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Nyheder om byggeri af skoler og daginstitutioner 
 

Uge 10-11 2017 
 

(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 
 
For højt indhold af pcb-gift i skolebetonaffald 
  
Der er for højt indhold af pcb-gift i det forurenede betonaffald fra Frederiksberg Skole, viser nye prøver. Det påstår 
modtageren af affaldet, der vil have Sorø Kommune til at reagere på det, men borgmesteren afviser. Jørgen Steen 
Jensen, ejeren af Sjællands Lastvognsophug, som har håndteret betonaffaldet, mener, at Sorø Kommune bør 
reagere på de nye prøveresultater. ”De underbygger det, vi hele tiden har sagt. Kommunen skal tage ansvar. Enten 
skal den lovliggøre det ulovlige forhold, eller også må den give os besked på, hvad der så skal gøres ved affaldet.” 
siger Jørgen Steen Jensen.   
Kilde: Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 9, 14. marts 2018, af Martin Pedersen. 
 
 
Ny forskningsbygning på DTU 
  
Danmarks Tekniske Universitet planlægger opførelse af en universitetsbygning, som skal huse Beton og 
Materialelaboratorium til forskning i byggematerialer. Der er tale om en tilbygning i to etager. Byggearbejdet 
udbydes til april, som hovedentreprise i EU-udbud. Bygningens samlede nettoareal forventes at være på omkring 
2.000 kvadratmeter og skal rumme tilhørende kontorer og fællesarealer. 
Kilde: Dagensbyggeri.dk, 7. marts 2018, af Torben Jastram. 
 
 
Udvalg klar med forslag til placeringer af ny skole i Brande 
  
Et udvalg har skåret i antallet af muligheder vedrørende placeringen af en ny skole i Brande ned til tre. Udvalget 
peger på placeringer ved Brandlund Fælles, i Centerparken eller på samme adresse som Præstelundskolen har i 
dag. "Der er fordele og ulemper ved alle disse placeringer. Nu skal hver enkelt placering undersøges nøje, så vi kan 
få det hele på bordet, så vi i udvalget har det helt rigtige grundlag at træffe afgørelsen på," siger udvalgets 
formand, Simon Vanggaard (DF).  
Kilde: Herning Folkeblad, side 12, 1. marts 2018, af Flemming Thulstrup. 
 
   
Udbud af skolebyggeri holder prisen 
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Da buddene på byggeriet af Skolen I Bymidten blev åbnet på et kontor i Helsingør Kommune, lød der formentlig et 
kollektivt lettelsens suk i lokalet. Der var nemlig to ud af tre bud, som holder sig på det økonomiske niveau, som 
Helsingør-politikerne har lagt for skolebyggeriet ved Marienlyst Allé - en udgift på cirka en kvart milliard kroner. 
Det betyder, at budgettet ikke er væltet som med byggeriet af det nye stadion.  
Kilde: Helsingør Dagblad, side 2, 1. marts 2018, af Jesper Munch Nielsen. 


