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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. 
 
 
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. 
 
 



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. 
 
 
Virtual reality skal hjælpe med fejlfinding i bygge- og anlægsprojekter 
  
Et stort forskningsprojekt, støttet af Cowi-fonden, er ved at afdække brugerværdien af 
virtual reality i bygge- og anlægsprojekter. "VR åbner for en række innovative 
løsninger, som vi ikke kender omfanget af endnu, men som vi skal opdage og 
udforske," siger Peter Hostrup Rasmussen, direktør i Cowis afdeling for jernbane, 
metro, vej og lufthavn og fortsætter: "Entreprenørerne, såvel som arkitekter og de 
øvrige aktører, der er involveret i hele byggeprocessen, er naturligvis tænkt ind i det 
overordnede VR-projekt."  
Kilde: Licitationen, side 10, 28. februar 2018, af Peter Kargaard. 
 
 
Trods anklager om korruption vinder Italiensk konsortium broudbud 
   
Et omstridt italiensk konsortium vinder udbuddet af byggeriet af en ny Storstrømsbro, 
da ingen har klaget over udbudsprocessen, og fristen for at klage nu er udløbet. "Der 
har været skrevet og sagt meget om SBJV i den seneste tid. Vi har imidlertid haft en 
god dialog med deres hold hele vejen igennem udbudsprocessen, og med den aftalte 
selskabskonstruktion er vi klar til at fortsætte samarbejdet om at få bygget selve 
broen," siger projektdirektør i Vejdirektoratet, Erik Stoklund Larsen.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 2, 27. februar 2018, af Tomas 
Revsbech. 
 
 
Odderbanen er endnu ikke færdigbygget 
   
Der arbejdes lige nu på at få godkendt Odderbanen, og af en ny rapport fremgår det, 
at strækningen fra Odder til Grenaa langt fra er bygget færdig. ”Der er god fremdrift 
på anlægsarbejdet - blandt andet er der etableret køreledningsanlæg på hele 
strækningen, og alle transformerstationer er testede og klar. Strækningen forventes at 



være færdigbygget medio april,” fremgår det af letbanens hjemmeside. Belært af 
erfaring ønsker Aarhus Letbane ikke at melde en præcis åbningsdato ud.  
Kilde: Århus Stiftstidende, 23. februar 2018, af Henrik Havbæk Madsen. 
 
   
Kommuner og ejendomme kan blive berørte af den nye gasledning 
    
Den nye gasledning kan berøre 13 kommuner og cirka 1.100 ejendomme.  I foråret 
2020 indleder Energinet efter planen anlægsarbejdet med at grave cirka 230 kilometer 
nye gasrørledninger ned i 13 sjællandske, fynske og jyske kommuner på strækningen 
fra Egtved i Jylland til Sydøstsjælland. 1.100 lodsejere har modtaget brev fra Energinet 
om, at de kan blive berørt af anlægsarbejdet i projektbæltet.  
Kilde: Landbrugsavisen.dk, 22. februar 2018, af Helle A. Christensen. 
 
 
Motorvejsprojekt bliver dyrt 
   
Holstebro Kommune afsatte sidste år 2,5 millioner kroner til at fjerne rundkørslen i 
krydset mellem Hjermvej og Måbjerg Skolevej og i stedet etablere et lyskryds. Den 
regning viser sig dog nu at blive langt højere, og derfor bliver byrådet nu spurgt om 
ekstra penge og en tillægsbevilling til vejændringen. På grund af det alvorlige fejlskøn 
har kommunen gennemgået overslaget for at finde ud af, hvad der er gået galt.  
Kilde: Folkebladet Lemvig, side 12, 17. februar 2018, af Jens Kirk Pedersen. 
 


