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Nordjyllands største byggeri nogensinde er forud for planen 
   
Opførelsen af det nye universitetshospital er Nordjyllands største byggeri nogensinde. Langt størstedelen af 
entrepriserne har allerede været i udbud, og der mangler kun at blive holdt licitation for installationer samt 
færdiggørelse af terræn og parkeringspladser. Den samlede økonomi er på 4,1 milliarder kroner med et tillæg på 
63 millioner kroner for at opføre efter skærpede isoleringskrav fra Bygningsreglementet 2020.  
Kilde: Vejgaard Avis, side 38, 5. september 2018, af Kjeld Mølbæk. 
 
 
I den cirkulære omstilling er byggeriet en vigtig spiller 
    
Regeringen vil med en ny strategi for cirkulær økonomi udbrede selektiv nedrivning. Det skal blandt andet ske ved 
mere smidige regler og den danske byggebranche får sammen med resten af erhvervslivet en central rolle. 15 
initiativer skal sætte skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor materialer og produkter recirkulerer 
og udnytter deres værdi til fulde. "Med strategien ønsker vi at skabe bedre rammer for, at danske virksomheder 
kan udvikle og eksportere cirkulære løsninger," siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).  
Kilde: Licitationen, 4. september 2018, af Liv Arnth Jørgensen. 
 
 
Der er godt gang i udviklingen af Nærheden 
   
Hvis man spørger projektdirektør Ole Møller, der har fået opgaven med at omdanne et tidligere industriområde og 
grønne marker til en levende ny bydel i Hedehusene, Nærheden, så går det utroligt godt. "Vi er blevet meget 
positivt overraskede over, hvor godt gang der er i salget. Lige nu er vi forud for tidsplanen, og det havde vi ikke 
regnet med for bare halvandet år siden," siger han. Det forventes at der ved årsskiftet er solgt byggeret til over 
1000 boliger.  
Kilde: Lokalavisen Taastrup, side 6, 4. september 2018, af Stina Felby Egerup. 
 
   
Nyt byggemateriale lavet af svampe 
    
Nye veje til et miljørigtigt og anderledes byggeri vises på vej af et materiale, der er dyrket ved hjælp af svampen 
almindelig østershat. "Det skulle være bæredygtigt, og vi tog udgangspunkt i affald og alt det kaffegrums, vi selv 
producerer. Vi stillede spørgsmålet: Hvordan kan vi tilføre kaffegrumset værdi og bruge det på nye måder i  
byggeindustrien?," fortæller Ph.d. Hanne Tine Ring Hansen. Og løsningen var svampe.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 6-7, 3. september 2018, af Jens Kaiser. 
 



 
Fusion i bygge- og anlægsbranchen åbner nye perspektiver 
   
Det åbner nye perspektiver for organisationerne i bygge- og anlægsbranchen, når Tekniq og Arbejdsgiverne nu går 
efter en fusion. "Organisationerne har jo været under pres i mange år, ikke mindst qua kontingenterne, som 
faktisk er mere end halverede, hvis man ser på perioden, fra vi selv blev til Dansk Byggeri i 2003 som følge af 
fusionen mellem Entreprenørforeningen og Byggeriets Arbejdsgivere, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk 
Byggeri, til Licitationen - Byggeriets Dagblad.  
Kilde: Licitationen, side 4, 3. september 2018, af Torben Sigh. 
 
 
Forbrugerne kender ikke til bæredygtigt byggeri 
    
Store dele af byggebranchen er parat til at satse på bæredygtigt byggeri, men der er for få bestillinger, da 
forbrugerne ikke kender til mulighederne. Det mener Dansk Byggeri. "Jeg tror, at en del af grunden til, at der ikke 
bliver bygget mere bæredygtigt, er et spørgsmål om, at kendskabsgraden ikke er specielt stor. Det vil sige, at når 
man skal til at bygge, aner man måske ikke engang, at de muligheder eksisterer," siger branchedirektøren for 
Dansk Byggeri, Thomas Uhd.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 4, 2. september 2018, af Grith Larsen. 
 
   
Københavns højeste boligtårn til 1,2 milliarder kroner, skal bygges af Per Aarsleff A/S 
  
1,2 milliarder kroner kommer Carlsberg Byens højeste tårnhus til at koste. Bygningen, der samlet ender på 76.000 
kvadratmeter, forventes at stå færdigt i første halvår af 2022. Opgaven med byggeriet er gået til den århusianske 
entreprenør, Per Aarsleff A/S. "Jeg er sikker på, at Aarsleff med deres altid professionelle, kvalitetsbevidste og 
samarbejdsorienterede tilgang formår at videreføre de gode takter fra den første fase ind i det færdige byggeri," 
siger Carlsberg Byens administrerende direktør, Jens Nyhus.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 2, 2. september 2018, af Bo Nørgaard. 
 
 
Boligselskab sender administration i EU-udbud 
   
Holbæk Boligselskab har opsagt sin aftale med Domea og sender nu administrationen i EU-Udbud. "Der bliver et 
slip på måske et halvt år, før vi har fundet afløseren, som i princippet kunne være Domea igen. Alle er velkomne til 
at byde. Men så bliver det ud fra et udbudsmateriale, hvor vi har defineret nogle ønsker til opgaven," siger 
formand for Holbæk Boligselskab, Michael Rasmussen.  
Kilde: Nordvestnyt (Holbæk), side 5, 1. september 2018, af Margit Pedersen. 
 
 
Nybyggerier skal have ladestandere 
    
Der kan være flere ladepladser på vej i Danmark, efter at byggeregler er blevet ændret. Det er et nyt EU-direktiv, 
som oplister krav til medlemslandene i forbindelse med renovering af ejendomme eller opførslen af nye byggerier, 
såvel private- som erhvervsejendomme, med mere end ti parkeringspladser. Dog er der undtagelser. Såfremt 
ladestanderne koster mere end syv procent af de samlede udgifter til renoveringen, eller byggeriet, forkastes 
kravet.  



Kilde: Motormagasinet, side 25, 31. august 2018, af Henrik Nordstrøm Mortensen.  
 
   
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, 31. august 2018, af Anne Kathrine S. Rosener. 
 
   
Inhabil certificering af statikere er farligt for byggeriet 
 
I en kronik i Ingeniøren skriver Henrik Mørup, seniorkonsulent, Niras og Niels-Jørgen Aagaard, institutdirektør, DTU 
Byg, og henholdsvis formand og næstformand i Anerkendelsesudvalget for statikere, at de bakker op om de nye 
regler i bygningsreglementet, der tydeliggør ansvaret for kvaliteten i byggeriet. Dog er de stærkt bekymrede for 
manglende regler om upartiskhed for personer, da man derved ser bort fra, at byggesagsbehandling vedrører 
organisationers og ikke personers projekter. De finder det vigtigt, at certificeringsorganer og certificerede personer 
er upartiske.  
Kilde: Ingeniøren, side 10, 31. august 2018, kronik af Henrik Mørup og Niels-Jørgen Aagaard, seniorkonsulent, Niras 
| Niels-Jørgen Aagaard, institutdirektør, DTU Byg, og hhv. formand og næstformand for Anerkendelsesudvalget for 
statikere. 
 
 
Cheføkonom advarer mod sorte skyer trods fremgang 
    
Cheføkonom vurderer, at sorte skyer truer forude, trods det at byggesektoren i seneste regnskabsår topper senere 
års økonomiske fremgang. "Både nu og i de kommende år kan væksten blive bremset af manglen på arbejdskraft. 
Fortsætter det nuværende høje aktivitetsniveau, kan det ikke undgå at blive en produktionsbegrænsende faktor, 
som sætter en barriere for yderligere fremgang," siger cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm.  
Kilde: BygTek, side 4, 30. august 2018, af kj. 
 
 
3F: Et fornuftigt offentlig-privat samarbejde bygger ikke på liberale discount-udbud 
   
I et debatindlæg i Licitationen - Byggeriets Dagblad, skriver Lydia Callesen, næstformand for Den offentlige Gruppe, 
3F, om offentlige udbud. Hun mener, at offentlige udbud og privatisering for ofte handler om liberal ideologi og at 
finde "det billigste discount-tilbud i byen." Hun mener, at man derved tilsidesætter hensynet til medarbejdernes 
løn- og arbejdsvilkår, kvaliteten af opgaveløsningen og mulighed for løbende udvikling og fornyelse af 
opgavelisten.  
Kilde: Licitationen, side 11, 30. august 2018, debatindlæg af Lydia Callesen, næstformand, Den offentlige Gruppe, 
3F. 
 
   
Bygherreforeningen efterlyser klare regler for konsortiedannelse efter dom 



   
Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen mener, at usikkerhed er gift for markedet, og det skal være mere 
klart hvilke principper, der gør sig gældende for konsortiedannelse. Udtalelsen kommer oven på Sø- og 
Handelsrettens dom i sagen om et konsortium dannet af LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S tilbage i 
foråret 2014. "Lad os nu få styr på, hvilke principper, der skal gøre sig gældende. Lige nu står vi lidt i en situation, 
hvor det ikke helt er klart," siger han.  
Kilde: Licitationen, side 3, 30. august 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Snart 100 milliarder i projektbyggerier 
    
Byggefakta A/S vurderer, at det professionelle projektbyggeri nærmer sig en milepæl på 100 milliarder kroner. ”En 
væsentlig del af den vækst, vi ser i 2018, kan forklares ved en kraftig stigning indenfor de offentligt finansierede 
anlægsprojekter. Her kan nævnes metroafgreningen til Sydhavnen på over 8 milliarder kroner og Ny 
Storstrømsbro til over 2 milliarder kroner”, siger administrerende direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta.  
Kilde: Licitationen, side 6-7, 29. august 2018, af Stefan Buur Hansen. 
 
 
Byggeriet giver forslag til finansloven 
  
Står det til den danske byggebranche, så bør politikerne på Christiansborg bruge langt flere penge på den grønne 
omstilling, infrastruktur og erhvervsskolerne. ”Vi har en voldsomt slidt offentlig bygningsmasse, og man bruger 
ofte alt for billige løsninger, når man renoverer den. Der burde det offentlige gå forrest, så man ikke spilder penge 
på dårlige løsninger, der ikke holder særlig længe”, siger Claus Winther, direktør, salg og marketing i 
vinduesproducenten Idealcombi.  
Kilde: Licitationen, side 8-9, 28. august 2018, af Jacob Eggert Kabel. 
 
   
Fremtidens bolig skal være energirigtig 
   
Nu specialiserer unge arkitekter og bygningskonstruktører sig i renoveringsteknikker, efter at vedligeholdelse af 
bygningsarven op gennem 2010'erne har ændret sig mærkbart. "Et reelt reduceret energiforbrug vil medvirke til, at 
det bliver lettere og billigere at realisere omstillingen til et Co2-neutralt energisystem,” lød en af konklusionerne i 
en rapport ved navn ”Energirenovering af den private boligmasse”, som tænketanken Concito tidligere på året 
udarbejdede for Realdania.  
Kilde: Licitationen, side 4-5, 28. august 2018, af Peter Kargaard. 
 
 
Bloxhubs nye Københavner-domicil 
   
Bloxhubs nye Københavner-domicil blev indviet i foråret. Målet med domicilet er at skabe et fælles forum for 
bedre byudvikling. De 10.000 kvadratmeter skal huse omkring 70 forskellige virksomheder. Der er tale om både 
danske og internationale virksomheder, der beskæftiger sig med byudvikling og har fokus på design, arkitektur, 
rådgivning og miljø.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 16-17, 28. august 2018, af Henrik Malmgreen. 
 
   



Boligbyggeri på gamle giftgrunde boomer 
   
Regionsformand mener, at det er en positiv udvikling, at der siden 2009 er sket en stigning på hele 66 procent i 
antallet af byggeprojekter på forurenede grunde i danske byer. "Det er en rigtig positiv udvikling, for i stedet for at 
have øde arealer liggende centralt i attraktive byområder kan vi nu anvende dem til beboelse," siger formand for 
Regionsrådet og regionernes miljøudvalg, Heino Knudsen (S).  
Kilde: Berlingske, side 7, 27. august 2018, af Lars Henrik Aagaard. 
 
 
Dansk Byggeri kommer med bud på, hvilke kommuner der kan vinde på mere udlicitering 
  
Ifølge Dansk Byggeri kan man i Viborg Kommune spare en masse ved udlicitering. Kommunen udnytter blot 42 
procent af sit udliciteringspotentiale i driften af veje og parker. Til sammenligning udliciterer Holstebro 88 procent 
på det område, hvilket ifølge Dansk Byggeri gør Holstebro til midt- og vestjysk mester i udlicitering. "Hvis Viborg 
udliciterede lige så meget som Holstebro, kunne kommunen spare 13 millioner kroner", hedder det i en 
pressemeddelelse fra Dansk Byggeri.  
Kilde: Viborg Stifts Folkeblad, side 13, 25. august 2018, af Niels-Christian Jönsson. 
 
   
Cykellegebane droppes 
  
I Nyborg har et flertal i byrådet indtil nu stået fast på, at et nyt tilbud til 2-12-årige skulle placeres i Lille Svanedam. 
Nu er partierne blevet enige om at droppe projektet. Det har nemlig vist sig, at projektet ville blive dyrere, da 
licitationen blev afholdt den 9. juli. "Partierne er enige i, at dette er for stor en økonomisk overskridelse, og derfor 
standses projektet,” fremgår det i en pressemeddelelse fra Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 12-13, 24. august 2018, af Kasper Riggelsen. 
 
 
Tre entreprenører har opnået prækvalifikation til politiskole i Vejle 
   
Det er nu offentliggjort hvilke entreprenører, der får mulighed for at byde på etableringen af ny politiskole i Vejle. 
De tre, der har opnået prækvalifikation, er: MT Højgaard A/S, Hoffmann A/S og 5E Byg A/S. "Det er gode og 
kompetente entreprenører med meget relevante referencer. De har alle tre vist, at de kan løse og løfte en opgave 
af den her størrelse og kompleksitet," siger Rasmus Jessing, kontorchef for byggeri i Bygningsstyrelsen.  
Kilde: Licitationen, side 2, 24. august 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
   
Den bedste affaldsidé giver en million kroner 
 
I dag lancerer Realdania en ny konkurrence med internationale dommere, som omhandler, hvordan vi kan bygge 
med affald. Hvis man vinder konkurrencen “Circular Construction Challenge - Rethink Waste”, udløser det en 
million kroner og udvikling af den første prototype. “Dette initiativ har fokus på at styrke innovation i 
byggebranchen og på udvikling af nye produkter og samarbejder. Dermed kan konkurrencen blive én af mange 
byggeklodser, som fremtidens bæredygtige samfund skal bygges på,” siger administrerende direktør Jesper 
Nygård, Realdania.  
Kilde: Licitationen, side 9, 24. august 2018, af Peter Kargaard. 
 



   
Kerteminde værst til byggesager 
   
I en analyse af byggevirksomheder, som hvert år gennemføres af Dansk Byggeri, fremgår det, at Kerteminde 
skraber bunden med hensyn til behandling af byggesager. "Det er vigtigt for erhvervslivet på Fyn at have gode 
forhold, så vi både kan tiltrække og fastholde konkurrencedygtige virksomheder. Det kniber lidt for nogle af 
kommunerne, og jeg håber, at det giver den enkelte kommune anledning til at vurdere, hvad der kan gøres bedre”, 
siger formand for Dansk Byggeri Fyn, Dan Johansen.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 19, 23. august 2018, af Rune Heidtmann. 
 
 
Nyt udbud af stor byggegrund på vej til danske developere 
    
Den nordlige del af den nuværende sygehusgrund i Herning skal omdannes til at indeholde boliger og erhverv. 
Økonomi- og Erhvervsudvalget i Herning Kommune har netop sagt ja til den første lokalplan for området. "Vi håber 
naturligvis, at der er developere rundt om i Danmark, som synes, det her er et spændende projekt. Det er også et 
stort projekt, så der er nok kun en lille håndfuld, som vil kunne løfte det," siger Marius Reese, planchef ved Herning 
Kommune.  
Kilde: Licitationen, side 4-5, 22. august 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Branchesamarbejde vil forbedre livet indendørs 
    
Danskerne lever 80-90 procent af deres liv indendørs, og nu vil succesfuldt branchesamarbejde skabe bedre 
rammer for det. Det rette lys kan øge medarbejderes produktivitet med 15 procent og indlæringsevnen i skoler 
med op til 25 procent. Det nye tværgående samarbejde, Sustainable Build, der samler den danske byggebranche, 
offentlige aktører og relaterede industrier, sætter fokus på dette. Det kræver nemlig et tæt samarbejde på tværs af 
hele byggeriets værdikæde at få mest muligt ud af den viden om indendørslivet.  
Kilde: Bygtek.dk, 22. august 2018, af red. 
 
 
Det offentlige køber ofte forkert ind 
  
IT-Branchen kommer nu med et forslag til fem principper til bedre offentlige it-indkøb for at undgå, at det 
offentlige skader markedet, når de køber it. "For at undgå  offentlige udbud med ingen, eller for få bydere, har vi 
udarbejdet fem principper for offentlige indkøb, som forhåbentligt kan bidrage til et marked i sund konkurrence," 
udtaler administrerende direktør i IT-branchen, Birgitte Hass.  
Kilde: itb.dk (IT-Branchen), 22. august 2018, af red. 
 
 
Bispebjerg Hospitals nye akuthus bliver alligevel ikke delt i to entrepriser 
    
Planen var, at byggeriet af det store akuthus på Nyt Hospital Bispebjerg skulle opføres som to entrepriser, men 
hospitalsprojektets byggeorganisation har nu valgt at udbyde byggeriet som én samlet totalentreprise. “I dag 
finder vi det mest hensigtsmæssigt med én totalentreprise frem for to forskellige entrepriser, der skulle blive til ét 
hus. Derfor vælger vi nu at tilpasse udbudsstrategien og i øvrigt gå efter en udbudsform, der rummer mere plads 
til dialog med de bydende,” siger byggechef Michael Southcott.  



Kilde: Licitationen, side 8-9, 21. august 2018, af Rasmus Gregersen. 
 
 
Oprydning efter udbud af Amager Bakke: Chef sendt hjem efter regelbrud 
   
Efter bare 14 dage som direktør for Amager Ressourcecenter (ARC) og Amager Bakke har Jacob H. Simonsen sendt 
sin forgænger Dan Fredskov hjem efter en sag om brud på udbudsreglerne. ARC har i flere omgange brudt 
udbudsreglerne. Efter nye undersøgelser er sagen vokset, og derfor er Dan Fredskov nu blevet sendt hjem for at 
udarbejde en redegørelse om sin rolle i sagen. Den nytiltrådte direktør ønsker ikke at uddybe, hvorfor Dan 
Fredskov er blevet sendt hjem.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 8, 5. september 2018, af Jakob Martini og Niels Sandøe. 
 
 
Ny udviklingsplan og overordnet udbudspolitik præsenteret af Bygningsstyrelsen 
   
Bygningsstyrelsens nye direktør Rasmus Brandt Lassen har præsenteret en ny udviklingsplan som blandt andet 
omfatter en reorganisering samt udarbejdelse af en ny overordnet udbudspolitik, som fag- og storentrepriser ikke 
som udgangspunkt er en del af. “Med de indsatser, vi har sat i gang, er det en helt anden Bygningsstyrelse, vi står 
med. Det er et helt andet set-up end under de sager, som desværre er gået galt, og som man kan læse om i 
pressen,” siger den nye direktør.  
Kilde: Licitationen, 5. september 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Nye muligheder i byggeriet 
    
Nye standardaftaler for byggeriet træder i kraft til nytår, som indeholder en såkaldt løsningstrappe til tvister. 
”Aftalerne stiller krav til hele boligorganisationen som bygherre med hensyn til planlægning og evne til at træffe 
beslutninger tidligt. Er man ordentligt gearet, giver aftalerne en række metoder til at sikre, at den almene 
boligorganisation får det fra rådgiver og entreprenør, som den betaler for,” siger Birgitte Fæster, juridisk chef i 
Byggeskadefonden.  
Kilde: Boligen.dk, 3. september 2018, af redaktionen. 
 
 
Nyt Hospital Nordsjælland er snart i udbud 
   
Man er nu klar til at udbyde byggeriet af det kommende Nyt Hospital Nordsjælland til 4,5 milliarder kroner. 
Byggemodningen er i gang, og man forventer at kunne starte på byggeriet i første halvår af 2019. Udbudsmodellen 
er opdelt i to faser. En hovedentreprise, hvor byggemodning og kælderkonstruktioner påbegyndes. Samtidig 
færdiggøres projektmateriale og fagentreprenører vælges. Udbudsbekendtgørelsen sendes ud den 7. september.  
Kilde: Licitationen, 29. august 2018, af Redaktionen. 
 
 
Ingen kunst at udelukke mindre byggevirksomheder fra kommunale udbud 
     
I en kommentar i Licitationen - Byggeriets Dagblad, skriver vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt, at det ikke er 
nogen kunst at udelukke små og mellemstore byggevirksomheder fra kommunale udbud. Med et krav om at 
egenkapitalen i den budgivende virksomhed skal matche opgavens værdi, sikrer man sig, at kun de to-tre største 



koncerner kan afgive bud. Det er i strid med udbudsloven, men ifølge Jakob Brandt, orker de færreste små og 
mellemstore byggevirksomheder at køre en klagesag.  
Kilde: Licitationen, side 21, 21. august 2018, debatindlæg af Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark. 


