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VI ER MEGET MERE 
END ASFALT, 
HAVNE OG 
FJERNVARMERØR...

GRUPPEN

Resultatet af vores arbejde kommer alle til gode.
 
Bedre veje, miljøvenlig fjernvarme, fremtidssikrede kloaknet, 
lynhurtige fibernet og sikre havneanlæg.

En god infrastruktur er vejen til større sikkerhed, bedre res-
sourceudnyttelse, udvikling og vækst.

Med venlig hilsen
Hans Christian Munck
Munck Gruppen

-Vi tager ansvar og gør 
tingene enkle...



Projektet på Thule omfatter sprængning og knusning af klip-
pegranit samt produktion og udlægning af asfalt. 

Til projektet blev etableret arbejdsplads med egen vandforsy-
ning, elproduktion, laboratorium og værkstedsfaciliteter, og 
hertil blev der opstillet mobilt knuseanlæg og asfaltfabrik. De 
meget begrænsede adgangsforhold krævede en velplanlagt 
logistik for at sikre et godt resultat.

Det kolde klima på Thule medfører en meget kort arbejds-
periode på nogle få måneder. En stor del af arbejdet foregår 
derfor i døgndrift, og kombineret med permafrost stiller disse 
omstændigheder ekstremt store krav til både mandskab og 
udstyr. 

Første halvdel af landingsbanen blev afsluttet september 2015, 
og sidste del af landingsbanen blev overdraget til US Air Force 
primo september 2016.

I sommeren 2017 udføres endnu en entreprise på TAB. 

Lufthavnsprojektet  i Bangladesh er det største enkeltprojekt 
i Muncks historie og rummer mange forskellige facetter. Pro-
jektet er et design-built, hvor entreprenøren har ansvar for 
den samlede totalentreprise inkl. design.

Dhaka internationale lufthavn ligger omkring 10 km nord for 
centrum af Dhaka. Arbejdet er udført med organisation be-
stående af danske og internationale nøglepersoner samt en 
stor lokal arbejdsstyrke. Det færdige projekt hæver kapaci-
teten i lufthavnen fra de nuværende 3,2 mio. passagerer til 8 
mio. årligt.

Der er foretaget en total udskiftning af alle lag i opbygningen 
af taxiways inkl. udskiftning af op til 2 m blød bund.  I entre-
prisen indgik også belysning og afstribning.

Projektet er afleveret juni 2014 – 3 måneder før deadline.

>> CASE
RENOVERING AF 
LuFTHAVN I BANGLADESH

Munck Civil Engineering udfører større 
infrastrukturelle opgaver - både na-

tionalt og internationalt. I Bangladesh 
har vi i 2012-14 gennemført et 2-årigt 

renoveringsprojekt af den internationale 
lufthavn i Dhaka. Opgaven blev udført i 

totalentreprise. 

I Grønland renoverer vi over fire sæso-
ner fra 2014 til 2017 landingsbaner på 

Thule Air Base. 

Projekterne kendetegner selskabets 
strategiske retning.  

CIVIL ENGINEERING

ByGHERRE: US Air Force 
ENTREpRENØR: Munck Civil Engineering
SAG: Renovering af Runway på Thule Air Base
pERIODE: 2014 – 2017
MÆNGDE: 67.000 tons asfalt / 3 km. runway / 1,5 km. taxiway

>> CASE
RENOVERING AF RuNWAy 
på THuLE AIR BASE

ByGHERRE: Civil Aviation Authority of Bangladesh CAAB Head Quarter, Kurmitola, Dhaka 1229, Bd
ENTREpRENØR: Munck Civil Engineering
SAG: Upgrade of Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh
pERIODE: jan. 2013 - aug.2014



Munck Forsyningsledninger har år efter år 
gravet sig gennem landet og bragt danskerne 
tættere på hinanden - og tættere på problemfri 
forsyning til det moderne liv.

Munck Forsyningsledninger etablerer og re-
noverer alle kategorier af forsyningsledninger: 
fjernvarmenet, fibernet, tele- og lyslederkabler 
samt kloak- og vandledninger. Hver eneste op-
gave udføres kvalitetsbevidst og med den nyeste 
viden af skræddersyede teams og tager altid 
størst muligt hensyn til trafik, miljø og beboere.

Gennem vores No-Dig specialer i form af 
strømpeforing, rørsprængning og styret boring 
tilbyder vi miljøskånsomme opgravningsfrie 
løsninger til renovering og nyanlæg af forsy-
ningsledninger.

Vi udfører hoved-, total- og fagentrepriser på 
alle kerneområder og har tradition for ramme-
aftaler med kommuner og forsyningsselskaber. 
Problemfri forsyning kræver ekspertise, erfa-
ring, vedligeholdelse og udbygning. Det kommer 
naturligt med Munck Forsyningsledninger.

Munck Forsyningsledninger er det største sel-
skab i Munck Gruppen.

-forsyningsledninger til 
fremtidens udfordringer

>>
Vand

Fjernvarme
Tele og Fiber

No-Dig
Kloak

Gas
El

FORSYNINGSLEDNINGER



>> CASE
MARATON-OpGAVE FOR 
SILkEBORG FORSyNING

I efteråret 2015 påbegyndte Munck etablering af den 9,6 km lange transmissionsled-
ning fra Kraftvarmeværket i Kejlstrup til Funder. Ledningen skal forbinde de nye forsy-
ningsområder med den resterende del af Silkeborg Forsynings fjernvarmenet. 
Silkeborg Forsyning udbygger i 2016 kraftvarmeværket i Kejlstrup, og i den forbindelse er 
Munck hovedentreprenør på omlægning og udvidelse af ledningsnettet omkring værket. 

Et maratonløb er 42,195 km, det svarer præcist til længden af de fjernvarmeledninger, 
Munck har nedgravet for Silkeborg Forsyning i tiden fra 2013 til 2016. Munck har været 

hovedentreprenør i forbindelse med konvertering fra gas og olie til den langt mere 
energivenlige fjernvarme i boligområderne omkring Funder.   

Området tæller i alt 794 husstande, hvoraf 570 er konverteret til fjernvarme. 

ByGHERRE: Silkeborg Forsyning A/S
ENTREpRENØR: Munck Forsyningsledninger a/s
SAG: Gaskonvertering samt Transmissionsledning i EU-udbud 
pERIODE: 2013-2016



Munck Asfalt er en stærk og tryg partner in-
denfor asfaltproduktion og vejbygning. 

Vi er landsdækkende med fem asfaltfabrikker 
og egen emulsionsfabrik. Herfra producerer 
og leverer vi standard- og specialmaterialer til 
hele landet. 

Egen LKF afdeling leverer vejmarkeringer der 
giver optimal fremkommelighed og trafiksik-
kerhed.

Al produktion lever op til de nyeste krav og 
standarder og sikrer, at alle asfalttyper er 
bæredygtige, ressourcebesparende og af høj 
kvalitet. 

Vi har stor ekspertise i at rådgive og udføre 
asfaltopgaver for offentlige og private kunder. 
Vi tager os af alt – lige fra motorveje og lan-
deveje til parkeringsanlæg, vejmarkering og 
indkørsler.

Munck Asfalt tilbyder rådgivning indenfor alle 
områder. Uanset opgavens størrelse er vores 
erfarne rådgivere og fagfolk altid garant for 
et skrapt innovativt blik og en holdbar løsning 
langt ud i fremtiden. 

Munck Asfalt har hovedkontor i Nyborg.

>>
Asfaltbelægninger
Brobelægninger
Fræsning
Forædling af genbrugsmaterialer
Overfladebehandling
Vejmarkering

-fra motorveje og landeveje til 
parkeringsanlæg, vejmarke-
ring og indkørsler



>> CASE
SILkEBORGMOTORVEJEN 
- GENNEM By OG SkOV
Silkeborgmotorvejen er noget ganske særligt. 
Den passerer gennem Silkeborg by og gennem noget 
af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på. 
Derfor er motorvejen en helt særlig oplevelse både for 
dem, der kører på vejen, og dem, der bor langs den.

Munck Asfalt har i løbet af den 2-årige anlægsperiode 
udlagt 67.000 tons asfalt på motorvejen, ramper, skæ-
rende veje, samkørselspladser og cykelstier. 

Linjeføringen af Silkeborgmotorvejen går gennem by 
og skov. For at begrænse støj ved boligområder og ved 
følsomme naturområder er der anvendt støjreduce-

rende asfaltbelægninger, der mindsker støjen i forhold 
til traditionel asfalt. 

Støjreducerende asfalt efterspørges på projekter, der 
passerer gennem boligområder eller andre støjføl-
somme områder. Den udførte belægning reducerer 
støjen med ca. 5dB i forhold til traditionel asfalt.

ByGHERRE: Vejdirektoratet
ENTREpRENØR: Munck Asfalt a/s
SAG: Silkeborgmotorvejen
pERIODE: 2014-2016



Munck Havne & Anlæg har mange års erfa-
ring og ekspertise med havnebygning og an-
lægsopgaver. Det kommer naturligt til udtryk i 
virksomhedens DNA og dens velrespekterede 
aktiviteter, der vidner om årtiers tradition for 
innovation og høj faglighed.

Hos Munck Havne & Anlæg har vi vores spe-
ciale i opførelse og renovering af havneanlæg, 
anløbsbroer, uddybning og kystsikring i hele 
landet. Kernen i arbejdet er en omfattende 
viden om de særlige materielle og logistiske 
udfordringer hav og vand byder på. Kombine-
ret med lydhørhed og dialog danner det gro-
bund for holdbare og flotte resultater.

Ved siden af dette kerneområde har vi hos 
Munck Havne & Anlæg etableret en række ef-
terspurgte ekspertiser inden for anlægsbran-
chen. Det gælder jordarbejde, kloakarbejde 
og anlægsbeton. 

Der udføres opgaver for både private og of-
fentlige kunder. Munck Havne & Anlæg har 
hovedkontor i Nyborg.

>>
Havneanlæg

Kystsikring
Uddybning

Anløbsbroer
Anlæg

HAVNE & ANLÆG

-Vi banker ikke bare 
pæle i, vi giver vand-
kantsdanmark forud-
sætninger for vækst



>> CASE
NyT LIV på HAVNEN

I DEN FyNSkE HOVEDSTAD

Munck har stået for opbygningen af hele ”øen” midt i Odenses ældste hav-
nebassin. Alle udførende parter i processen har glædet sig over arbejdet 
med havnebadet, hvilket er smittet af på det endelige resultat. Byen har 
kvitteret ved at bruge havnebadet over al forventning.

Odense Havnebad er skabt som et ophøjet havnebad. 
Som ”byens strand” har odenseanerne for første gang fået adgang 

til at bade i det fri året rundt. Badets arkitektur er skabt med afsæt i 
Odenses historie som værftsby. 

ByGHERRE: Odense Kommune
ARkITEkT: Isager Arkitekter Aps
ENTREpRENØR: Munck Havne & Anlæg a/s
SAG: Odense Havnebad  
pERIODE: 2015-2016 



TARCOpOL

CSR

Tarcopol er Munck Gruppens polske dat-
terselskab og eksperter i bro- og beton-
renovering samt ekspansionsfuger og 
støbeasfalt.

Selskabet er højt teknologisk specialise-
ret og førende indenfor sit felt i Polen.

Selskabet har afdelinger i Starachowice 
og Wrocław.

Hos Munck arbejder vi i et ansvarligt 
samspil med kunder, leverandører, myn-
digheder, medarbejdere og andre inte-
ressenter. 

Vi er en rummelig arbejdsplads med et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø, og vi arbej-
der systematisk på at reducere ressour-
ceforbrug og minimere påvirkningen af 
det eksterne miljø.

Vi opretter hvert år et betydeligt antal ar-
bejdsprøvninger, praktik- og elevpladser, 
vi tilbyder projektarbejde og studiejobs 
til studerende, og vi modtager en række 
flygtninge i sprog- og praktikophold. 

<<
Brorenovering
Ekspansionsfuger
Epoxybelægninger
Støbeasfaltbelægninger

OG SAMFuNDSANSVAR



Munck Gruppen a/s
Toftegårdsvej 18

5800 Nyborg
Tel: +45 6331 3535

www.munck.dk
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