overordnet nedrivning af eksisterende bygningsdele, herunder, skakte, 
badeværelser, indervægge, indvendige døre, køkkener, gulve/dæk, el og vvs. Arbejderne 
indeholder herudover opbygning af nyt terrændæk, gulve, indervægge, køkkener, badeværelser, 
el, vvs, etablering af niveaufri adgang ved tilgængelighedsboliger, opsætning af nye indvendige 
døre samt maling af skurer. 

Tildeling: Tilbudsperiode :
Hovedentreprise ØMF PQ afl. 28.09.18

45% Pris Udbud 1 05.10.18 – 06.11.18

35% Projektrisici Forhandling 19-20.11.18

20% Tidsplan Endelig afl. 04.01.19

Budget: Udførelse periode:

Kr. 180 mio. Udførelse 04.02.19 – 29.10.21 Over 5 
etaper

Bygherrerådgiver: Tilbudsteam:
Rambøll Danmark RAL/JAB/JSC/MKJ? 



Kristianslund – Bolig Selskabet Sjælland

Afdelingen står overfor en stor renovering af 261 boliger. Der er lagt op til, at renoveringen 
kommer til at bestå af:

• Efterisolering af facader + skalmur

• Nye vinduer og døre

• Renovering af tagkonstruktion

• Nye tagrender og nedløb

• Delvis renovering af badeværelser

• Etablering af ventilationsanlæg

• Nedgravede containere til affald

• Tryghedsskabende belysning

• Nye udearealer med legeplads og træningsfaciliteter

• KANT arkitekter er valgt til rådgivning for renoveringen sammen med Dominia som 
rådgivende ingeniør og BOGL som landskabsarkitekt.

• Tidsplan Det forventes at selve renoveringen bliver gennemført i 2019.

Tildeling: Tilbudsperiode :
Hovedentreprise ØMF Udbud 05.11.18 – 20.12.18

60% Pris PQ 22. oktober

40% Kvalitet Tilbud 22. december 2018

Budget: Udførelse periode:

Kr.  132 mio. Udførelse April 2019 - oktober 2020



FSB – DSP Rammeudbud

Fsb har besluttet at udbyde en rammeaftale om strategisk partnerskab om 
planlægning, projektering og udførelse af en række renoveringsprojekter, 
herunder helhedsplaner. I alt ca. 22 projekter.

Fsb vil indgå kontrakt med én strategisk partner. 

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til 
udbudsloven, hvilket indebærer, at kun 3 prækvalificerede tilbudsgivere har 
mulighed for at afgive tilbud.

Tildeling: Tilbudsperiode :
ØMF med forhandling PQ afl. 08.10.18

Udbud 1 12.08.18 – 07.12.18
Forhandling 1 17-18.12.18

Udbud 2 17.01.19

Sidste afl. 30.01.19

Tildeling 13.03.19

Budget: Udførelse periode:

Kr. ca. 1,8  mia. Udførelse 2019 - 2022 + 2 år.

Rådgiver: Tilbudsteam:
Kant Arkitekter KIM/LJH/RKA/TA/MKJ 
JJW Arkitekter
Norconsult
Oluf Jørgensen

SLA



KAB – TRUST Rammeudbud

Tildeling: Tilbudsperiode :
ØMF med forhandling PQ afl. 12.10.18

Udbud 1 24.10.18 – 21.12.18
Forhandling 1 8-9.01.19

Udbud 2 06.02.19

Sidste afl. 25.02.19

Tildeling 20.03.19 

Budget: Udførelse periode:

Kr.  5,4 mia. Udførelse 2019 – 2022 + 2

For byggesager, der igangsættes fra 2019 og fire år frem, vedtog de 35 

almene boligselskaber, der ejer KAB, i januar en principbeslutning om at 

forsøge den nye udbudsproces med ca. 30 opgaver i rammen 

Halvdelen af byggesagerne vil være nybyg, også på bar mark, og den 

anden halvdel renoveringer af ældre, almene boliger. Udbuddet 

gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudsloven, 

hvilket indebærer, at kun 4 prækvalificerede tilbudsgivere har mulighed for 

at afgive tilbud.
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Tak for i dag!


