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Mere end en milliard kr. til kystsikring i regeringens finanslovsforslag 
Regeringen lægger i sit finanslovsforslag for 2019 op til, at der skal afsættes mere end en mia. kr. til at sikre de 
mest udsatte dele af Danmarks kyst.	I dag er der fire fællesaftaler langs den jyske vestkyst til øst om Skagens gren, 
som staten finansierer sammen med syv kommuner. I de nuværende fællesaftaler fra 2014 til 2018 har der været 
afsat 96,9 mio. kroner hvert år. Det beløb vil regeringen lade stige til 184,6 mio. kroner årligt fra 2020 til 2024. I 
2019 forlænges de nuværende fællesaftaler med uændret finansiering fra staten. I alt vil regeringen bruge ca. 1,1 
mia. kroner på fællesaftalerne fra 2019-2024.   
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet 

 
Realdania og Miljø- og Fødevareministeriets nye partnerskab skal sikre kyster 
Et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania vil i de kommende år støtte en række 
kommuner, som er klar til at udvikle byområder, så de bedre kan modstå det stigende havvand. De udvalgte 
kommuner får starthjælp til at udvikle og realisere deres projekter. Dette vil blandt andet ske gennem vejledning 
fra Kystdirektoratet og økonomisk støtte til de fysiske projekter fra Realdania. 
Kilde: Realdania 

 
Norske Q-free vinder udbud på Storebæltsbroen 
Den norske virksomhed vandt udbuddet i konkurrence med tre andre tilbudsgivere. Udvælgelseskriteriet var det 
økonomisk mest fordelagtige bud, herunder pris for anskaffelse, drift og vedligehold i fire år efter åbningen. 
Opgaven er estimeret til 6 mio. euro svarende til cirka 45 mio. kr. i udbudsmaterialet. Konkret er der tale om en 
ombygning og modernisering af det eksisterende betalingsanlæg fra Storebæltsbroens fødselsår i 1998. 
Kilde: Licitationen 

 

(Nyhederne herunder leveres af Retriever Danmark) 
 
Byggeriet af letbanen kræver tålmodige billister 
Når etableringen af hovedstadens letbane starter, så skal trafikanter være tålmodige på motorring 3. “Vi lægger 
ikke skjul på, at letbanebyggeriet vil blive til gene for trafikken. Det er vi kede af, men det er umuligt at undgå. Til 
gengæld gør vi, hvad vi kan, for at mindske generne mest muligt, og når Hovedstadens Letbane står færdig, har 
infrastrukturen i hovedstadsområdet og kommunerne langs Ring 3 fået et løft,” siger Patrik Magnusson, 
projektdirektør i Hovedstadens Letbane.  
Kilde: Berlingske, side 8, d. 29. august 2018, af Pernille Dreyer. 
 

 
 



Ingeniører kan ikke udvikle byerne alene 
Selv om ingeniører kan planlægge gode løsninger for nye byområder, kan de ikke udvikle byerne alene. "Som en 
stor, global ingeniørvirksomhed har Cowi fokus på, at byerne vokser, og vi oplever pres på infrastruktur, boliger, 
energiforsyning, vand og miljø. Det er ret nyt i Danmark, at vi allerede tidligt i processen i offentlige 
byudviklingsprocesser  sammen med for eksempel ejendomsmæglere ser på, hvad boligerne ender med at koste. 
Det giver overblikket over, om visionen kan realiseres," forklarer Cowis byudviklingschef, Svend Erik Rolandsen. 
Kilde: Licitationen, side 40-46, d. 31. august 2018, af Anne Kathrine S. Rosener. 
 

Vej- og parkopgaver håndteres oftest af kommunerne selv  
Det er fortsat kommunerne, der i de fleste tilfælde selv slår græsset og rydder for sne til trods for højere 
udliciteringsgrad på vej- og parkområdet, viser ny analyse. “Vi synes, det er positivt, at flere kommuner prioriterer 
at udlicitere og har fået øjnene op for de fordele, der kan være ved at sende vej- og parkopgaver i udbud,” siger 
Morten Kamp Thomsen, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri.  
Kilde: Licitationen, side 5, d. 20. august 2018, af Jane Schmidt Klausen.  
 

Nye forsinkelser på Billundbanen 
Naboerne til Billundbanen mener, at det er ved at være en farce, at Banedanmark igen er løbet ind i problemer. Og 
de får ingen informationer om forsinkelserne. "Det synes jeg ikke er i orden. Nu har vi levet med usikkerheden 
siden Togfonden blev vedtaget i 2013, og vi får stort set ingen informationer. Vi har oplevet den ene forsinkelse 
efter den anden, men vi skal selv finde oplysninger," siger Martin Fogh Skovlyst, der selv fandt den seneste 
forsinkelse i Banedanmarks halvårsstatus.  
Kilde: Vejle Amts Folkeblad, side 20, d. 18. august 2018, af Børge Larsen. 
 

Entreprenør til oprensning af å i Egedal Kommune hopper fra 
Søren Vestergaard, formanden for Værebro Ålaug, ærgrer sig over, at Egedal Kommune kun så på pris til opgaven 
om at oprense Værebro Å. WP Værktøj/Vandpleje underbød Hededanmark og vandt, men de havde fejlvurderet 
opgaven. Ifølge Søren Vestergaard var tilbuddet fra Hededanmark dog kvalitetsmæssigt langt bedre: “Kommunen 
havde ingen krav stillet til hvilke typer maskiner, der skulle anvendes i sit udbudsmateriale, og så kommer der i 
stedet en entreprenør ind, som overhovedet ikke er klædt på til opgaven," siger han. Efter en grødeskæring sprang 
entreprenøren fra, og nu må kommunen selv oprense vandløbet resten af året. 
Kilde: Landbrug ØST, side 9, d. 16. august 2018, af Lasse Ege Pedersen. 
 

Nye projekter skal beskytte Randers mod stormfloder 
To hold klimaeksperter er klar med en række forslag til, hvordan man kan gøre Randers robust overfor 
stormfloder. "De to hold har tilsammen virkelig formået at vise bredden i de muligheder, klimatilpasningen giver, 
og de muligheder vil vi arbejde videre med. Klimatilpasning er en nødvendig opgave, som vi skal have løst, og så er 
det fornuftigt at udnytte muligheden til at lave noget, der giver værdi for borgerne hver dag," siger Claus Omann 
Jensen, formand for udviklingsudvalget og medlem af ekspertpanelet.  
Kilde: Randers Onsdag, side 7, d. 15 august 2018, af Louise Bruun Høfler. 
 


