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Byggeriet ikke klar til at håndtere den digitale virkelighed 
    
Ny teknologi er parat til at optimere byggeprojekter, men mulighederne bremses af 
mennesker. Mange ansatte i den danske byggebranche, der skal omsætte 3D-
bygningsmodeller til byggerier, kan ikke håndtere den digitale virkelighed. "Der er tit 
en dygtig ingeniør eller bygningskonstruktør, der er god til at lave 
bygningsmodellerne, men når man så kommer lidt op i hierarkiet - som for eksempel 
på projektchefniveau, så begynder det at halte," siger Kristian Birch Pedersen, ekstern 
lektor på Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg.  
Kilde: Børsen, side 5, 21. februar 2018, af Peter B. Rasmussen. 
 
   
Kravene til erhvervsbyggeri har ændret sig 
   
Kravene til erhvervsbyggeri har ændret sig over årene - både set i forhold til den 
byggetekniske jura og til såvel miljø- som energireglementer. I dag er det imidlertid 
ikke blot overholdelse af lovgivningen, der er afgørende for et byggeris 
kvalitetsstempel. I mange sammenhænge er anvendelsen af it blevet et fælles 
omdrejningspunkt, og det gælder ligeledes i moderne erhvervsbyggeri, hvor såkaldte 
intelligente bygninger ikke længere blot er noget, man taler om. ”De erhvervsmæssige 
anvendelsesmuligheder for IOT er mangfoldige,” siger Kenneth Jahn Andersen, 
direktør i IOT Denmark.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 12-13, 20. februar 2018, af Henrik Malmgreen. 
 
 
Miljøskibe skal i udbud 



    
Ja, buldrer DF og Danske Maritime, når spørgsmålet om forsvarets nye miljøskibe 
partout skal bygges i Danmark. Men forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V) og 
de konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, er enige om, at byggeriet af skibene 
skal i udbud. "Vi har naturligvis ingen interesse i at udelukke danske værfter, det siger 
jo sig selv. Men selvfølgelig kan vi ikke garantere, at en ordre ender hos et dansk 
værft, hvis der er udenlandske værfter, som producerer bedre skibe," udtaler Jarlov.  
Kilde: Børsen, side 18, 19. februar 2018, af Jonas Rimer Hansen. 
 
   
Kæmpe it-skandale under opsejling 
  
Kritikken er regnet ned over Region Hovedstaden og Region Sjællands fælles it- 
projekt Sundhedsplatformen, der skulle sikre 2,5 millioner borgere bedre behandling 
og lette arbejdet for 44.000 hospitalsansatte i Østdanmark. Nu viser det sig, at det gik 
alt andet end stille af, da den amerikanske it-koncern Epic og det delvist Novo-ejede 
firma NNIT i 2013 vandt milliardordren. Selv om de to partnere præsenterede et 
tilbud, der var over 200 millioner kroner dyrere i samlede omkostninger, blev de valgt. 
Undervejs blev spillereglerne ændret, så økonomi fik mindre betydning.  
Kilde: Politiken, side 1, 18. februar 2018, af Hans Drachmann og Hans Davidsen-
Nielsen. 
 
   
Byggeprojekt trækker i langdrag 
   
Lokalplanen for det store byggeprojekt på Gammelhavn i Vejle er politisk godkendt, 
men stadig på vej gennem klagesystemet. Klagen har ligget hos Planklagenævnet 
siden tre af byens forretningsdrivende samt lokalhistoriker Vigand Rasmussen sendte 
den tilbage i november 2016. Her kommer den til at ligge en rum tid endnu. Det 
planlagte storprojekt på Gammelhavn lægger beslag på hovedparten af de 
rangerspor, som Banedanmark benytter i dag.  
Kilde: Vafo.dk (Vejle Amts Folkeblad), 16. februar 2018, af Torben Juhler. 
 
 
Nordic Water Universe endnu engang forsinket 
   
Lokalplanen er endnu ikke godkendt og for anden gang bliver det planlagte vandland i 
Høje Taastrup udskudt. "Mig bekendt kan byggeprocessen ikke gå i gang til marts, for 
der har man endnu ikke godkendt lokalplanen," siger Michael Ziegler, borgmester i 
Høje Taastrup Kommune. Der kan altså gå lang tid endnu, før gæster kan begynde at 
bade i Nordic Water Universe, som det nye badeland skal hedde.  



Kilde: Børsen, side 14, 16. februar 2018, af Katrina Poulsen. 
 
   
Byggeentreprenørerne står for væksten i branchen 
   
Der er store forskelle mellem bygge- og anlægsentreprenørerne, men en samlet 
omsætningsfremgang på 6,6 procent i branchen dækker over 
anlægsentreprenørernes minusvækst på 1,8 procent. "Det viser tydeligt, at det er 
nybyggeriet og især boligbyggeriet, der er vækstdriveren i øjeblikket. Mens 
anlægsmarkedet er mærket af, at der bliver færdiggjort flere projekter, end der bliver 
startet nye," siger cheføkonom i Dansk  Byggeri, Bo Sandberg.   
Kilde: Licitationen, side 7, 16. februar 2018, af Morten Munk Andersen. 
 
   
Det nye bygningsreglement skaber forvirring 
   
Bygningsreglementet BR18 trådte i kraft 1. januar 2018, og det udstikker klare 
retningslinjer for standarderne i danske byggerier. Men den forvirrer, mener Eddie 
Halgreen, ingeniør og administrerende direktør i Stålvarefabrikken Skandinavien A/S: 
”Overgangen fra detailkrav til funktionskrav forvirrer mere end det afklarer. For 
eksempel skaber funktionskravene om affaldshåndtering problemer for ældre og 
handicappede. Jeg ser gerne, at ændringerne tilbagerulles - alternativt at vi får en 
tydelig præcisering af de krav, som byggerier skal overholde.  
Kilde: Ingeniøren, side 6, 16. februar 2018, debatindlæg af Eddie Halgreen, ingeniør og 
adm. direktør i Stålvarefabrikken Skandinavien A/S. 
 
   
Hotelbyggeri skrider frem efter planen 
   
Hotelbyggeriet tegner sig for en stor del af det samlede erhvervsbyggeri i disse år, og 
senere på året åbner Hotel Firkanten på Vesterbro i København, der med 370 
værelser bliver et af de største Scandic-hoteller. Byggeriet skrider frem efter planen, 
fortæller entrepriseleder Jón Kristjánsson fra Einar Kornerup, totalentreprenør på 
projektet: “Da vi indledningsvist planlagde projektet, udførte vi en række analyser for, 
at byggeprocessen skulle blive så effektiv som mulig. Den planlægning har givet pote, 
for projektet skrider frem som planlagt.” 
Kilde: Licitationen, side 4, 15. februar 2018, af Redaktionen. 
 
 
Ingen bindende mål i EU's nye bygningsdirektiv 
    



Dansk Byggeri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) mener, at Danmark i den 
kommende energiaftale bør opstille mål for energibesparelser. "EU-direktivet er et 
godt skridt på vejen, men kunne have været stærkere. Vi havde gerne set bindende 
mål frem mod 2030, 2040 og 2050. Men med den kommende energiaftale har 
Danmark mulighed for selv at sætte ambitiøse mål og dermed blive foregangsland for 
resten af EU," siger Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent i Dansk Byggeri.  
Kilde: Licitationen, side 7, 15. februar 2018, af Liv Arnth Jørgensen. 
 
 
Ansatte får en del af kagen 
  
Der er for tiden rygende travlt på byggepladserne rundt omkring i landet. Nye 
projekter skyder op, og der er hård konkurrence om dygtige medarbejdere. "En god 
løn er langtfra nok, hvis man ikke har et job, der er fagligt interessant. Det spiller helt 
klart sammen med at have gode kollegaer og føle, at man er en del af en virksomhed. 
Det er klart, at løn og incitament er en del af den pakke, men det kan ikke stå alene," 
siger administrerende direktør i Sjælsø Management, Flemming Joseph Jensen.  
Kilde: Børsen, side 4, 14. februar 2018, af Christian Iversen Kielberg. 
 
   
Fortsat gang i bygge- og anlægsbranchen 
  
Ifølge cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri er der fortsat rigtig godt gang i det 
danske bygge- og anlægsmarked. Nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at 
branchen i 2017 omsatte for små 260 milliarder kroner på det danske marked, hvilket 
er en stigning på 6,6 procent i forhold til 2016. “2017 var endnu et rigtig godt år, og 
det bekræfter, at bygge- og anlægsbranchen fortsætter den positive fremgang, der 
har stået på siden 2014,” siger Bo Sandberg.  
Kilde: Licitationen, side 7, 14. februar 2018, af Morten Munk Andersen. 
 
   
Musicon i Roskilde får eget erhvervshus 
  
På Musicon i Roskilde skal Fabrikskantinen, som er en del af Hal 1-området, 
omdannes til et etagebyggeri bestående af to boligprojekter og et erhvervshus på 
4.500-6.000 kvadratmeter. Det bliver arkitektfirmaet Arkitema Architects, der tegner 
projektet, og byggefirmaet JN Group der står for opførelsen. "Det bliver et hus, hvor 
lejemålenes størrelse varierer fra cirka 100 kvadratmeter og op til cirka 1.500 
kvadratmeter, og hvor en række services og faciliteter samles," siger Michael Willaume 
Andersen, direktør for Udviklingsselskabet Indfaldet.  
Kilde: Licitationen, side 5, 13. februar 2018, af Rasmus Gregersen. 



 
   
Herning-firma skal opføre rekord-boligbyggeri 
    
En Herning-entreprenør og tyske Max Bögl skal sammen opføre 786 boliger i Lyngby. 
Det drejer sig om det såkaldte Basecamp, som ligger der, hvor Plantedirektoratet 
tidligere lå. Administrerende direktør for entreprenørfirmaet Jørgen Friis Poulsen A/S, 
Jesper Friis Poulsen, udtaler: ”Det er helt klart det største byggeri, men vi deler 
opgaven med Max Bögl, og derfor halverer vi både det ene og det andet, også 
risikoen.”  
Kilde: Herning Folkeblad, side 16, 12. februar 2018, af Jørn Roed. 
 
   
Hvert eneste år spilder byggebranchen knap 10 billioner på lav produktivitet 
  
Hvert eneste år spilder byggebranchen knap 10 billioner kroner på lav effektivitet, 
men konsulent påpeger, at mange penge kan hentes ved brug af ny teknologi og 
bedre kommunikation. Jan Mischke, senior fellow hos konsulentvirksomheden 
McKinsey, udtaler: ”Men vigtigere - og noget vi kan handle på - er samarbejdet mellem 
parterne i byggeriets fødekæde. Her er der masser af mulighed for forbedring og 
dermed penge at hente. En ting er selvfølgelig planlægningsfasen, hvor det er vigtigt 
med et godt samarbejde og en grundig planlægning virksomhederne imellem.”  
Kilde: Licitationen, side 8-9, 12. februar 2018, af Liv Arnth Jørgensen. 
 
 
Effektivisering af byggeriet kræver et 360 graders eftersyn 
 
Jakob Diget Møller, konsulent i Dansk Byggeri, skriver i et debatindlæg, at færre regler 
giver færre administrative problemer, og at Dansk Byggeri derfor foreslår, at der 
gøres en helhedsorienteret indsats for at sænke transaktionsomkostningerne for at 
frigøre ressourcer til værdiskabende udvikling. Men for at effektivisere byggeriet 
kræver det et 360 graders eftersyn af alle transaktionsomkostninger - vel at mærke i 
hele værdikæden. Et eftersyn, der rækker langt ud over rådgivernes 
transaktionsomkostninger.  
Kilde: Licitationen, side 11, 12. februar 2018, debatindlæg af Jacob Diget Møller, 
konsulent i Dansk Byggeri. 
 
   
Digitalisering i byggeriet 
   



Regeringen har fremlagt 38 konkrete initiativer til at sikre, at Danmark bliver digital 
frontløber. Der skal blandt andet udarbejdes en strategi for det digitale byggeri. ”Det 
er positivt, at bygge- og anlægsbranchen er en af flere cases i regeringens 
strategiudspil, som skal illustrere potentialer og perspektiver ved øget digitalisering,” 
siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri. 
Kilde: Danskbyggeri.dk, 9. februar 2018, af Michael H. Nielsen. 
 
 
Aarhus Syd får ny erhvervspark 
  
Århus har oplevet rivende vækst de senere år, men hvor det tidligere var i nord, så er 
der nu kommet fokus på syd. Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S og 
erhvervsmæglerne er således gået sammen om et nyt byggeprojekt med udsigt over 
Aarhus Bugt: En erhvervspark på 7.500 kvadratmeter. Den bygges tæt på den nye 
letbane, som dermed gør det nemt for nye medarbejdere at komme ind til midtbyen.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 20, 8. februar 2018, af Lars Mandal. 
 
   
Højhusprojekt på Europaplads endeligt skudt ned 
 
Da byrådet onsdag fastlagde grænserne for, hvor der kan bygges i højden i en del af 
Midtbyen, blev planerne om et op til 17 etager højt hus på Europaplads ved siden af 
Politigården skudt endeligt ned. I 2017 afviste daværende teknisk rådmand Kristian 
Würtz at inddrage Europaplads 6-8 i højhuspolitikken og slog dermed benene væk 
under projektet. Der var mange kritiske røster i byrådssalen om sagsforløbet og den 
behandling, som bygherren har fået.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 4, 8. februar 2018, af Morten Svith. 
 
   
Vækst i vinduesbranchen 
   
Den øgede aktivitet i byggebranchen kan mærkes hos vinduesproducenterne, som 
har oplevet en omsætningsfremgang på otte procent fra 2016-2017. ”Det er 
selvfølgelig en rar fornemmelse, fordi vi nu er tilbage på sporet og oppe på samme 
niveau, som da branchen toppede i 2007/2008,” siger Johny H. Jensen, direktør i 
Vinduesindustrien. I alt har den danske vinduesbranche omsat for næsten 6,1 
milliarder kroner sidste år.  
Kilde: Licitationen, side 4, 8. februar 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Der mangler viden om genanvendte materialer i byggebranchen 



   
Lisbeth M. Ottosen, professor, DTU Byg, skriver: ”Forskning i sekundære råmaterialer 
er nødvendig for at udnytte potentialet i genbrug af  byggematerialer. Byggesektoren 
alene står for 40-50 procent af verdens ressourceforbrug. Et forbrug af denne 
størrelse giver potentiale for massive besparelser i branchen, hvis vi lykkes med at 
erstatte traditionelle naturressourcer med sekundære ressourcer. Det kan give 
enorme positive virkninger for miljøet - globalt såvel som lokalt.  
Kilde: Licitationen, side 11, 8. februar 2018, debatindlæg af Lisbeth M. Ottosen, 
professor, DTU Byg. 
 
 
Inden for udgiftskontrol er Danmark lysår bagud 
 
Briten Ross Griffin, ansat i den rådgivende ingeniørvirksomhed Cowi som rådgiver, 
har en klar holdning til, hvordan den danske byggesektor kan forbedre sig markant. "I 
Danmark er der tradition for, at det er arkitekter eller ingeniører, der sidder med 
økonomien og de kontraktmæssige forhold på projekterne sideløbende med 
designudviklingen. Der mangler dedikerede medarbejdere til at håndtere netop de 
forhold. Jeg tror, at byggeindustrien kan drage stor nytte af quantity surveyors," siger 
han.  
Kilde: Børsen, side 6, 21. februar 2018, af Peter B. Rasmussen. 
 
   
Byggeriet ikke klar til at håndtere den digitale virkelighed 
    
Ny teknologi er parat til at optimere byggeprojekter, men mulighederne bremses af 
mennesker. Mange ansatte i den danske byggebranche, der skal omsætte 3D-
bygningsmodeller til byggerier, kan ikke håndtere den digitale virkelighed. "Der er tit 
en dygtig ingeniør eller bygningskonstruktør, der er god til at lave 
bygningsmodellerne, men når man så kommer lidt op i hierarkiet - som for eksempel 
på projektchefniveau, så begynder det at halte," siger Kristian Birch Pedersen, ekstern 
lektor på Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg.  
Kilde: Børsen, side 5, 21. februar 2018, af Peter B. Rasmussen. 
 
   
Kravene til erhvervsbyggeri har ændret sig 
   
Kravene til erhvervsbyggeri har ændret sig over årene - både set i forhold til den 
byggetekniske jura og til såvel miljø- som energireglementer. I dag er det imidlertid 
ikke blot overholdelse af lovgivningen, der er afgørende for et byggeris 
kvalitetsstempel. I mange sammenhænge er anvendelsen af it blevet et fælles 



omdrejningspunkt, og det gælder ligeledes i moderne erhvervsbyggeri, hvor såkaldte 
intelligente bygninger ikke længere blot er noget, man taler om. ”De erhvervsmæssige 
anvendelsesmuligheder for IOT er mangfoldige,” siger Kenneth Jahn Andersen, 
direktør i IOT Denmark.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 12-13, 20. februar 2018, af Henrik Malmgreen. 
 
   
Byggeprojekt trækker i langdrag 
   
Lokalplanen for det store byggeprojekt på Gammelhavn i Vejle er politisk godkendt, 
men stadig på vej gennem klagesystemet. Klagen har ligget hos Planklagenævnet 
siden tre af byens forretningsdrivende samt lokalhistoriker Vigand Rasmussen sendte 
den tilbage i november 2016. Her kommer den til at ligge en rum tid endnu. Det 
planlagte storprojekt på Gammelhavn lægger beslag på hovedparten af de 
rangerspor, som Banedanmark benytter i dag.  
Kilde: Vafo.dk (Vejle Amts Folkeblad), 16. februar 2018, af Torben Juhler. 
 
 
Hørkram overvejer søgsmål mod det offentliges indkøbscentral SKI 
    
Hørkram og en konkurrent vil sagsøge det offentliges indkøbscentral, SKI, efter at 
Klagenævnet for Udbud har underkendt, at Hørkram i 2016 vandt udbuddet om 
levering af mad til køkkener i mange kommuner til en værdi af 1,6 milliarder kroner. 
"Det er vi allerede ved at se på. Vi har investeret i biler og mandskab, og vi har bygget 
begge vores centre ud, så vi har haft mange udgifter til ordren her," siger 
salgsdirektør Preben Berg Kristensen fra Hørkram.  
Kilde: Berlingske, side 10, 15. februar 2018, af Michael Korsgaard Nielsen. 
 
 
Beskæftigelsesministeren i dialog med de italienske myndigheder 
 
Beskæftigelsesministeriet er gået i dialog med det italienske Indenrigsministerium for 
at sikre, at der ikke ender med at være italienske underleverandører på 
Storstrømsbro-projektet med mafiaforbindelser. "Der er taget kontakt til de italienske 
myndigheder, fordi vi gerne vil have tjekket, om de italienske virksomheder, der 
arbejder i Danmark er på hvidlisten. Det har været nødvendigt, efter de oplevelser vi 
havde med Aarhus Letbane," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).  
Kilde: Licitationen, side 9, 9. februar 2018, af Liv Arnth Jørgensen. 
 
 
Tre entreprenører kæmper om nyt hospitalsbyggeri 



 
Et nyt forsknings- og uddannelsescenter ved DNV, Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup, 
har et budget på 100 millioner kroner. I de kommende måneder er det C.C. 
Contractor, KPC og Hoffmann, der skal dyste om kontrakten, da de udgør feltet af 
prækvalificerede til det såkaldte Nido-byggeri, som skal stå færdigt primo 2020 - 
sammen med det øvrige hospital. Vinderen offentliggøres i begyndelsen af november 
2018.  
Kilde: Licitationen, side 2, 9. februar 2018, af Rasmus Gregersen. 
 
 
 
Slagelse Sygehus' nye tilbygning er klar til modtagelse i maj 
 
Et af Danmarks største offentlig-private partnerskaber (OPP) inden for sygehusbyggeri 
kunne forleden aflevere Slagelse Sygehus' nye tilbygning på 19.519 kvadratmeter til 
Region Sjælland. Bygningen skal huse hospitalets nye fødeafdeling og sengeafsnit 
med omkring 180 enestuer. OPP-konsortiet bag projektet består af 
entreprenørkoncernen MT Højgaard, ejendomsforvaltningsselskabet DEAS samt 
investorerne Industriens Pension, PensionDanmark, PKA og Sampension. Slagelse 
Sygehus går nu i gang med at indrette de nye bygninger, så patienterne kan flytte ind 
til maj.  
Kilde: Ugeavisen Guldborgsund, side 18, 6. februar 2018, af Redaktionen. 
 
 
Glem ikke honorering af indsatsen 
    
Jakob Diget Møller, konsulent i Dansk Byggeri, skriver i et debatindlæg, at 
transaktionsomkostningerne i byggeriet er nødvendige, men de skal være rimelige og 
processen transparent. Han skriver blandt andet: “Vi risikerer, at byggeprojekter, der 
udbydes med forhandling, fravælges. Så for at sikre størst mulig opbakning til 
udbudsformen - Udbud med forhandling - er opfordringen, at overveje mulige 
fordelingsnøgler, når værditilvæksten kapitaliseres og gevinsten skal fordeles.”   
Kilde: Licitationen, side 9, 21. februar 2018, debatindlæg af Jakob Diget Møller, 
konsulent i Dansk Byggeri. 
 
   
Ny bekendtgørelse skal sikre, at klagesager ikke får opsættende virkning 
   
En profylakse-bekendtgørelse skal gøre, at eventuelle klagesager ikke får opsættende 
virkning på Storstrømsbroen. "Det er lidt usædvanligt. Men vi mener, det er det rigtige 
at gøre på et projekt, der udbudsretligt er meget teknisk og kompliceret," siger 



projektdirektør Erik Stoklund Larsen fra Vejdirektoratet. Bekendtgørelsen er konkret 
en udbudsteknisk beskrivelse af, hvordan Vejdirektoratet vil indgå kontrakt med 
konsortiet på Storstrømsbroen. Den er offentliggjort i tidsskriftet EU-Tidende i sidste 
uge.  
Kilde: Licitationen, side 3, 21. februar 2018, af Morten Munk Andersen.   
 
 
Inden for udgiftskontrol er Danmark lysår bagud 
 
Briten Ross Griffin, ansat i den rådgivende ingeniørvirksomhed Cowi som rådgiver, 
har en klar holdning til, hvordan den danske byggesektor kan forbedre sig markant. "I 
Danmark er der tradition for, at det er arkitekter eller ingeniører, der sidder med 
økonomien og de kontraktmæssige forhold på projekterne sideløbende med 
designudviklingen. Der mangler dedikerede medarbejdere til at håndtere netop de 
forhold. Jeg tror, at byggeindustrien kan drage stor nytte af quantity surveyors," siger 
han.  
Kilde: Børsen, side 6, 21. februar 2018, af Peter B. Rasmussen. 
 
 
Regnefejl i bygningsreglement 
  
En fejl i beregningerne i BR15 energikravene, gjorde det mindre attraktivt at bygge 
enfamiliehuse i letbeton, og ordrer forsvandt for producenter. ”Vi fik henvendelser fra 
vore gode kunder om problemet og fik derfor lavet en uafhængig gennemgang af 
beregningsprogrammet bag BR15. Den viste klart, at der var en fejl i værdierne over 
varmekapaciteten, helt specifikt knyttet til det simple tabelopslag i SBI 213”, siger Lars 
Reimer, der er teknisk chef hos producenten af letbeton CRH Concrete.  
Kilde: Licitationen, side 8, 20. februar 2018, af Redaktionen. 
 
 
Bygningsstyrelsen går tilbage til udbud uden mængder 
 
Praksissen med udbud med mængder, som blev indført med IKT-bekendtgørelsen af 
2007, har ikke givet den forventede økonomiske gevinst og budgetsikkerhed, og 
derfor har Bygningsstyrelsen besluttet at udbyde styrelsens byggeprojekter uden 
mængder. Det ærgrer Dansk Byggeri: “Der er en stående vittighed i branchen, som går 
på, at dem, som regner mest forkert, vinder licitationen,” fortæller Michael H. Nielsen, 
direktør i Dansk Byggeri.  
Kilde: Licitationen, side 10, 12. februar 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 


