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Bygningsstyrelsen prækvalificerer tre entreprenører til ny arkitektskole i Aarhus 
Bygningsstyrelsen har valgt en ny udbuds- og samarbejdsform til projektet kaldet New Partering. Det betyder, at 
projektet er blevet født i dialog med rådgiverbranchen. Man vil dermed skabe et transparent forretningsmiljø og 
optimere byggeprocessen og projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og med 
tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab. På denne baggrund har 
Bygningsstyrelsen prækvalificeret A. Enggaard, Per Aarsleff og Züblin til projektet.  
Kilde: www.hfb.dk, d. 12. januar 2018, af Redaktionen. 
 

Første spadestik taget til Generationernes Hus i Aarhus Ø 
Generationernes Hus er det nyeste igangsatte byggeprojekt i Aarhus Ø. Generationernes Hus er et stort projekt på 
31.000 kvadratmeter og med en pris på 365 millioner kroner. Det særlige ved Generationernes Hus er dog hverken 
størrelse eller pris, men derimod beboersammensætningen, hvor ældre, studerende, børnefamilier, handikappede 
og en daginstitution skal bo side om side. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening er bygherre på huset, som 
forventes at være indflytningsklart i 2020.  
Kilde: Lokalavisen Århus Nord, side 24, d. 11. januar 2018, af Danni Paulsen. 
 

Forkert udbudsform og mangelfuldt tilsyn gør Niels Bohr-bygningen 79% dyrere 
En ny rapport af EY, der undersøger Niels Bohr-bygningen, konkluderer, at det er forkerte valg af udbudsformer og 
tildelingskriterier, der er skyld i budgetoverskridelsen. Byggeriet blev udbudt som seks storentrepriser og tre 
fagentrepriser med delvise kravspecifikationer, og de enkelte entreprenører stod selv for at udføre dele af 
arbejdstegningerne. Koordineringen mellem bygherre, entreprenørerne og Københavns Universitet kørte ifølge 
rapporten skævt fra begyndelsen og hele vejen gennem byggeperioden. Derudover var tildelingskriteriet laveste 
pris i stedet for økonomisk mest fordelagtig, hvilket kan resultere i et uacceptabelt kvalitetsniveau. 
Kilde: Dansk VVS, side 26-27, 5. januar 2018, af Jens Juhl Eriksen. 


