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Danmark højeste boligprojekt skal bygges i Aarhus 
   
250 specialister og eksperter skal lave forarbejdet til Danmarks højeste boligprojekt, 
og Lighthouse-byggeriet er ved at falde på plads. "Vi er meget glade for samarbejdet 
med Rambøll, som vi har haft med fra starten, og ser nu frem til at indlemme 3XN i 
dette samarbejde,” siger Ulrik Therkilsen, sektionsdirektør for byggeri vest i Aarsleff, 
om projektet, der vil beskæftige 200-250 medarbejdere i Aarsleff-koncernen, Rambøll 
og 3XN.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 6, 15. maj 2018, af Morten Ravn. 
 
   
Nyt boligområde til Strandvænget i Nyborg 
   
På Strandvænget i Nyborg ligger en grund på størrelse med 30 fodboldbaner, som 
skal laves om til spændende boligområder. ”Vi er i gang med at få styr på en lokalplan 
for nedrivningen af de mange kvadratmeter. Det handler om at håndtere de mange 
materialer som beton og jern, men også sirenen på hovedbygningen skal flyttes, og så 
er der noget med nogle flagermus”, siger seniorprojektchef Morten Vibæk.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 10-11, 13. maj 2018, af Klaus Wind. 
 
   
Problemer med MgO-plader er fortsat ikke løst 
  
MgO-pladerne på den nye sengebygning på Kolding Sygehus suger fortsat fugt, og der 
arbejdes stadig på en forhandlingsløsning på problemet. ”Vi holder meget skarpt øje 
med, at der ikke sker skader på bygningen. Det er det værste, der kunne ske, hvis der 



kom fugtskader indvendigt. Så vil vi skifte pladerne med det samme”, siger Karsten 
Uno Petersen (S), der er formand for regionens anlægs- og innovationsudvalg, der har 
ansvaret for sygehusbyggerier.  
Kilde: Jyske Vestkysten Vejen, side 8, 12. maj 2018, af Henrik Kruse. 
 
 
Boligkvarter skyder op ved Køge Bugt 
   
Et nyt bykvarter tager form i det gamle havneområde ud til Køge Bugt. Tre 
boligkarréer er allerede bygget og nye kommer til. For nyligt har Bonava og Calum 
påbegyndt byggerier, og tre andre byggerier er på vej. "De mange forskellige botilbud 
i Køge Kyst skal være med til at skabe en mangfoldig beboersammensætning og 
dermed en levende og socialt bæredygtig by," siger Tove Skrumsager Frederiksen, 
projektdirektør hos Køge Kyst.  
Kilde: Licitationen, side 3, 8. maj 2018, af Kaptain. 
 
   
Alléskolen dømt til nedrivning 
 
Alléskolen i Aalborg, med den lidt specielle placering på hjørnet af Østre Allé og 
Sohngårdsholmsvej, er nu dømt til nedrivning. I stedet for skolen, skal der på grunden 
opføres et nybyggeri med omkring 300 lejelejligheder. Det er arkitektfirmaet Kjaer og 
Richter der står for projektet, mens det er det privatejede boligselskab, Lykkebo A/S i 
Aalborg, der ejer området. Arkitektfirmaet Kjaer og Richter forventer at kunne gå i 
gang med selve byggeriet efter sommerferien 2019.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 10-11, 7. maj 2018, af Torben O. Andersen. 
 
   
Olav de Linde vil bygge højhus i Aarhus 
  
Planen om at bygge et 144 meter højhus ved Mindet i Aarhus er netop sendt i høring i 
Aarhus Kommune. Det er byggeselskabet Olav de Linde, der vil bygge højhuset med 
erhvervslokaler. "Min idé er at lade et slankt, lyst højhus vokse op igennem en stor, 
gammel pakhusbygning. Vi bevarer og renoverer det meste af produktionsbygningen 
og laver den om til udadvendte aktiviteter," siger Olav de Linde, administrerende 
direktør.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 4-5, 5. maj 2018, af Jørgen Rye. 
 
   
Lille efterspørgsel på bæredygtige bygninger 
   



Der er god fornuft i bæredygtige byggerier, men kun fire procent af alle byggerier er 
bæredygtige, og det skyldes manglen på efterspørgsel. Det ærgrer Dansk Byggeri. 
”Bæredygtigt byggeri vil skabe bedre boliger, og der er nye forretningsmuligheder i for 
eksempel at genbruge og bygge mere miljørigtigt”, siger branchedirektør Thomas Uhd 
fra Dansk Byggeri.  
Kilde: BygTek, side 7, 4. maj 2018, af kj. 
 
 
Realdanias prestigebyggeri, Blox, indviet 
    
Prestigebyggeriet ved Københavns Havn, Blox, er blevet indviet af Dronning 
Margrethe. Det er Realdania, der står bag byggeriet. "Jeg glæder mig som en lille 
dreng til juleaften. Især fordi der er så meget at glæde sig til langt ind i fremtiden. 
Byggefolk vil nok betegne færdiggørelsen af bygningen som et klimaks. Men for det 
liv, der skal udspille sig i og omkring bygningen, er åbningsdagen kun første kapitel af 
en stor fortælling," siger Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania.  
Kilde: Licitationen, side 4, 4. maj 2018, af Peter Kargaard. 
 
 
Fem prækvalificeret til udvidelse af Ringsted Sportscenter 
 
Fem aktører er blevet prækvalificerede til at byde ind på opgaven som totalrådgiver 
på udvidelsen af Ringsted Sportscenter. De prækvalificerede er: Rubow Arkitekter A/S, 
Kullegaard A/S, Sweco Architects A/S, MOE A/S og Sophus Søbye Arkitekter ApS. Det 
fortæller Birgit Rasmussen, som er bygherrerådgiver hos Casa Arkitekter A/S. “Selvom 
det ikke er en stor opgave, så er det en sjov opgave,” siger hun.  
Kilde: Licitationen, side 8, 3. maj 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Alle virksomheder skal kunne deltage i udbud i Sorø Kommune 
   
Sorø Kommune har netop sendt alle sine håndværkerydelser i udbud, og alle 
virksomheder kan byde på opgaver og rammeaftaler. Udbuddet er inddelt i 11 
fagentrepriser. Det fortæller Hanne Tidemand, leder af Bygninger Syd i Sorø 
Kommune. Formålet med Det Dynamiske Indkøbssystem er at sikre, at alle opgaver, 
Sorø Kommune udbyder, konkurrenceudsættes, så alle potentielle leverandører har 
mulighed for at byde på opgaverne, siger hun. Sorø Kommune ønsker dermed at stille 
alle virksomheder lige i forhold til at kunne byde på de kommunale opgaver.  
Kilde: Sorø Avis, side 3, 15. maj 2018, af Redaktionen. 
 
 



Byggebranchen spås fremgang i 2018 
   
I rapporten ”Trends for byggebranchen Q1 2018” konkluderer Byggefakta, at 2018 
bliver endnu et fremgangsrigt år i byggebranchen. Boliger er fortsat den dominerende 
faktor på det professionelle projektmarked. Ifølge prognosen vil der i år blive igangsat 
byggeprojekter for 95 milliarder kroner. Jens Slott Johansen, direktør i Byggefakta, 
udtaler: ”Generelt er der planlagt både flere og større projekter i 2017.” Fremgangen i 
år skyldes blandt andet nogle store projekter indenfor både anlæg og 
sundhedssektoren.  
Kilde: Licitationen, side 8-9, 14. maj 2018, af Stefan Buur Hansen. 
 
 
Nedrivningsanklage tages alvorligt blandt bygherrer 
   
Nedrivningsopgaver fra 2012-13 kan være ramt af konkurrencesvigt blandt offentlige, 
halvoffentlige og private bygherrer. Det drejer sig om cirka 40 bygherrer, der er 
involveret i sagen, og det spænder vidt fra Slots- og Kulturstyrelsen til Københavns 
Lufthavn samt Idé Møbler. Den samlede nedrivningsentreprise er på et flercifret 
millionbeløb, hvor konkurrencen kan være sat helt eller delvist ud af kraft for de 
involverede bygherrer. 
Kilde: Licitationen, side 3, 14. maj 2018, af Torben Sigh. 
 
 
Jylland har ingen bygge-mafia 
   
En af Jyllands største entreprenører mener ikke, der findes nogen bygge-mafia i 
Jylland, men at der er store forskelle på at drive virksomhed i Jylland og på Sjælland. 
"Sjællandske entreprenørvirksomheder skal være velkomne til at komme og arbejde i 
Jylland. Her er ingen mafia, så det er i hvert fald ikke det, der skal holde dem væk, 
siger Asger Enggaard, administrerende direktør i A. Enggaard A/S, med et grin.  
Kilde: Licitationen, side 9, 7. maj 2018, af Stefan Buur Hansen. 
 
 
Lindø Port of Odense atter klar til udvidelse 
 
Lindø Port of Odense er nu klar til at tage hul på sidste del af havneudvidelsen efter 
en forsinkelse på otte måneder. "Der er meget strenge regler i forhold til udbud af 
den her størrelse, og derfor er der også en række tidsfrister, som skal overholdes. 
Dem har vi strammet, alt hvad vi kunne, og med fristerne in mente kunne vi regne os 
frem til maj måned," siger Carsten Aa, administrerende direktør for Lindø Port of 
Odense.  



Kilde: Fyens Stiftstidende, side 8-9, 5. maj 2018, af Thomas Bech-Larsen. 


