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VELKOMMEN

Vores ambition for Kemp & Lauritzen er, at vi skal være den førende tekniske 
installationsvirksomhed i Danmark. Det bliver vi ved at være de mest effektive og de mest 
kundeorienterede. 

I dag sikrer vi både erhvervskunder og offentlige kunder branchens bedste tekniske 
totalløsninger med et engageret team af kompetente medarbejdere. Vi har mere end 135 
års erfaring i at sætte faglige standarder – og hver eneste dag arbejder vi hårdt for, at 
vores kunder mærker, at de er i centrum, og at de bliver mødt med handlekraft på alle 
niveauer i vores organisation.



DET KAN VI 

Vi tilbyder alle former for tekniske løsninger, målrettet præcist 
til dine behov. Fra komplekse eller store projekter til mindre 
tværgående opgaver, specifikke serviceaftaler eller unikke 
specialer.

Vi er landets førende tekniske installationsvirksomhed med ca. 
2700 specialiserede medarbejdere. 

Vi leverer alt fra store tekniske totalentrepriser og partnering 
til en række specialer med unikke branche- og fagkompetencer. 
Og fra vores regionale Teknikhuse leverer vi rådgivning, 
udførsel og drift inden for el, VVS, ventilation og køl.

TEKNISKE ENTREPRISER

SPECIALER

TEKNIKHUSE



KUNDE HOS OS

Vi skaber værdi
Vores kunder får adgang til ca. 2700 engagerede medarbejdere med høj 
faglighed. De har et fælles mål: at levere løsninger, der skaber værdi.

Vi tilbyder hele pakken
Vi tilbyder alle former for løsninger fra rådgivning til design, 
implementering og efterfølgende service, og vi tager udgangspunkt i 
netop kundens behov.

En god oplevelse
Samarbejde er et nøgleord i Kemp & Lauritzen. Vores dagligdag er præget 
af tværfaglige projekter, og vi dyrker en kultur, hvor respekt, engagement 
og fleksibilitet er bærende værdier. Evnen til at samarbejde, lytte til vores 
kunder og se deres behov er forudsætningen for at skabe gode resultater.

En stor del af vores projekter finder sted på andre virksomheders 
arbejdspladser, hvor vi er til stede på en respektfuld måde, så alle får en 
god oplevelse i forbindelse med projektet.

CASE: Vonsild have

CASE: Pakhuset

http://bit.ly/case_vonsildhave

http://bit.ly/case_pakhuset



TEKNISKE ENTREPRISER 

Vi leverer samtlige former for tekniske entrepriser som storentreprise, 
totalentreprise og partnering. Vi forener de nødvendige kompetencer i én, 
slagkraftig organisation, skræddersyet til vores kunders behov.

Uanset størrelse og kompleksitet styrer vi opgaven sikkert fra idé og 
projektering til service- og vedligeholdelsesaftaler.

Fordelene er mange:
• Én samlet kontrakt med én ansvarlig kontaktperson
• Effektiv og målrettet projektledelse
• Ingen ekstra omkostninger pga. uafklarede grænseflader
• Fælles integreret koordinering af detailprojektering
• Fælles byggepladsledelse, materialeoptimering og afprøvning
• Ensartet kvalitetssystem og dokumentationsniveau
• Bred faglig kompetence



VI HÅNDPLUKKER VORES MEDARBEJDERE

Vi håndplukker ekspertisen fra vores forskellige afdelinger i en 
totalløsning og samler ledelsen af teams og projektledere under erfarne 
projektchefer. På den måde leverer vi en effektiv projektstyring, der 
giver færre overleveringer, færre misforståelser og færre omkostninger. 
Det er især afgørende ved store entrepriser, hvor fejl kan få kostbare 
konsekvenser.

SKARP OG EFFEKTIV

Skarp og effektiv organisering er et nøglebegreb hos 
os. Vi målretter vores organisering til vores kunders 
behov og tilbyder mange forskellige former for tekniske 
entrepriser. Det sikrer den bedste løsning for kunden.

KUNDEN BESTEMMER FARTEN

Det er kundens ønsker, planer og projekter, der 
bestemmer hastigheden. Uanset størrelse og 
kompleksitet styrer vi opgaven sikkert fra første idé og 
projektering til service og vedligeholdelsesaftaler. Væk 
er det traditionelle kunde-leverandør-forhold. Det er 
erstattet af varige og ligeværdige relationer.



TEKNIKHUSE 

Én indgang samler alle vores fag.
Vores Teknikhuse er et servicekoncept, hvor vi leverer både 
fagspecifikke og tværfaglige løsninger inden for el, VVS, 
ventilation og køl. Det hele regionalt forankret. Det gør det 
lettere at være kunde hos os, fordi vi altid er klar til at rykke ud 
for at skabe de bedste løsninger på tværs af faggrænser. 

EL 

Vi tilbyder en uendelig række el-løsninger. Fra første idé over 
installation til service og vedligehold. Fra standardinstallation til 
højt specialiserede løsninger.
Vores kunder tæller industri og erhverv til mindre erhvervsdrivende 
og boligforeninger.

CASE: Teknikhuse

http://bit.ly/teknikhuse



VVS 

Vi har kompetencen og kapaciteten til at løse opgaver, der kræver en 
ekstraordinær indsats og en stor bemanding. Vi er en af landets førende 
specialister inden for komplekse rørinstallationer, køl, VVS- og sprinklerentrepriser 
samt service og vedligehold. Vi er certificeret efter DS/EN ISO 9001.

VENTILATION 

Et godt indeklima er afgørende for medarbejdernes trivsel – og for 
elregningen. Uanset om der er tale om avancerede renrum, laboratorier og 
procesudsugningsanlæg – eller komfortventilation i kontorer, institutioner og 
butikscentre.

KØL 

Vi mestrer alle former for energi og miljørigtige køle- og klimaopgaver. Fra daglig 
service, vedligehold og rengøring til rådgivning, projektering og installation af nye 
anlæg i alle størrelser.



Pharma
Hygiejne og renhed skaber sikkerhed. Det stiller krav til fleksible 
løsninger. Vores erfaringer spænder fra små renrum og prøveanlæg 
til store sterile produktionsfaciliteter til fx. den pharmaceutiske 
industri.

Infrastruktur
Vi har mange års erfaring inden for installation og service af 
eltekniske og tekniske anlæg på de danske motorveje, broer 
og jernbaner. Vores ekspertise dækker også over etbalering, 
drift og vedligehold af stationsanlæg, forsyningsanlæg og 
kraftværksinstallationer.

SPECIALER 

Vi har specialiseret os inden for en lang række områder, der 
kræver unikke kompetencer. Ingen andre virksomheder i Danmark 
tilbyder samme palette af specialer som Kemp & Lauritzen.

Brand & Sikring
Vi skaber tryghed, sikrer vores kunders værdier, begrænser 
skaderne med et minimalt driftstab. Vores kunder får et effektivt 
og moderne brandsluknings- eller sikringsanlæg.

Ncore – telefoni & netværk
Ncore er kommunikationsløsninger, der bygger på solid teknisk 
kompetence, baseret på viden og teknologi.
Vi designer, implementerer og servicerer løsninger, der giver bedre 
og mere effektiv kommunikation mellem mennesker.



CASE: Eniro

http://bit.ly/case_eniro



ESCO
Energy Service COmpanies er en samarbejdsform til at 
opnå energibesparelser i bygninger. ESCO er en attraktiv 
løsningsmodel for såvel offentlige som private aktører med stor 
bygningsmasse, fordi energirenoveringen finansieres ved hjælp af 
energibesparelsen.

OPP
Med Offentligt Privat Partnerskab er det muligt at samtænke 
et projekts opførsel og drift. Den private part er typisk et OPP-
selskab oprettet i forbindelse med projektet. Her er OPP-selskabet 
ansvarlig for alle økonomiske og tidsmæssige risici, og påtager et 
samlet udbud af design, projektering, opførelse, drift, vedligehold 
og serviceydelser samt evt. finansiering.

SPECIALER 

Petrokemi & Industri
Vi arbejder efter de højeste standarder inden for områderne: 
PED, indmåling, produktionsplanlægning, præfabrikation og 
montage. Vi udfører alle former for højtryks- og lavtryks- olie- og 
gasinstallationer. Vi er som en af de få godkendt til at arbejde 
på de to danske raffinaderier: Statoil i Kalundborg og Shell i 
Fredericia. Vi har deside mere end 30 års erfaring i at opbygge og 
vedligeholde fjernvarme- og dampanlæg.

Proces
Vi har mere end 30 års erfaring med lufttekniske anlæg af høj 
kvalitet til industrien. En erfaren gruppe ingeniører, teknikere og 
on-site arbejdsledere sikrer, at alle projekter behandles optimalt 
på alle trin.



Energioptimering
Det fleste virksomheder kan spare 20-50 % på energiregningen ved at 
optimere eksisterende tekniske løsninger.  Vi tilbyder indblik, tryghed og 
besparelser med komplet et energioptimeringskoncept fra screening og 
analyse til udførelse samt efterfølgende drift og service. Vi tager ejerskab 
fra start til slut og sikrer et smidigt forløb, der giver størst mulig effekt for 
hver investeret krone. 

Teknisk service & facility
Forebyggende vedligehold giver store besparelser og begrænser dyre 
driftsnedbrud. Med vores service-koncept slipper man for bekymringer om 
nedbrud, reparation og udskiftning af tekniske installationer.

CASE: Nellemann

http://bit.ly/case_nellemann



VORES FUNDAMENT 

I Kemp & Lauritzen arbejder vi ud fra tre grundpiller:

Vores kunder er i centrum
Det er altafgørende for os, at vores arbejdsområder og produkter 
er relevante for vores kunder. Det kan kun ske gennem fornyelse, 
dialog og ægte engagement. 

Vi sætter standarden
Vi sætter en ære i at professionalisere ny teknologi og sikre 
maksimal værdi for vores kunder. Vi er stolte af vores håndværk, 
vores mange års erfaring, og at vi til hver en tid er førende på 
vores felt. 

Handlekraft på alle niveauer
Vi agerer beslutsomt, korrekt og selvstændigt, så vi hurtigere 
finder vej til den optimale løsning for vores kunder. Vores 
medarbejdere har frihed til at tage ansvar og er klædt på til at 
tage beslutninger på stedet. 

VORES EJERSKAB FORPLIGTER 

Kemp & Lauritzen ejes af Axel Muusfeldts Fond Holding A/S.  
Det giver særlige muligheder og en helt enestående 
styrke. Og det forpligter. Med fonden sikrer vi langsigtede 
investeringer, konstant udvikling og solid konsolidering.



EN SOLID ØKONOMI 

En solid økonomi er forudsætningen 
for at være en solid leverandør. Det 
skaber tryghed for vores kunders 
investeringer, at kunne bruge en 
fremtidssikret leverandør. 

(m.kr.) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 2.231,6 2.383,6 2.362,4 2.364,8 2.502,9

Bruttoresultat 1.151,3 1.160,5 1.098,3 1.031,1 1.074,6

Driftsresultat 71,6 72,4 43,2 (39,4) 43,3

Resultat af finansielle poster 68,7 0,2 (0,1) (0,5) (1,5)

Årets resultat 124,2 54,5 31,6 (32,1) 28,9

Samlede aktiver 1.086,0 1.009,9 1.025,3 1.134,5 1.092,3

Egenkapital 433,6 336,4 303,2 272,3 325,4

Gns. antal medarbejdere (stk.) 1.847 1.938 1.904 1.986 1.960



MERE END 135 ÅRS ERFARING 

Kemp & Lauritzen blev etableret af skibskonstruktør Otto Kemp og telegrafingeniør Severin 
Lauritzen i 1882. Sammen grundlagde de et af Europas første telefonselskaber Kjøbenhavns 
By- og Hustelegraf, som siden blev til KTAS (der dannede grundlag for TDC). 

Da hovedaktionæren Axel Muusfeldt (som indtrådte i virksomheden i 1935) døde i 1988, 
testamenterede han alle sine aktier til Axel Muusfeldts fond, der i dag via Axel Muusfeldts 
Fond Holding A/S er hovedaktionær i Kemp & Lauritzen.

I slutningen af 1990’erne udvidede Kemp & Lauritzen sit virke ved opkøb af en række 
virksomheder inden for el-installation, ventilation og VVS/rørteknik.

I 2015 fusionerede Glenco, L&H-Rørbyg og Kemp & Lauritzen til én samlet teknikgigant under 
navnet Kemp & Lauritzen med det formål at forbedre servicen, styrke innovationen og øge 
væksten til gavn for virksomhedens kunder.

I dag har Kemp & Lauritzen ca. 2700 medarbejdere og er Danmarks største tekniske 
installationsvirksomhed.



KEMP & LAURITZEN 

Hovedkontor:
Roskildevej 12 
DK-2620 Albertslund 
Tlf.: 4366 8888

Teknikhuse:
Teknikhus København
Teknikhus Sjælland

Teknikhus Fyn

Teknikhus Syd- & Sønderjylland
Teknikhus Midtjylland
Teknikhus Nordjylland



VI ER KNAP 2700 MEDARBEJDERE LANDET OVER,  
DER HVER DAG GØR OS UMAGE OG TAGER KVALITET PERSONLIGT.

VI ER KEMP & LAURITZEN

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

Tlf.: 4366 8888 · kemp-lauritzen.dk


