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HSHansen skal udføre tag- og facadeentreprise til 150 mio. kr. 
I udviklingsområdet Scanport i Kastrup Havn er medicinalkoncernen Ferring i gang med at opføre 24.000 kvm 
kontorer og laboratorier. Ferring forventer at flytte ind i de nye lokaler om knap to år. Byggeriet udføres i 
storenterpriser, og HSHansen skal udføre tag- og facadeentreprisen, som er en ordre til 150 millioner kroner. 
Ferrings nye domicilbyggeri har været i gang siden 2014, hvor Foster og Partners blev valgt som arkitekt. 
Kilde: Licitationen, side 7, d. 5. januar 2018, af Rasmus Gregersen. 
 

Kæmperegning truer byggeri på Rigshospitalet 
En økonomisk strid med en storentreprenør i forbindelse med det prestigefyldte byggeri på Rigshospitalet, kan få 
økonomien til at skride, da projektet kan ende med en ekstraregning på 200 millioner kroner. "Det er rigtigt, at det 
er beløb i den størrelsesorden. Det handler om, at NCC samlet har krævet over 200 millioner kroner af regionen, 
men det regner vi bestemt ikke med at komme til at betale", siger formanden for projektets politiske følgegruppe, 
Leila Lindén (S).  
Kilde: BT, side 6, d. 4. januar 2018, af Flemming Steen Pedersen. 
 

Staten sagsøges for 80 millioner kroner af spansk entreprenør vedr. Niels Bohr Bygningen 
I de verserende voldgiftsager mellem Bygningsstyrelsen og teknikentreprenøren Inabensa, er der over 700 
millioner kroner på spil. Nu har den spanske entreprenør rejst et krav på 80,1 millioner kroner mod 
Bygningsstyrelsen over uenigheder vedrørende Niels Bohr Bygningen. "Som Inabensa Danmark tidligere har givet 
udtryk for, så er vi meget uenige i beslutningen om at ophæve kontrakten på Niels Bohr- projektet, som det var 
tilfældet i februar 2017", skriver Inabesa i en mail til Licitationen.  
Kilde: www. licitationen.dk, d. 3. januar 2018, af Morten Munk Andersen. 
 

Dansk Byggeri advarer mod manglen på arbejdskraft 
Dansk økonomi sprinter afsted og 2018 tegner til at blive endnu et år med festfyrværkeri i bygge- og 
anlægsbranchen. ”Efter fire års ubrudt fremgang, er mangel på kvalificeret arbejdskraft naturligt nok rykket op 
som den vigtigste udfordring. På landsplan forventer Dansk Byggeri 5.000 flere beskæftigede i 2018 end i 2017. 
Når det er sagt, så er arbejdsmarkedet for alvor begyndt at stramme til i 2. halvår 2017,” siger cheføkonom i Dansk 
Byggeri, Bo Sandberg.  
Kilde: Licitationen, side 8-9, d. 3. januar 2018, af Liv Arnth Jørgensen. 
 



Nye samarbejdsformer og digitale metoder giver bedre byggeri for pengene 
Torben Biilmann, administrerende koncerndirektør, MT Højgaard, skriver i et debatindlæg, at alt for mange 
storstilede anlægsprojekter går skævt, hvilket koster både tid og økonomi. Han skriver: “Det er ikke nye tanker, 
ideer og værktøjer, der er brug for i byggeindustrien for at løfte produktiviteten. De er der! Det handler om at 
bryde med traditionerne på tværs af fag og få alle med på de nye samarbejdsformer og den digitale tilgang med 
projektet i fokus.” 
Kilde: Berlingske, side 12-13, tirsdag den 2. januar 2018, af Torben Biilmann. 
 

Assens Kommune sætter gang i investeringerne i almennyttigt byggeri 
Assens Kommune har sat gang i investeringerne i almennyttigt byggeri, og der er mindre boliger på vej i store dele 
af Assens Kommune frem til 2020. I Assens har et projekt på Plumgrunden været undervejs længe, men det er nu 
klar til at blive sendt i EU-udbud efter lidt tovtrækkeri med Assens Kommune for at nå til enighed om 
udformningen af byggeriet. Tommerup Andelsboligforening er undervejs med to projekter, 16 lejeboliger. I 2019 er 
planen et seniorbofællesskab.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 6, d. 2. januar 2018, af Lise Wolf. 

 
Folkeskoler i Roskilde renoveres for 48 millioner kroner 
Første del af Roskilde Kommunes renovationsplaner for folkeskolerne er i mål efter en ekstra indsprøjtning på 48 
millioner kroner over tre år. Pengene skal gå til at renovere faglokaler på skolerne. “Indeklimaet betyder rigtig 
meget, når eleverne skal have energi til en lang skoledag. Det har haltet på flere skoler, og det gør vi noget ved”, 
siger formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune, Claus Larsen (S).  
Kilde: Lokalavisen Egedal, side 2, tirsdag den 2. januar 2018, af Redaktionen. 
 

Forberedelser til kirkebyggeri i Brønderslev skrider fremad 
Til- og ombygningen af sognegården i Brønderslev er færdigtegnet, og der er indsendt ansøgning om 
byggetilladelse hos Brønderslev Kommune. “I byggeudvalget arbejder vi nu med afklaring af en række detaljer og 
valg af materialer med videre, så det hele er klar til udsendelse i licitation i begyndelsen af 2018, og vi går fortsat 
efter, at det egentlige byggearbejde kan tage sin begyndelse i marts 2018,” siger menighedsrådets formand, 
Mogens Juhl Jensen.  
Kilde: www.tylstrupfolkeblad.dk, d. 30. december 2017, af Redaktionen. 
 

Konflikt om 5,5 tons giftigt affald i Sorø 
En stor strid udspiller sig lige nu i Sorø, hvor Sorø Kommune og Sjælland Lastvognsophug er uenige om, hvor 
farlige resterne fra den PCB-ramte Frederiksberg Skole i Sorø er. Lastvognsophuggeren mener, at resterne af 
skolebygningen er mere forurenet end kommunen giver udtryk for, og at det overskrider miljøgodkendelsen. Hos 
Sorø Kommune er man ikke enig i, at tallene er for høje, og konflikten handler derfor om, hvordan man beregner 
mængden af PCB.  
Kilde: www.tveast.dk, fredag den 29. december 2018, af Katja Gasiorowski. 
 

Håndværkermøde om byggerier for 100 mio. kr. i Odsherred Kommune 
I Odsherred kommune er man ved at igangsætte projekter til mere end 100 mio. kr. Det drejer sig blandt andet om 
asfaltarbejder og skolerenoveringer. Kommunen indbyder derfor håndværkere til et morgenmøde om alle de 
projekter, der er i støbeskeen. På mødet kan håndværkerne dels byde ind på nogle af opgaverne og dels bliver de 
præsenteret for den nye model for køb af håndværkerydelser. Endelig kan de få en mere detaljeret gennemgang af 
projekterne, der strækker sig helt frem til 2021.  
Kilde: NordVestNyt, side 12, d. 29. december 2017, af MANI. 



Nyt Hospital Nordsjælland kan få lån til energiinvesteringer 
Regeringen og Danske Regioner afsatte i 2013 en lånepulje for kvalitetsfondsbyggerier i hele landet, og derfor kan 
Nyt Hospital Nordsjælland få lån på 106 millioner kroner til energiinvesteringer, som vil kunne skære årlige 
energiregninger med 30-40 procent i forhold til det samlede årlige forbrug på hospitalerne i Hillerød og 
Frederikssund. “Det nye hospital er en unik mulighed for at bygge bæredygtigt til gavn for miljøet og borgerne,” 
siger vicedirektør Henrik Schødts, Nordsjællands Hospital, der står i spidsen for hospitals-projektet.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 1, d. 29. december 2017, af Jesper Sabroe. 
 

Pedersborg i Sorø planlægger 58 nye lejeboliger 
Der kan i løbet af 2018 komme 12 nye huse på hver 132 kvadratmeter tæt på Rustkammergården. Og fase to i 
projektet lyder på yderligere 46 huse. Dog er der ingen endelig godkendelse fra Sorø Kommune, men kommunen 
bekræfter, at ejerne af Pedersborg.dk har været i kontakt med dem. Fase to i projektet vil kræve en længere 
proces, fordi opførelsen af bebyggelse tæt på Pedersborg Kirke betyder en udarbejdelse af kommuneplan og 
lokalplan for området.  
Kilde: www.sn.dk, d. 27. december 2017, af Ulla Grundtvig Brask. 
 

Bygningsstyrelsen sagsøger spansk entreprenør vedr. Niels Bohr Bygningen 
På vegne af Bygningsstyrelsen har kammeradvokaten rejst en voldgiftssag ved Voldgiftsnævnet for bygge- og 
anlægsvirksomhed med krav om erstatning fra teknikentreprenøren Inabensa i forbindelse med opførelsen af 
Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet. Kravet på 625 millioner kroner omfatter både omkostninger til 
færdiggørelse, forsinkelses- og forstyrrelseskrav fra de øvrige entreprenører på pladsen samt et betydeligt krav for 
fejl og mangler, der alle er en direkte følge af Inabensas misligholdelse af kontrakten.  
Kilde: www.estatemedia.dk, d. 27. december 2017, af Martin Burlund. 
 

Frederikssund kommune løber risiko med Vinge-indtægter 
Frederikssund Kommune løber hvert år en risiko, når de lægger deres budget. Indtægterne fra salg af ejendomme 
og grunde, er nemlig allerede regnet ind i budgettet. Det er en risiko, som byrådet tilsyneladende er gået ind i med 
åbne øjne. “Vi blev orienteret af vores rådgivere om, at der var en risiko forbundet med budgetteringen i 
forbindelse med Vinge”, siger borgmester John Schmidt Andersen (V). 
Kilde: Lokalavisen Frederikssund, d. 27. december, af Jakob Markert. 

 
Hospitalsbyggeri på Rigshospitalet bliver fordyret af skader og konflikter 
Byggeriet af en ny behandlingsbygning til mere end 1,1 milliarder kroner på Rigshospitalet bliver ikke som planlagt 
taget i brug næste år. Projektet ventes nu først taget i brug i oktober 2019 - 10 måneder senere end oprindelig 
planlagt. Samtidig truer byggeriet med at sprænge de økonomiske rammer. Projektet er statsfinansieret og skal 
holde sig inden for det fastlagte budget. Region Hovedstaden kan i sidste ende selv risikere at komme til at betale 
en del af regningen.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 10, d. 25. december 2917, af Morten Pihl og Thomas Vibjerg. 
 

Roskilde investerer millionbeløb i folkeskoler 
Det er store beløb, der i disse år investeres i Roskilde Kommunes folkeskoler. En renoveringsplan på i alt i 318 
millioner kroner fordelt over ti år. "Vi skal investere i folkeskolen, så vores børn og unge har de bedste 
forudsætninger for at lære og trives. Vi er ambitiøse og arbejder for, at skolerne i Roskilde Kommune skal blive 
blandt de bedste i Danmark, og det kræver, at rammerne for undervisningen er i orden," siger borgmester Joy 
Mogensen (S).  
Kilde: www.nytomnordsjaelland.dk, d. 23. december 2017, af Redaktionen. 
 



Bygningsstyrelsen kræver 625 millioner kroner af spansk firma vedr. Niels Nohr Bygningen 
Kammeradvokaten har på vegne af Bygningsstyrelsen rejst en voldgiftssag med krav om 625 millioner kroner i 
erstatning fra den spanske entreprenør Inabensa. Virksomheden havde vundet opgaven om at lave VVS og 
ventilation i Niels Bohr Bygningen for en samlet kontraktsum på 200 millioner kroner. Men firmaet blev allerede 
10. februar fyret fra byggepladsen. Københavns Universitets skandaleramte Niels Bohr Bygning er blevet minimum 
tre år forsinket og mindst 1,3 milliarder kroner dyrere end beregnet.  
Kilde: Politiken, side 5, d. 23. december 2017, af Per Munch. 
 

Dobbeltroller og inhabilitet vedr. sygehusbyggerier undersøges 
Inden afgående regionsrådsformand Bent Hansen (S) takker af, får han en løftet pegefinger med på vejen. 
Ankestyrelsen vurderer, at tre regionsrådsformænd var inhabile i forbindelse med sygehusbyggerier i 2013/2014. 
De tre sad i bestyrelsen i pensionsselskabet PKA, da selskabet vandt en stribe udbud. Sagen handler om, at 
regionen og regionsformand Bent Hansen var inhabile, da de valgte PKA til at bygge et nyt psykiatrisk hospital ved 
Skejby nord for Aarhus.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 2, d. 22. december 2017, Ritzau. 
 

359 boliger bygges af Lejerbo i Horsens 
Horsens Kommune godkendte tirsdag den 19. december, at Lejerbo Horsens bliver byg- og driftsherre på 
projektet. Skema A blev godkendt til det kommende byggeri med en samlet udgift på 568,34 millioner kroner. “Det 
er et byggeri, som vi har talt rigtig meget om, og vi har hørt rigtig meget om. Det har været igennem Teknik & Miljø 
mange gange i forhold til lokalplansfasen,” siger borgmester Peter Sørensen (S).  
Kilde: Licitationen, side 4, d. 21. december 2017, af Rasmus Lindhart. 
 

Aftale om Storstrømsbro i København udskudt efter mistanke om korruption 
Da de tre italienske firmaer, som står til at skulle bygge den nye Storstrømsbro, i går var i København, havde de 
regnet med, at skulle skrive under på det 2,1 milliard kroner dyre byggeprojekt. Efter et lukket samråd om sagen 
tirsdag eftermiddag udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), at underskriften er 
udskudt. “Det er for at have den ekstra sikkerhed, at nu kigger vi på det igen.”, siger han.  
Kilde: Politiken, side 2, d. 20. december 2017, Ritzau. 
 

Arbejdsgruppe: Nybyggeri billigere end renovering af skole i Løgstør, Nordjylland 
En privat arbejdsgruppe mener, at det vil være billigere at bygge en ny skole i Løgstør fremfor at renovere byens 
gamle skole. Der er netop afholdt licitation over renoveringen, der står til at løbe op i 47 millioner kroner. “Vores 
budskab er, at totaløkonomien i at bygge en ny skole er bedre ved at bygge en helt ny skole fremfor at kaste 47 
millioner kroner i at renovere en gammel skole,” siger ejendomsudlejer og medlem af arbejdsgruppen, Peter 
Veggerby.  
Kilde: www.lokaltindblik.dk, d. 20. december 2017, af Jacob Dalgaard. 
 

Hillerød Lilleskole bygger 600 kvadratmeter ny skole 
På Hillerød Lille Skole designes og opføres der nu et 600 kvadratmeter stort skolebyggeri, som skal danne ramme 
om høj trivsel og gode indeklimaforhold for alle på skolen. "Skolens rammer skal understøtte elevernes høje trivsel 
og den spændende undervisning, og bygningen byder på helt nye muligheder; bl.a. oplevelsen af at være ude - 
også når man er inde”, siger skoleleder Sanne Wiedemann.  
Kilde: Hillerød Posten, side 20, d. 19. december 2017, af CBO. 
 



Grønt lys til udbud af nyt p-hus i Esbjerg 
Byggeriet af et nyt parkeringshus i Esbjerg til 42,5 millioner kroner er nu klar til at komme i udbud. Det står klart, 
efter Esbjerg Byråd mandag aften gav grønt lys til projektet. P-huset udbydes i totalentreprise med forudgående 
prækvalifikation. “Den udbudsform giver mulighed for forhandling, så der vil kunne ske tilpasninger af projektet, 
som for eksempel facadeudtrykket. Til at vurdere projekterne bliver der nedsat en dommerkomite,” forklarede den 
afgående formand for Teknik & Byggeudvalget, Anders Kronborg (S).  
Kilde: Jydske Vestkysten Esbjerg, side 7, d. 19. december 2017, af Heidi Bjerre-Christensen. 
 

Levehuse A/S opretter egen tømrerafdeling 
På grund af manglende arbejdskraft ændrer Levehuse A/S deres strategi om udelukkende at benytte sig af 
underleverandører. De har således udvidet staben på otte administrative medarbejdere med 50 procent. “ Vi har 
selv ansat fire tømrere, så vi nu har egen tømrerafdeling. Det har vi gjort, fordi det bliver sværere at finde folk 
løbende. Så nu har vi selv hånd i hanke med folkene og får lidt mere fleksibilitet”, siger Lars Pontoppidan, 
administrerende direktør for Levehuse A/S.  
Kilde: Licitationen, side 3, d. 18. december 2017, af Stefan Buur Hansen. 
 

2,5 milliarder kr. for den nye Nordhavnsvej på Østerbro 
En analyse gør København til den kommune, der investerer tredje mest i byggeri per indbygger, efter at to 
kilometer omdiskuteret asfalt på den nye Nordhavnsvej på Østerbro indvies på søndag. Den nye Nordhavnsvej er 
et af Danmarks største kommunale anlægsprojekter, og slutprisen for projektet løber op i 2,5 milliarder kroner. 
"Befolkningen og trafikken i København vokser, og så er projekter som Nordhavnsvej, Metro og mange 
forbedringer af infrastrukturen nødvendige," forklarer Andreas Fernstrøm, analysechef i Dansk Byggeri.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 6, d. 17. december 20917, af Jacob Haislund. 
 

Konsortium forhøjer millionkrav vedr. ulovligt udbud på Bispebjerg Hospital 
I sagen om et ulovligt udbud på Bispebjerg Hospital forhøjer arkitektfirmaet C. F. Møller nu sit millionkrav mod 
Region Hovedstaden. Klagenævnet for Udbud skal nu tage stilling til konsortiets krav om 67,4 millioner i erstatning, 
efter at C. F. Møller og Cowi begge har klaget over urent trav fra Bispebjerg Hospitals side. "Af hensyn til det videre 
procesforløb ved nævnet har jeg på nuværende tidspunkt ingen kommentarer," siger Jens Gorden, 
koncerndirektør i C. F. Møller.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 6, d. 15. december 2017, af Morten Phil og Thomas Vibjerg. 
 

Landets største entreprenør, Per Aarsleff A/S, skal opføre Statens Naturhistoriske Museum 
Det blev Per Aarsleff A/S, der blev udpeget til at stå for opførelsen af Statens Naturhistoriske Museum. Byggeriet 
har en samlet økonomisk ramme på omkring én milliard kroner. "Vi er selvfølgelig meget positive og glæder os til 
at komme i gang med samarbejdet med bygherren om at lave et godt projekt," siger Anders Bang Henriksen, 
afdelingsdirektør for Anlæg og Byggeri i Aarsleff.  
Kilde: Licitationen, side 6, d. 15. december 2017, af Morten Munk Andersen.  
 


