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Konflikt: Entreprenør og Holbæk Kommune lander forlig 
I forbindelse med forsinkelsen af udvidelsen og ombygningen af Engskovskolen i Holbæk opstod en række 
uoverensstemmelser og tvister mellem kommunen og entreprenøren, STB Byg. Byggeriet skulle have været færdigt 
i starten af 2017, men var først klar i august 2017. Det skyldtes bl.a. en stram tidsplan og fundet af nogle ældre 
konstruktioner i jorden, så hele projektet omring fundamentet måtte ændres. Siden byggeriets afslutning har STB 
Byg og Holbæk Kommune i grove træk forhandlet om, hvorvidt STB Byg skulle betale dagbøder for forsinkelsen, 
eller om Holbæk Kommune skulle betale for den ekstra byggetid. En forhandling, der nu altså er endt med et forlig. 
Hos begge parter er der tilfredshed med løsningen på konflikten. 
Kilde: Building Supply, d. 9. oktober 2018, af Rasmus Gregersen. 
 

Kæmpe atrium i træ på DTU hædres internationalt 
Det ekstraordinære atrium ”Biosfæren” i DTU’s nye bygning 202 var blandt de fem udvalgte projekter, da det tyske 
arkitekturmagasin Detail kårede vinderne af Detail Prize 2018. Atriummet, der er tegnet af Christensen & Co 
Arkitekter i samarbejde med Rørbæk & Møller, løb med årets ’inside special prize’ for et rum, som har en social 
funktion og en helt speciel atmosfære. Det 13 meter høje atrium er beklædt med 50.000 løbende meter egestave, 
hvilket, sammen med dagslyset fra de store ovenlysvinduer, skaber et varmt og rart rum, som inviterer til ophold. 
Biosfæren vandt sidste år Københavns Tømmerlaugs Tømmerpris og har desuden modtaget hædrende omtale ved 
AIT Awards. 
Kilde: Building Supply, d. 18. oktober 2018, af Rasmus Gregersen. 
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Skolebyggeri i Høje-Taastrup Kommune kan blive forsinket 
Man ved endnu ikke, hvem der skal stå for byggeriet af fremtidens skole i Nærheden i Høje Taastrup Kommune, da 
det oprindelige udbud er blevet aflyst på grund af fejl. Peter Faarbæk, gruppeformand for Socialdemokratiet, 
frygter, at det kan forsinke hele byggeriet. "Vi er lidt bekymret for, om tidsplanen kan holde, når nu vi må ud i et 
nyt udbud. Så derfor vil vi gerne se en revideret tidsplan," siger han.  
Kilde: Lokalavisen Taastrup, side 6, d. 23. oktober 2018, af Stina Felby Egerup. 
 

VUC i Kolding skal betale millioner af kroner for byggefadæse 
Kolding HF & VUC er i gang med at udskifte alle vindspærreplader overalt på bygningen, da det er Mgo-plader, men 
de hænger foreløbigt selv på regningen. "Det var en mavepuster at få at vide, at forsikringen ikke dækker, for 
samlet set - med udbedringer, honorar til advokater og så videre - nærmer vi os en pris på 15 millioner kroner," 
siger forstander for Kolding HF & VUC, Verner Rylander-Hansen.  
Kilde: Jydske Vestkysten Kolding, side 1, d. 14. oktober 2018, af Lotte Højstrøm. 


