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Velkommen til 
Bang Nielsen A/S
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Virksomheden blev oprindeligt etableret som et murerfirma, men har gennem 
årene suppleret med en beton-, en tømrer-, en maler- og en kloakafdeling. 
Det gør, at vi i dag er i stand til at udføre alt fra små til store og komplekse 
entrepriseopgaver. Vi beskæftiger os med alle former for byggeri inden for 
bygge- og anlægsbranchen. Uanset om det er nybyggeri, renovering eller 
tilbygning, kan vi klare hele opgaven.

Hovedsageligt udføres opgaverne i total- og hovedentreprise, men vi udfører 
også fagentrepriser inden for kloak, beton, murer, tømrer og maler. Opgaverne 
udføres for både virksomheder, private og offentlige bygherrer.

Virksomheden Bang Nielsen A/S blev grundlagt 
i 1971 og har til huse i Hornsherred nær 
Jægerspris. Virksomheden drives i dag af tre 
partnere. John Bang Nielsen er hovedaktionær og 
ejerleder. Han driver i dag Bang Nielsen sammen 
med de ledende medarbejdere. 



Vi favner bredt

Vi udfører total-, hoved- og fagentrepriser inden for tømrer-, maler- og 
murerfaget, jord og beton samt kloakarbejde i primært Storkøbenhavn og 
Nordsjælland.

Alle medarbejdere i virksomheden arbejder ud fra et fastforankret værdisæt, 
som består af følgende værdier:

Ansvarlighed
Troværdig

Tillid
Ordentlighed
Pålidelighed 

– Vi lover kun, hvad vi kan holde!
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Vi vil fortsat være kundernes foretrukne samarbejdspartner og levere kvalitet 
til tiden og en fair aftalt pris. Vi er ydmyge og tror på ordentlighed, samt det, at 
have respekt for hinanden og for opgavens kompleksitet. 

I fremtiden vil vi have fortsat organisk vækst inden for vores forretningsområder, 
med fokus på:

Råhusentrepriser
Komplekse betonopgaver

Større mureropgaver
Nybyggeri og renovering

Boliger, parceller, rækkehuse, etageboliger
 Erhvervsbyggeri

Skole- og institutionsbyggeri

Gennem årene har vi med stor succes fulgt vores mål om 
at løse og opfylde kundernes ønsker og opgaver til 100 % 
tilfredshed − samtidig med at vi leverer kvalitet til tiden 

og til den aftalte pris.
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Kvalitet 
i hele processen

Bang Nielsen består af en række kvalificerede og engagerede medarbejdere, der 
leverer kvalitet hver gang – uanset opgavens omfang. Alle vores medarbejdere 
er specialister på deres område og har mange års erfaring i branchen. 

Ikke to byggesager er ens, og vi har derfor specialiseret os i at levere individuelt 
tilpassede løsninger – skræddersyet kundens behov. Vi lægger stor vægt på 
tæt dialog med vores kunder i hele processen fra opstart til levering – og vores 
dygtige rådgivere og konsulenter står til rådighed med vejledning ved både 
større og mindre projekter, så vi kan levere den mest optimale løsning inden for 
de aftalte rammer.
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Bang Nielsen har i fagentreprise udført jord-, kloak- og 
betonarbejde ved opførsel af rækkehuse på Irlandsvej 

i København
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Bang Nielsen har i hovedentreprise opført CORO‘s nye 
innovationscenter med laboratorier, auditorium og kantine. 

Opgaven har blandt andet omfattet egenproduktion af beton,  
montage af betonelementer samt jord-, tømrer-, murer- og 

kloakarbejde. Øvrige fag er udført i samarbejde med dygtige 
underentreprenører.
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Egedal Familiehus. Hovedentreprise for Egedal Kommune, 
hvor vi har udført jord-, kloak- og betonarbejde samt murer- 

og tømrerarbejde i egenproduktion. Øvrige fag er udført i 
samarbejde med dygtige underentreprenører.

10 Reference



Bang Nielsen
har stået for
skalmuring af
rækkehuse i
Kirsebærhaven.
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PULS, Ørestad

PULS, Ørestad

AAB, afdeling 75, AmagerbrogadeVed Kanalen i Ørestad, DOMEAVed Kanalen i Ørestad, DOMEA

PULS, Ørestad

Ved Kanalen i Ørestad, DOMEA

12 Udvalg af medarbejderreferencer



SOSU, Holbæk

SOSU, KøgeSOSU, Køge

SOSU, Holbæk Ådalen Skole, Frederikssund

Ådalen Skole, Frederikssund

AAB, afdeling 75, Amagerbrogade
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Et godt 
arbejdsmiljø

Der er en række faktorer i vores arbejde, der gør, at vi skal have ekstra fokus på 
arbejdsmiljøet. Personlige værnemidler er komplet integreret i vores dagligdag. 
Det samme er teknologiske hjælpemidler, der letter arbejdets fysiske byrde, så 
vi undgår eksempelvis tunge løft på byggepladsen. Kort sagt, så imødekommer 
vi myndighedernes krav til punkt og prikke – og mere til.

For at sikre og bevare det gode arbejdsmiljø er vi løbende i dialog med 
medarbejderne, hvor vi lytter og tilpasser os individuelle behov. Alle 
medarbejdere har mulighed for at komme på kurser og efteruddannelse, så de 
hele tiden er opdateret på nyeste tiltag i branchen.

Tilfredse, veluddannede medarbejdere i en sund 
arbejdskultur er kernen i vores succes. Derfor har 
vi fokus på at bevare et sundt arbejdsmiljø, hvor 

alle trives. 
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Kong Skjoldsvej 24 • 3600 Frederikssund

Tlf.: 23 38 46 76
 mail@fjordbyernes.dk

b - tegnestue

v/Michael B. Christoffersen
Sundbylillevej 3
3550 Slangerup

Udfører alle tegne- og byggestyringsopgaver
indenfor byggeri i total- eller fagentreprise

Tlf. 22 53 98 10 - mc@mbc-tegnestue.dk



Et godt 
arbejdsmiljø

Respekt for hinandens forskelligheder

Noget, der er med til at skabe et godt arbejdsmiljø, er respekten for hinanden. 
Hos Bang Nielsen respekterer vi mangfoldigheden. Det gælder både etnicitet, 
køn, religion, uddannelse og seksualitet − og vi opfører os ordentligt over for 
hinanden og over for kunderne.

Vi forventer derfor også respekt i alle vores forhold. Vores arbejdsmiljø skal 
være sikkert, fair og fri for enhver form for chikane. Hos os er der plads til alle. Vi 
undgår desuden korruption og bestikkelse samt ønsker en fair konkurrence og 
forventer det samme af vores samarbejdspartnere.
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Møllevej 7  •  3630 Jægerspris  •  Tlf. 47 53 19 38
el-dam@el-dam.dk  •  www.el-dam.dk

Lys
Kraft

Varme

Brix Brolægning ApS
Hos Brix Brolægning tilbyder vi professionel brolægning

 Hvidtjørnevej 11 · 3300 Frederiksværk
 Dan Brix: 25 12 72 16 · Tom Brix: 25 12 72 17

brix2brolaegning@gmail.com
www.brixbrolaegning.dk



Referencer

Vestergade, Helsinge

Østergade, Frederikssund
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Referencer

Østergade, Frederikssund

Landskolonien Jomsborg
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Bang Nielsen har i hovedentreprise udført 
tømrer-, murer-, jord-, kloak- og betonarbejde

på Landskolonien Jomsborg, FDF Frederiksberg. 
Opgaven har været en større tømrersag, hvor 
vi blandt andet har opført træ- og stålskelet i 

ydervægge samt større limtræskonstruktioner i 
lofterne. Øvrige fag er udført i samarbejde med 

dygtige underentreprenører.

Reference18

Anlægsgartner med faglig stolthed

Tlf: 47 52 98 47
E-mail: info@bykaers.dk 

Web: www.bykaers.dk

Bykærs Anlæg ApS
Kvalitet og seriøsitet er i højsædet



Opførelse af
rækkehuse
i to plan på
Rosengårdvej på
Sjælland.

Reference 19

  VI MATCHER 
LAVESTE NETPRIS*  VI MATCHER 

SKOUSEN FREDERIKSSUND
Askelundsvej 4 C
3600  Frederikssund
Tlf. 47 31 31 35
frederikssund@skousen.dk
Find vej på www.skousen.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag: 9.30-18.00
Lørdag: 9.00-14.00
1. søndag i md.: 10.00-15.00 * Gælder alle varer på danskejede webshops, som er i Skousens sortiment og på lager til onlinekøb hos konkurrenten. 

Gælder aktuel netpris på handelstidspunktet. Gælder ikke demovarer, levering, montering samt lignende serviceydelser. 
Gælder kun privatkøb og kun ved køb i en fysisk Skousen-butik.

Selvfølgelig 



Bang Nielsen har stået for skalmuring af række- 
og etageblokke i Skovkvarteret i Ørestad, 

København.

Reference20



Bang Nielsen har stået for skalmuring af etagebyggeri
på Sandkaj i Nordhavn, København

Reference 21



Social ansvarlighed

For os er det vigtigt at tage et socialt ansvar og hjælpe til, hvor vi kan. Vi 
beskæftiger og uddanner hvert år flere lærlinge og har i gennemsnit op til 10 
lærlinge ad gangen. Vi tager flere lærlinge ind, end vi er normeret til, fordi vi 
som håndværksvirksomhed synes, det er vores pligt at være med til at bevare 
de traditionelle håndværksfag – og det gør vi kun ved at uddanne flere lærlinge, 
som kan være med til at løfte arven.

Derudover samarbejder vi med offentlige myndigheder og beskæftiger løbende 
praktikanter, som af den ene eller anden grund enten ikke er kommet i gang 
med arbejdslivet eller blot har brug for at finde deres vej tilbage til arbejdslivet. 
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KLOAKSERVICE
ST Anlæg ApS

Aut. kloakmester
Sigerslevvestervej 8
3600 Frederikssund

www.st-anlaeg.dk

DØGNSERVICE
 4731 2837klarer kloakken

 

LS ENTREPRISEEntreprenør-Brolægger
Anlæg-Vintertjeneste

Hørløkkevej 1 · 4450 Jyderup
Tlf. 30 66 12 96

info@ls-e.dk · www.ls-entreprise.dk



Social ansvarlighed Bæredygtighed

Hos Bang Nielsen har vi et vedvarende fokus på bæredygtighed. Vi 
tænker og arbejder bæredygtigt i alt, hvad vi foretager os, og vil gerne 
være med til at overlevere en ordentligt bevaret jordklode til kommende 
generationer. I vores forretningsdrift har vi derfor stort fokus på miljømæssige 
bæredygtighedsprincipper.
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Bangsbo-typehuse

Gerlevs nye bydel, Esrogård-kvarteret, består af en række
Bangsbo-typehuse, der er solide huse konstrueret af
gode materialer og bygget i overensstemmelse med BR18
(bygningsreglementet), som sikrer optimal isolering og korrekt
energiforbrug, samtidig med at der opnås tilfredsstillende
sundhedsmæssige forhold. Det er Bang Nielsen A/S, som står
bag Bangsbo og har udviklet typehusene.

Ved køb af et Bangsbo-typehus får du blandt andet et lækkert
Svane-køkken som standard. Det er også muligt at gøre en
række tilvalg til yderst fair priser, men absolut ikke nødvendigt.
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Danmarks one-stop shop materieludlejer

GSV er den største udlejningsvirksomhed af materiel og 
udstyr i Danmark. Vi forener bred viden, mere end 70 års 

erfaringe og en samling af stærke niche- og specialistkom-
petencer – og giver dig dermed den bedst tænkelige sam-
arbejdspartner. Uanset om det er leje af enkelte stykker 

materiel – eller en optimeret totalløsning. 

Tlf. 70 12 13 15 | info@gsv.dk | www.gsv.dk

GSV_annonce_bang_nielsen_90x55mm_101217.indd   1 10-12-2017   00:47:02

Tlf. 31 68 07 91 • kontakt@triotrae.dk
www.triotræ.dk



Bo godt i et Bangsbo-typehus. Se mere på www.bangsbo.net
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Sophienlundsvej 4 • 4300 Holbæk • Tlf. 59 44 21 34 • Mobil 40 30 21 34

E-mail: jp@jp-lift.dk • www.jp-lift.dk

Holbæk Lift & Materieludlejning A/S



FREDE ANDERSEN & SØN

VI ER ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE DIG MED DEN BEDSTE LØSNING.

KONTAKT OS PÅ 55 70 03 80
Se mere på www.vognmandfas.dk

Entreprenørkørsel · Containerkørsel  
Kran-/grabkørsel · Maskintransport 

Kran-/hejseopgaver · Jordhåndtering & Rådgivning

Porebetonmontøren har gennem næsten 20 år været med til flere store og små byggerier, her 
kan bl.a. nævnes Field's, Trafiktårnet i Kbh., Allerhuset, Copenhagen Towers, og det nyeste af de 
store byggerier er Royal Arena. Porebetonmontøren har også været montør på nye boliger, tilbyg-
ninger samt renoveringer på hele Sjælland.

www.porebeton.dk
Mobil: 21 44 07 05

CVR: 21200336

Porebetonmontøren går aldrig på 
kompromis med kvaliteten
Ivan Haakansson, som er indehaver af firmaet, 
har alle årene været med til at montere på 
byggerierne. Dette betyder, at han altid kender 
kvaliteten af det, der afleveres til kunderne.

Af samarbejdspartnere gennem 
tiden kan bl.a. nævnes:

Bang Nielsen A/S
K2 Byg
Jersie Totalbyg 

BLC Industries A/S
Lind & Risør
Bülow & Nielsen

Skarndalsvej 20 · 3630 Jægerspris · Tlf.: 26 56 83 47
info@lidman-haver.dk · www.lidman-haver.dk

ANLÆGSARBEJDE  •  PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER 
VINTERSERVICE  •  TRÆFÆLDNING

Vi arbejder for det offentlige, erhverv, 
private og boligselskaber



HILLERØD     KØBENHAVN     AALBORG

+45 48 25 11 00  tvilum.dk      tvilum@tvilum.dk    

CVR 27 93 03 95

TVILUM LANDINSPEKTØRFIRMA A/S 
SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN. 

Tvilum Landinspektørfi rma A/S er en af de førende 

aktører inden for rådgivende landinspektørvirksomhed.

 Vores medarbejdere er højt kvalifi cerede og 

har mange års erfaring i rådgivning og udførelse af 

alle typer af matrikulære, tekniske og 

ejendomsjuridiske sager. 

Kvalitet, fl eksibilitet og troværdighed er blandt 

fi rmaets hovedværdier. Vi lægger stor vægt på et godt 

samarbejde med dig som kunde, og på at levere det 

bedste produkt på markedet.

Vi tilbyder rådgivning indenfor følgende fagområder: 

Bygherrerådgivning

Ejerlejligheder 

Arealberegning (BBR, bebyggelsesprocent mv.) 

Projekteringsgrundlag

Teknisk opmåling og afsætning

Udstykning og matrikulære ændringer

Kortlægning med drone

Laserscanning, 3D-modellering & visualisering

For yderligere informationer er du velkommen til at besøge 

os på www.tvilum.dk eller ringe på tlf. 48 25 11 00.
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BANG NIELSEN A/S - ESROGÅRD – 108  boliger
Opmåling - Afsætning - Udstykning



Lyngerupvej 28, Gerlev
3630 Jægerspris

T: 47 52 20 02
info@bang-nielsen.dk www.bang-nielsen.dk • 
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www.byggaran�.dk


