
Hornbæk Plejecenter, Hornbæk

Almene boliger
80% af Danakons opgaver 
udføres for almene boligselska-
ber/kommuner. Mange opgav-
er er skabt ved udarbejdelse 
og gennemførelse af Helhed-
splaner og forhandlinger med 
Landsbyggefonden.

Derfor har vi stor erfaring med 
skematikken i forhold til skema 
A og B, og kan bistå rådgiver-
gruppen som en stærk partner.

Energirenovering og
bæredygtighed
Med stor viden fra projekter 
inden for energirenovering 
og bæredygtighed rådgiver 
Danakon om veletablerede og 
nyudviklede besparelsesløs-
ninger. Gennem årene har vi 
energimærket mere end 500 
større ejendomme.

Lille Sky, Cirkusgrunden, Hvidovre 

Danakon Rådgivende Ingeniører
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Veletablerede ingeniører 
Danakon er en veletableret råd-
givende ingeniørvirksomhed, 
der siden 1952 har rådgivet byg- 
herrer, arkitekter, almene 
boligforeninger, kommuner og 
mange andre kundegrupper i 
løsning af bygge- og ingeniørfag-
lige udfordringer.

Specialister i byggerådgivning
Danakon har, i kraft af sine 
mange år i branchen, opbygget 
solide erfaringer med nybyggeri, 
renovering og energirådgivning.

Danakon har bl.a. markeret sig 
inden for energioptimering og 
modernisering af bygninger og 
forsyningssystemer.

Vores kompetencer omfatter:
- Nybyggeri
- Renovering
- Bygningskonstruktioner
- VVS-installationer
- Ventilation
- Installationer
- Brandrådgivning
- Anlægsarbejder

Helhedsorienterede løsninger
Danakon kendetegnes ved at 
se et hvilket som helst projekt 
i et helhedsorienteret perspek-
tiv, hvor økonomiske, sociale, 
bæredygtige og miljømæssige 
hensyn tilsammen skaber det 
bedste resultat.

Kollektivhuset, København

I vores rådgivningsarbejde læg-
ger vi stor vægt på faglighed, og 
ved projektering er det vigtigt 
for os at optimere byggeriet 
ved at vælge løsninger med god 
totaløkonomi og materialer af 
høj kvalitet.

Vi har et særligt fokus på 
bygbarhed og bæredygtighed 
og stræber hele tiden efter at 
forbedre arbejdsmiljøet.

Tværfaglige kompetencer
Vores mangeårige erfaring er 
forankret i en stabil medarbej-
derstab på ca. 25 ansatte. Bred-
den i vores fagligheder giver 
os mulighed for at tilbyde et 
højt niveau af service gennem 
byggerådgivning, projektering, 
tilsyn og byggestyring.

 
Huset William, Valby

Vi har medvirket i et stort antal 
renoveringssager over et bredt 
spekter, heriblandt tagrenove-
ringer, tagboliger, facaderenove-
ringer, renovering af altaner 
med inddækninger, renove-
ring af skoler og institutioner, 
renovering af badeværelser og 
renovering af VVS- og ventila-
tionsanlæg.

Vores mulighed for at lade 
faglighederne spille sammen 
tilfører ofte en ekstra dimension 
til vores projekter.



Vi tager hånd om brugerne
Danakon har god erfaring med 
gennemførelse af renoverings-
sager også i beboede ejendom-
me og i ejendomme, der er i 
brug. Det gør os i stand til at 
benytte brugerinddragelse som 
et positivt redskab.

Vores analyseevner og udviklin-
gen i vores måde at praktisere 
brugerhåndtering på har 
bidraget til at løse komplekse 
udfordringer i processerne. 

Det høje kommunikations- og 
inddragelsesniveau betyder, at 
brugerne hele tiden kan følge 
udviklingen. Det resulterer i, at 
de føler sig trygge og velinfor-
merede.

Kvalitet og tilfredshed
Danakon sikrer optimal vejled-
ning og bistand fra idéfase til 
kontrolgennemgang. Stadig flere 
kunder vender tilbage med nye 
opgaver og projekter. Det ser 
vi som et tegn på kvalitet og 
tilfredshed.

Kvalitetssikring og -styring
Til kvalitetssikring og -styring 
har Danakon en kvalitetssik-
ringschef og følger egen intern 
kvalitetshåndbog, der er udar-
bejdet på grundlag af Byggesty-
relsens retningslinjer.

Miljøpolitik og ledelse
Ved valg af materialer til byg-
gerier udvælger Danakon altid 
produkter, hvis livscyklus belas-
ter miljøet mindst muligt.

Samsøvej Plejecenter, Holbæk

Morbærhaven Ungdomsboliger, Albertslund Fyrrenæsly Plejeboliger, Halsnæs

Stadionkvarteret, Glostrup
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Danakons rolle
Danakon løser både opgaver 
som total- og underrådgiver for 
arkitekter og deltager ofte som 
rådgiver for totalentreprenører.

Øje for lidt mer!
‘Øje for lidt mer!’ er en del af 
kulturen og den måde vi råd-
giver på i Danakon.

Vi arbejder hele tiden på at se 
nye muligheder og forbedringer 
i hver eneste rådgivning – et 
vigtigt redskab i alle byggepro-
cesser fra start til slut.
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