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(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 
Ny arkitektskole i Aarhus skal bygges af A. Enggaard 
Det bliver A. Enggaard fra Aalborg, der skal bygge den nye arkitektskole i Aarhus. Der skal i alt bygges 12.500 
kvadratmeter for 277 millioner kroner. Bygningsstyrelsen har til projektet udviklet en udbuds- og samarbejdsform, 
kaldet "New Partnering". Det er hensigten at skabe et mere transparent forretningsmiljø og optimere projektet 
gennem tidlig inddragelse, dialog, åbenhed og tillid. "Vi vil meget gerne bedømmes ud fra virksomhedens og vores 
medarbejderes værdier," siger Jens Skinnebach, afdelingsleder hos A. Enggaard i Aarhus.  
Kilde: Licitationen, side 6, d. 25. april 2018, af Rasmus Gregersen. 

 
Planen om ny campus i Helsingør får opbakning 
Udsigten til at der kommer en ny stor campus ved Rønnebær alle er vokset, da partierne i Helsingør Byråd nu 
støtter op om planerne. Planen er at etablere en campus med en række uddannelsesinstitutioner og skoler med 
egne faciliteter og fælles faciliteter. Stedet kommer til at hedde Cinema-byen, for Helsingørbiografen Cinema 
Center ligger midt på området, der skal udvikles som en ny bydel.  
Kilde: Helsingør Dagblad, side 2, d. 24. april 2018, af Jesper Munch Nielsen. 

 
Nyt sønderjysk universitetsbyggeri for elektronikingeniører 
I Sønderjylland er der mangel om elektronikingeniører. Derfor skal der nu opføres et nyt Center for Industriel 
Elektronik. Centeret bliver til gennem et samarbejde med virksomhederne Danfoss og Linak og Region 
Syddanmark, Sønderborg Kommune og Syddansk Universitet. De fem partnere har tilsammen investeret 176 mio. 
kr. i projektet, og fredag den 6. april blev spaden stukket i jorden til det nye byggeri. 
Kilde: www.idag.dk, d. 11. april 2018, af Rasmus Gregersen. 

 
Ny "Science-skole" i Høje Taastrup på vej 
Til næste år begynder Høje-Taastrup Kommune byggeriet af en helt ny “Science-skole” og daginstitution, som 
udvikles i samarbejde med LEGO Education. Skolen er den første folkeskole i Danmark, der er bygget til fremtidens 
læring. “I den nye skole integrerer vi en række fælles faciliteter. Vi har fra selskabet NærHeden P/S bevilget penge 
til, at vores beboere får adgang til fælleskøkken, mødelokaler, værksteder og gæsteværelser, som skal integreres i 
skolen,” fortæller projektdirektør i NærHeden, Ole Møller.  Det er planen, at skolen skal stå færdig 2021. 
Kilde: Bolius, side 15-16, d. 10. april 2018, af Michelle Hoxer. 


