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A F D E L I N G E R
DNU, Bygning S3: 
Raunstrup står i spidsen for opførelse af Skejby Sygehus´ 
nye bygninger for Abdominal / Inflammation, som ligger i 
det sydlige spor. Det nye byggeri består af 3 bygninger på 
i alt 21.500 m2 fordelt på 4 plan.

Byggemetoderne baserer sig på en kombination af præ-
fabrikation og opførelse på stedet, for at opnå et byggeri 
i god, velkendt kvalitet og samtidig en rationel bygge-     
proces.

R E F E R E N C E R
Raunstrup er en landsdækken-
de entreprenør-, tømrer- og byg-
ningsservicevirksomhed, som 
samtidig er lokalt funderet gen-
nem vores mange afdelinger. 

Raunstrup – Det enkle og sikre 
valg indenfor aptering- og stor- 
entreprise byggeopgaver.

Din foretrukne leverandør af
Aptering & Storentreprise

Bygherre: Region Midtjylland
Entreprise: Storentreprise
Byggesum: 44,8 mio. DKK

Boliger Østergade, Odense: 
86 boliger i 5 boligblokke opføres i storentreprise. Tømrer-, 
snedker- og lukningsarbejdet samt byggestyring vareta-
ges af Raunstrup.

Det samlede byggeri indeholder 6410 m2 etage areal, 
samt 350 m2 kælder. Byggeriet er som traditionelt ele-
mentbyggeri med skalmuring og fladt tag.Bygherre: Togt Ejendomme

Entreprise: Storentreprise
Byggesum: 16,6 mio. DKK

Bygherre: Region Syddanmark
Entreprise: Fagentreprise
Byggesum: 49 mio. DKK

Kolding Sygehus: 
Raunstrup udfører tømrer- og snedkerentreprisen i forbin-
delse med ombygningen af den ca. 2.350 m2 store nye 
hovedindgang (blok 4) og opførelsen af den ca. 19.000 m2 
store, 6 etagers, nye teknik- og sengebygning (blok 9) på 
Kolding Sygehus. 
Byggeriet foregår mens sygehuset er i drift, hvilket stiller 
store krav til Raunstrup og deres udførelsesmetoder i ko-
ordinering med de øvrige fagentrepriser og den rådgiven-
de gruppe.
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”Vi vil være blandt Danmarks bedste til at løse
apteringsopgaver & storentrepriser”
Det er vores vision – og derfor har vi, under 
Raunstrup Byggeri A/S, oprettet ”Division 
Aptering & Storentreprise”, så du kun behø-
ver ét kontaktpunkt.

Hos Raunstrup betragter vi aptering og stor-
entreprise-segmentet som en af vores kerne-
forretninger. Vi har organiseret os i et spe-
cialteam, hvor alle kompetencer er samlede 
for at øge vores konkurrenceevne.

Vi er tæt på vores kunder og hos Raunstrup 
dyrker vi aktivt de særlige kompetencer, som 
det høje kompleksitetsniveau ved apterings-
opgaver kræver. Vi er derfor det enkle og 
sikre valg, når det gælder aptering- og stor-
entreprise byggeopgaver.

Vi imødekommer jeres behov og tilbyder alt 
indenfor aptering-, lukning- og storentreprise 
med stor andel af tømrerarbejder.

Division Aptering & Storentreprise

87 120 120
eller

mail@raunstrup.com

H I S T O R I E
Raunstrup har mere end 50 års erfaring med erhvervs-
byggeri, boligbyggeri, offentligt byggeri og håndværks-
opgaver til private.
Erfaringen giver os en soliditet, som kombineret med 
vores innovative organisation, sikrer kompetence og ny-
tænkning til altid at finde de bedste løsninger for dig. 

Vi har base i tømrerfaget og er i dag mere end 300 dyg-
tige medarbejdere. Vi tager vores del af ansvaret og har 
typisk mellem 30 og 40 lærlinge og praktikanter under 
uddannelse i virksomheden.

Vores motto er ”Nye vinkler på byggeri” og vi lægger 
gerne navn til udfordrende opgaver.

T R I M M E T  B Y G G E R I
I Raunstrup anvender vi Trimmet Byggeri til planlæg-
ning og styring af byggeprocessen. 

Trimmet Byggeri er en dansk implementering af be-
grebet Lean Construction, der har som mål at maksime-
re værdien for kunden, samtidig med at den minimerer 
spildet. Derved opnås en øget produktivitet. 

Formålet er kort sagt at arbejde mere effektivt og at 
undgå ventetid, fejl og spild. 

Alt sammen en fremgangsmåde som i sidste ende kom-
mer vores kunder til gode.

V I  T I L B Y D E R

R E F E R E N C E R
Vi samler på tilfredse kunder og vi har bl.a. gennem åre-
ne udført flg. byggerier:

• DNU – App. Bygning E 13 
• DNU – Bygning S3
• DNU – Bygning E8
• DNU – Bygning N5
• Aarhus Universitet, 

Trøjborgvej 82-84
• Kolding Sygehus, Udbyg-

ning fase 2
• Nyt Psykiatrisk Hospital, 

Vejle

• Østergade 51-53, Odense 
– 85 boliger

• Boligbyggeri, Ridehus-
gade, Odense

• Karré 1, Odense – Bolig-
byggeri i 12 etager

• ODEON, Odense Musik- 
og Teaterhus

• Nytorv Middelfart By-
center

• Èt kontaktpunkt
• Specialviden
• Gennemarbejdede processer 
• Erfarne håndværkere og egne folk på  

pladsen
• Top-professionelt set-up
• God logistik
• Know-how gennem erfaring
• Erfaring med de helt store apteringsopgaver, 

f.eks. fra sygehuse
• God model for styring på pladsen
• Digital kvalitetssikring
• Stor fokus på arbejdsmiljø
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