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Klimasikringsprojekt i Helsingør 
   
Ændringer i klimaet har budt på stigende nedbørsmængder. Dette udfordrer ledningsnettet i Helsingør, hvorfor 
Forsyning Helsingør nu skal i gang med et nyt anlægsarbejde. En ny pumpe-station og regnvandsledning skal 
anlægges, således at vandet ledes 310 meter ud i Øresund. Denne afstand skal minimere risiko for forurenet 
badevand i de få tilfælde om året, hvor ledningen skal bruges. Der vil stort set ikke foregå anlægsarbejde henover 
sommerferieperioden af hensyn til badegæster.  
Kilde: Energy-supply.dk, 10. juni 2019, af Maria Berg Badstue Pedersen. 
 
   
I 2023 kan ny ringvej til havnen være klar 
   
Hvis tidsplanen holdes, skal åbningen af forlængelsen af Ringvej Syd fra Bjerrevej til Ove Jensens Allé på Sydhavnen 
ske i 2023. Fredag deltog partiledere fra seks ud af syv partier i byrådet i et pressemøde på rådhuset, hvor de med 
borgmester Peter Sørensen (S) i spidsen præsenterede et skitseprojekt for ringvejen. Det forventes, at 
anlægsarbejdet går i gang i foråret/efteråret 2021 og står færdigt til bilisterne i 2023. Prisen på vejen er sat til 242 
millioner kroner.  
Kilde: Horsens Folkeblad, side 8-9, 8. juni 2019, af Thomas Schütt. 
 
   
Cowi A/S er rådgiver på omfartsvejen ved Tersløse 
  
Sorø Kommune har indgået kontrakt med Cowi A/S om rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af for- og 
detailprojekt samt etablering af omfartsvejen ved Tersløse. Rådgiverentreprisen har været i udbud i henhold til 
EU's udbudsdirektiv og på baggrund af de modtagne tilbud, og i forhold til på forhånd fastlagte tildelingskriterier, 
er opgaven tildelt Cowi A/S samt Skovgaard Landinspektørfirma ApS, som underrådgiver.  
Kilde: Dagbladet Ringsted, side 10, 7. juni 2019, af bs. 
 
 
Rullende investeringsplaner er vejen frem 
   
Vismændene har ret i deres kritik af, at den løse investeringspolitik tager afsæt i infrastrukturaftalen fra 13. marts 
mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti. Det mener cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Han mener, at 
rullende investeringsplaner vil give bedre overblik og større konkurrence. ”Anlægsloftet er for lavt og stift. Man 



skubber en regning foran sig, når man ikke investerer i bedre indeklima i skolerne eller renoverer kloaknettet i 
tide,” siger han.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 19. juni 2019, af Claus Djørup. 
 
 
Danmarkshistoriens største anlægsprojekt søger ingeniører 
  
I marts fik bygherreselskabet bag Femern-tunnelen, Femern A/S, grønt lys til at  igangsætte større anlægsarbejder 
på dansk side, blandt andet etableringen af arbejdshavn og tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn. Anlægsprojektet 
bliver danmarkshistoriens største. Nu er firmaet gået i gang med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, herunder 
ingeniører, så anlægsarbejderne kan påbegyndes i efteråret. Femern-projektet forventes at tage 8,5 år og skabe 
flere tusinde arbejdspladser – herunder 500 lærlingepladser.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 2, 13. juni 2019, af Anders Spanggaard. 
 
 
Staten skyld i 8 års behandlingstid 
 
Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø godkendte tirsdag et lokalplanforslag, som langt om længe tillader 
byggeriet af en drive-in-restaurant på Klostermosevej 102. Udvalgsformand Christian Holm Donatzky (R) erkender, 
at sagen har taget usædvanligt lang tid: ”Otte års sagsbehandlingstid er jo ikke et mål for kommunen. Men det 
skyldes en lang række forhold med forhandlinger, ekspropriationer og afgørelser fra statslige myndigheder. Det er 
ikke kommunen, der bare har været langsom. Senest har bygherren ikke været tilfreds, mens kommunen for så 
vidt var klar.”  
Kilde: Helsingør Dagblad side 2-3, 12. juni, af Jesper Munch Nielsen. 
 
   
Glasfiber anvendes til ny skybrudstunnel 
   
Forsyningsselskabet Hofor anlægger en skybrudstunnel under Strandboulevarden på Østerbro. En teknisk 
udfordring har været at gennembore en armeret sekantvæg, da stålarmering vil ødelægge boreudstyret. Derfor 
udfører man en del af sekantarmeringen i glasfiber, da glasfiber splintres ved gennemboring uden at ødelægge 
boret. Anlægsarbejdet blev igangsat i starten af 2019, og forventes færdigt i august 2021.  
Kilde: Mestertidende, side 46, 11. juni 2019, af brahe. 
 
   
København skal vælge mellem 15.000 boliger eller 70 millioner liter benzin 
  
Et lager for brændstoffer vil sætte en stopper for et stort potentielt boligområde i byen med boligmangel. Fem 
partier har for nylig besluttet at udsætte sagen om et benzindepot på Prøvestenen igen. "Beslutningen er 
ovenikøbet truffet med fuld viden om beslutningens retsstridighed og ulovlighed. På denne baggrund vil jeg 
kraftigt henstille til, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg hurtigst muligt genbehandler og revurderer 
sagen," skriver Oiltanking Copenhagens advokater fra Kromann Reumert.  
Kilde: Politiken, side 4, 10. juni 2019, af Flemming Christiansen. 
 


