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Region Nordjylland indgår for første gang i et OPP 
Med udflytningen af Kamillianer Gaarden Hospice i Aalborg til Nørresundby indgår Region Nordjylland for første 
gang i et såkaldt offentligt-privat partnerskab. Kontrakten om offentligt-privat partnerskab er indgået mellem 
Region Nordjylland og Trigon A/S, der er hjemmehørende i Frederikshavn og har stor erfaring med bygge- og 
anlægsopgaver. På grund af et langvarigt tovtrækkeri med staten om finansieringen af udflytningen var planerne 
om nybyggeri for et par år siden lige ved at glippe. 
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 6-7, d. 5. januar 2018, af Torben Duch Holm. 
 

Boligafdeling kigger på fem hovedentreprenører til at løse problemer med kuldebroer 
De fem hovedentreprenører, som er i spil til at løse problemer med kuldebroer i Kalkærparken i Højbjerg, er 
udvalgt blandt 11 anmodninger. De udvalgte er Casa A/S, Egil Rasmussen A/S, Enemærke & Petersen A/S, Poul 
Pedersen A/S og Færch & Co. A/S. Opgaven drejer sig om 120 boliger og hovedentreprisen er anslået til 65 
millioner kroner. Tildelingskriteriet er laveste pris.  
Kilde: Licitationen, side 6, d. 5. januar 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 

Nu bliver der plads til de små IT leverandører – de store IT-monopoler er brudt 
Takket være et tæt samarbejde, er de store IT-monopoler hos landets kommuner blevet brudt. De nye IT- 
byggeklodser skal hjælpe de små IT leverandører ind i kampen. "Vi blev født med den firkantede dagsorden: Bryd 
monopolet. Nu har monopolbruddet en slutdato. Omkring 2020 lukkes de sidste kontrakter ned på de gamle 
systemer. Det er en god fornemmelse, at det, vi satte os for, er alle nu enige om, er ved at lykkes," siger Thomas 
Rysgaard Christiansen, administrerende direktør for Kombit.  
Kilde: Berlingske, side 10-11, d. 4. januar 2018, af Thomas Breinstrup. 
 

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. 
 



Sagen om svig i Århus Kommune ruller fortsat 
Sagen om underslæb i Århus Kommune ruller fortsat. På nuværende tidspunkt undersøges en række mulige 
problemer i forbindelse med indkøb i afdelingen Center for Miljø og Energi. For som JP Aarhus tidligere afslørede, 
bredte sagen sig til endnu en afdeling i teknisk forvaltning. Aarhus Kommune bad i september advokatfirmaet 
Bech-Bruun om at bistå undersøgelsen af en række indkøb foretaget i perioden fra 2008 til 2016. mindst fem 
virksomheder fået kontrakter for tæt på 6,5 millioner kroner, uden at opgaverne har været sendt i udbud.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 6-7, d. 3. januar 2018, af Katrine Stampe og Thomas Hansen Bødker. 
 

Barslund vinder letbane-udbud i Odense 
Entreprenørfirmaet Barslund A/S har med et bud på 39 millioner kroner vundet licitationen af det mest bynære 
anlægsarbejde, som letbaneprojektet i Odense har at byde på. Entreprenørfirmaet er det tredje, som Odense 
Letbane A/S har skrevet anlægskontrakt med. “Vi glæder os til samarbejdet med Odense Letbane omkring denne 
spændende opgave, hvor planlægning af trafikanternes fremdrift og tilrettelæggelsen af vores arbejdsområder er 
nøglen til succes,” siger Ulrich Jørgensen, afdelingschef hos Barslund A/S.  
Kilde: Ugeavisen Odense, side 8, d. 3. januar 2018, af EXP. 
 

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. 
 
Kun to ministerier overholder indberetningspligt 
Det er kun to af landets 18 ministerier, der overholder pligten om at indberette indkøbsplaner, som skal sikre 
staten de bedste tilbud fra danske virksomheder. “Omkring otte af ti statslige institutioner lever ikke op til krav om 
at indberette indkøbsplaner. Det er tankevækkende, at på trods af at alle statslige institutioner har været underlagt 
en forpligtigelse til at indberette indkøbsplaner i fem år, er der næsten ikke rykket på det overhovedet”, siger Jacob 
Scharff, branchedirektør i DI Service.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 3, d. 2. januar 2018, af Maria Kehlet. 
 

Regionsrådsformand meldt til politiet or at overtræde loven i sager om udbud 
Regionsrådsformand, Jens Stenbæk, Venstre, er blevet meldt til politiet for at overtræde både forvaltningsloven og 
straffeloven i forskellige sager om udbud af offentligt byggeri. Ankestyrelsen kritiserer i alt tre nuværende og 
tidligere regionsrådsformænd for at inhabilitet, men kun Jens Stenbæk er blevet meldt til politiet. I Jens Stenbæks 
tilfælde drejer det sig om byggeri og drift af en ny fødeafdeling på Slagelse Sygehus til 520 millioner kroner. 
Kilde: Lolland-Falsters Tidende, side 1, d. 30. december 2017, af Redaktionen. 
 

Supersygehuset i Aalborg Øst har svært ved at få bud 
”Projektet er præget af, at der generelt er rigtig meget gang i byggeriet, og der er mangel på arbejdskraft. Det har 
ved nogle af vores licitationer været svært at få tilbud hjem. I nogle tilfælde har der kun været et eller to firmaer, 
der bød, og på det seneste har vi haft en entreprise, hvor vi slet ikke fik tilbud”, siger projektdirektør Niels 
Uhrenfeldt.  
Kilde: Morsø Folkeblad, side 12-13, d. 27. december 2017, af Torben Duch Holm. 
 

  



Refa kritiseres for ikke at overholde udbudsloven 
Affalds- og energiselskabet Refa bliver kritiseret for at have favoriseret det lokale reklamebureau Pajor. Dermed 
overholder de ikke loven om offentligt udbud. Siden 2016 har reklamebureauet løst opgaver for Refa for over fem 
millioner kroner, som ikke har været sendt i offentligt udbud. “At Refa har handlet for så mange penge uden at 
undersøge markedet er ikke i orden”, siger Laura Stadum, advokatfuldmægtig og ekspert i offentlig- udbud. Refa 
mener ikke selv, at de har overtrådt nogle regler.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 1, d. 27. december 2017, af Sofie. 
 

Dianalund i Sorø sendes nu i offentligt udbud 
Sorø Byråd ønsker at sælge Pilegårds-trekanten i Dianalund, som derfor sendes i udbud. Byrådet var på flere 
måder splittet, da der skulle tages stilling til, om man ønsker at sende udstykningen Pilegårds-trekanten i offentligt 
udbud. Partierne i blå blok stemte sammen med Socialdemokratiets Preben Lund ja til et udbud, mens resten af 
den socialdemokratiske gruppe sammen med SF og Enhedslisten stemte nej. Der var derfor flertal for at sende 
Dianalund-udstykningen i udbud, men borgmester Gert Jørgensen ærgrer sig alligevel.  
Kilde: Ugebladet Vestsjælland, side 7, d. 26. december 2017, af Redaktionen. 
 

Frederikssund undgår søgsmål om erstatning fra AP Ejendomme 
De hårdt prøvede byrådspolitikerne i Frederikssund Kommune kan ånde lettet op. Kommunen slipper nemlig for 
et søgsmål om erstatning fra AP Ejendomme, som man i juni ellers indgik en rammeaftale med, men som man 
siden forgæves har forsøgt at nå til enighed med om detaljerne ved et salg af byggeretter til den nye bydel Vinge 
Centrum. ”Vi anlægger ikke en erstatningssag,” siger direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson.  
Kilde: www.lorry.dk, d. 22. december 2017, af Jens Jacob Juulsager. 
 

Erhvervsminister: Der er god logik i OPP-løsninger 
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) mener, at der er god fornuft i at inddrage flere private leverandører i 
offentlige byggeopgaver. “Jeg er optaget af, at vi får mest muligt for skatteydernes penge, når det offentlige køber 
ind. Det gælder både ved indkøb af varer og i ligeså høj grad, når det offentlige anlægger bygninger og større 
projekter. OPP er en model, der giver et stærkt incitament til at tænke langsigtet og sammentænke beslutninger i 
anlægsfasen med de fremtidige driftsomkostninger.”, siger han.  
Kilde: www.finans.dk, d. 22. december 2017, af Jørgen Bendsen. 
 

Nedrivningsbranchen har haft travlt i 2017 
I 2017 har aktiviteten inden for nedrivningssektoren været i god gænge, og der har været rigeligt at rive i. Ikke 
mindst har også miljøsaneringen grebet om sig. Det stiller krav til de virksomheder, der arbejder i branchen, om at 
have styr på tingene, både arbejdsmiljømæssigt og miljømæssigt. Udbyderne, herunder offentlige og halvoffentlige 
bygherrer, er blevet bedre til at lave udbudsmateriale, så man mere præcist kan regne på arbejdet.  
Kilde: Licitationen, side 15, d. 22. december 2017, af Torben Sigh. 
 

Udbud af forpladsområde i Københavns Lufthavn 
Københavns Lufthavns Terminal 3 udbyder fornyelse af et forpladsområde. Fire entreprenører er nu 
prækvalificeret til at byde på arbejderne. Det gælder Barslund, Hoffmann, Aarsleff og NCC, som er valgt ud blandt 
seks anmodninger, oplyser Kim Cecilia Zambrano, projektleder hos Københavns Lufthavne A/S, i et mailsvar til 
Licitationen. Den udbudte anlægsentreprisekontrakt omfatter blandt andet etablering af ny naturstensbelægning 
på forpladsen samt el- og elforberedende arbejder til belysning og kameraovervågning foruden etablering af 
hundetoilet.  
Kilde: Licitationen, side 5, d. 19. december 2017, af Jane Schmidt Klausen. 
 



 

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. 
 

Ansvaret for den københavnske S-bane i udbud 
Resultatet af en aftale mellem VLAK-regeringen, De Radikale og Dansk Folkeparti, bliver, at Banedanmark kommer 
til at afhænde ansvaret for infrastrukturen og driften af den københavnske S-bane. Ansvaret bliver udbudt og lagt 
sammen i én organisation, i forbindelse med omstilling til førerløs togdrift. Det kommer til at ske gennem et OPP, 
som vil dække overgangsfasen og den efterfølgende driftsfase.  
Kilde: Ingeniøren, side 7, d. 15. december 2017, af STM. 
 

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. 


