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1.000 nye ejerboliger i Tingbjerg 
  
Boligselskaberne fsb og SAB, der ejer jorden og de 2.300 almene boliger i Tingbjerg, 
har indgået et partnerskab med det nordiske ejendomsselskab NREP, der betyder, at 
NREP har forkøbsret på jord i Tingbjerg. NREP har i den forbindelse meldt ud, at 
selskabet er parat til at investere et milliardbeløb i 1.000 nye private ejerboliger, som 
overvejende bliver rækkehuse på mellem 80 og 125 kvadratmeter. De første boliger 
ventes at stå klar i 2021.  
Kilde: Berlingske, side 4-5, 7. marts 2018, af Peter Burhøi og Bent Winther. 
 
   
11.000 boliger under samme administration 
  
Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg og boligselskabet AL2bolig i Tilst har aftalt at 
administrere større byggeopgaver i fællesskab. ”Vi har selv en ret stor og professionel 
byggeafdeling med Ole Nielsen som chef. Jeg er sikker på, at det bliver til gensidig 
gavn, at han nu også skal fungere som leder af AL2boligs større byggeprojekter i 
Aarhus-området," siger Johannes Stensgaard, formand for Boligselskabet Sct. Jørgen.  
Kilde: Viborg Stifts Folkeblad, side 19, 3. marts 2018, af Jesper Overgaard. 
 
 
Historisk højt cash-flow hos Cowi 



  
Med sit hidtil bedste driftsresultat, samt vækst for 14. år i træk og en solid ordrebog, 
er Cowi på jagt efter nye opkøbsemner. Firmaets administrerende direktør, Lars-Peter 
Søbye, er meget tilfreds og udtaler til Licitationen - Byggeriets Dagblad: "Jeg er 
supertilfreds, ikke mindst på medarbejdernes vegne; det er jo en holdpræstation, at vi 
med en omsætning på mere end 6,1 milliarder kroner præsterer vækst for 14. år i 
træk. Og vi er spot-on i forhold til planen, som blev lagt for to år siden."  
Kilde: Licitationen, side 3, 1. marts 2018, af Peter Kargaard. 
  
   
Virtual reality skal hjælpe med fejlfinding i byggeriet 
  
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 - Byggeriets Dagblad, side 10, 28. februar 2018, af Peter Kargaard. 
 
 
Nye låneregler spænder ben for andelsboliger 
 
Eksperter advarer om, at et bredt forlig om mere robuste andelsboligforeninger vil 
give færre nye andelsboliger. "Med de nye regler bliver finansieringen alt for dyr. Vi 
kan sagtens sælge boligerne på Grønttorvet som ejerlejligheder, men det er ærgerligt 
for beboerne og især for dem, som har svært ved at komme ind på boligmarkedet," 
siger Hans-Bo Hyldig, administrerende direktør og partner i FB Gruppen. 
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) afviser kritikken.  
Kilde: Licitationen, side 4, 26. februar 2018, af Nils-Ole Heggland. 
 
 
EnergyLab Nordhavn får Energi- og Miljøprisen 2018 
  
Man kan få et intelligent energisystem ved at integrere el- og varmesystem med 
energieffektive bygninger og elektrisk transport. Det har EnergyLab Nordhavn 
demonstreret, og derfor får de Energi- og Miljøprisen 2018. "EnergyLab Nordhavn 
nedbryder energibranchens traditionelle silotænkning og ser forsyning, forbrug, 
bygninger og by i ét samlet hele. Det skaber rum for intelligent energiudnyttelse og 



taler direkte ind i det, vi mener, er fremtidens løsning," siger Lars Thygesen, formand 
for Energiforum Danmark.  
Kilde: Energiforumdanmark.dk, 6. marts 2018, af Dorte Nørregaard Larsen. 
 
   
Droner er fremtiden inden for byggeriet 
  
Droner kommer til at spille en kæmpe rolle i byggeriet. Sådan lyder det fra AU 
Engineering, Aarhus Universitet, som i et udviklingsprojekt skal kortlægge brugen af 
droner i byggeriet. "Flyvende droner med kameraer og værktøjer, der skal erstatte 
farligt stilladsarbejde og minimere ulykker på byggepladser landet over. Lyder det 
futuristisk? Måske, men ikke desto mindre bliver det fremtiden for byggebranchen," 
lyder det fra Kasper Lynge, udviklingschef på Ingeniørhøjskolen i Aarhus.  
Kilde: Dagensbyggeri.dk, 6. marts 2018, af Emil Filtenborg. 
 
   
Tech-revolution er på vej i byggeriet 
 
Kaj Grønbæk, der er labchef for Interactive Spaces, Alexandra Instituttet, og professor 
ved Computer Science, Aarhus Universitet vurderer, at fordi udviklingen buldrer der 
ud af, kan fremtiden inden for byggeprocesser meget vel byde på store ændringer og 
gode eksportmuligheder. “Ingen kender bygningen bedre end dem, der har 
konstrueret den, og derfor kan entreprenører tilbyde støtte til facility management - 
altså det at styre og vedligeholde en stor bygning, et hospital eller en skole,” siger 
Grønbæk.  
Kilde: Byggeri, side 6, 5. marts 2018, af kj. 
 
 
Der er penge i at genanvende byggeaffald 
  
Byggebranchen genbruger i stigende grad byggeaffald, for der er penge i det. 
Klyngeorganisationen Clean har beregnet, at potentialet for at genanvende 
byggematerialer alene i Danmark løber op i mere end en milliard kroner. Der bliver 
derfor iværksat en række initiativer, og i Aalborg er der for eksempel kommet et nyt 
modtagecenter til byggeaffald. Ifølge Miljøstyrelsen står byggebranchen for over en 
tredjedel af alt affald i Danmark.  
Kilde: BygTek, side 6, 5. marts 2018, af Johannes H. Nørgård. 
 
 
Fremtidens kontorer 
  



Marie Helms er Head of Occupier Services i Cushman & Wakefield RED, der netop har 
udgivet en publikation med 10 trends for fremtidens kontorarbejdsplads. Hun 
fortæller blandt andet, at unge mennesker ikke ønsker deres eget kontor: “Det kan 
være svært at forstå for mange beslutningstagere, der jo typisk selv er ældre. Men de 
er nødt til at tage højde for, hvor verden er på vej hen,” siger Marie Helms.  
Kilde: Berlingske, side 4-5, 28. februar 2018, af Sten Thorup Kristensen. 
 


