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Fuld fart på byggeriet 

 

Ordrebøgerne bliver tykkere og tykkere i den danske bygge- og anlægsbranche. Omsætningen er således øget med 8,3 

procent i årets første ni måneder, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det gør byggebranchen til en af topscorerne i 

erhvervslivet, der samlet vokser med 3,5 pct. i forhold til 2017. ”Byggeriet er blandt de vigtigste vækstdrivere i dansk 

økonomi. Det er en kombination af boligbyggeri, boligrenoveringer og superhospitaler, der skubber på den positive 

udvikling i byggebranchen,” siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.  

Kilde: Licitationen, side 3, 15. november 2018, af Morten Munk Andersen. 

 

 

Boligselskabet Ringgaarden står bag 138 boliger ved Godsbanen 

 

"Søhesten" bliver navnet på det nye byggeri ved Godsbanen i Aarhus, som kommer til at bestå af 138 boliger. Det er 

Boligselskabet Ringgaarden, der står bag. Byggeriet er sendt i offentlig høring. "Det er endnu for tidligt at sige noget 

sikkert om huslejeniveauet, men en sandsynlig månedlig husleje for de små etrumsboliger uden altan vil ligge på cirka 

3700 kroner per måned plus forbrug, mens de største firerumsboliger vil ligge på cirka 9500 kroner plus forbrug," siger 

Ringgaardens direktør Palle Jørgensen.  

Kilde: Århus Stiftstidende, side 6, 15. november 2018, af Hans Petersen. 

 

 

Nyt kommuneplantillæg skal bane vej for højhuse ved Aarhus Havn 

   

Onsdag skal Aarhus byråd se på et nyt kommuneplantillæg, som giver mulighed for at opføre nye højhuse ved Aarhus 

Havn. En del af det nye kommuneplantillæg er et konsekvensområde, som kommunen skal udlægge. Det er 

konsekvensen af potentielle miljøkonflikter vedrørende luftforurening og støj. "Kommuneplantillægget medfører ikke 

væsentlig ændring af den praksis, som vi har i dag i forhold til produktionsvirksomheder på havnen eller byggerier," siger 

Carsten Lützen, afdelingen for plan, byudvikling og mobilitet, Teknik og Miljø.  

Kilde: Jyllands-Posten, side. 6, 14. november 2018, af Maria Dalhoff. 

 

   

Der skal være fornuftig økonomi i cirkulært byggeri 

   

Byggebranchen har erkendt, at cirkulær økonomi og bæredygtighed skal gå hånd i hånd med forretningsstrategien, 

selvom intentionerne om at skabe en bedre verden er noble, men idealisme gør det ikke alene. Derfor var fokus på 



forrige uges Building Green-konference i Forum på bæredygtighed og cirkulær økonomi. ”For to år siden traf vi en 

beslutning om, at vi er med på den cirkulære forretningsmodel. Men det er helt afgørende, at det giver mening for vores 

forretning,” siger Mads Røge, miljøchef, Komproment.  

Kilde: Jyllands-Posten, side 16-17, 13. november 2018, af Henrik Malmgreen. 

 

   

3D-betonprint i fokus i nyt projekt 

    

Et nyt projekt arbejder med at udvikle næste generations 3D-betonprint. Målet er, at teknologien skal gøre sit indtog på 

landets byggepladser. Det nye projekt hedder N3XTCON og er støttet af Innovationsfonden, og dets formål er blandt 

andet, at udvikle et computer-simuleringsværktøj samt nye betonprintere med tilhørende styring. 3D-betonprint i 

byggeriet åbner blandt andet op for store besparelser på byggematerialer.  

Kilde: Licitationen, side 4, 13. november 2018, af Brahe. 

 

   

Vi har data - men mangler visdom 

    

Under Licitationens Building Awards-konference fredag blev det gjort klart, at byggebranchen skal være mere ambitiøs, 

hvis den skal nå FN's Verdensmål ”Hvis vi gør byggerierne fleksible, så vi indretter til en teknologi og livsstil, vi endnu ikke 

kender, er der meget at spare. For noget, der er et par procent dyrere at opføre, bliver det driftsøkonomisk 25 procent 

billigere målt over de næste 20 år”, siger David Symons, som er director of Sustainability ved WSP Environment and 

Energy i London.  

Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 12. november 2018, af Peter Kargaard. 

 

 

Højhus bygges med privat investor på Cirkuspladsen 

   

SF og Enhedslisten mener, at det går for stærkt med, at et højhus i 10 etager er undervejs ved Tvedvej, og efterlyser en 

overordnet plan for området. "Det her går alt for stærkt. Vi har ingen principplanlægning for området ved Tvedvej og 

Cirkuspladsen. Det kan godt være, at der står en investor med en ordentlig tegnedreng, men jeg synes lige, vi skal tage 

en overordnet politisk snak om, hvad vi gør med området, før vi sælger ud," siger Benny Dall (EL).  

Kilde: Jydske Vestkysten Kolding, side 1, 11. november 2018, af Sys Andersen. 

 

   

Fremtidigt byggeboom og ordrer til Galten-entreprenør 

  

Galten-virksomheden Dansk Halbyggeri kan få gavn af de 2 milliarder kroner på finansloven til at få flere unge til at tage 

en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel tømrer, elektriker eller frisør. Administrerende direktør hos Dansk 

Halbyggeri, Henrik Madsen, forventer, at regeringens milliarder vil øge byggelysten hos erhvervsskolerne betragteligt. Og 

han føler sig forberedt på at få del i det forventede byggeboom.  

Kilde: Jyllands-Posten, side 11, 9. november 2018, af Claus Mikkelsen. 

 

 

Millioner for udbedring af brandskader efter påsat brand 

    

Det kommer til at koste mellem fire og fem millioner kroner at udbedre skaderne på rådhuset i Grenaa efter en påsat 

brand i juni. Det skønner Norddjurs Kommunes forsikringsselskab Gjensidige Forsikring. "Bygningsmæssigt beløber 

udbedringen af rådhuset sig til 1.139.000 kroner. Den ødelagte kunst er opgjort til 43.123 kroner, og rengøringen efter 



branden beløber sig til 288.948 kroner. Hvad angår løsøre, er udgiften ikke opgjort endnu," oplyser 

kommunikationsmedarbejder Mathilde Loft Nørgaard fra Norddjurs Kommune til Randers Amtsavis.  

Kilde: Århus Stiftstidende, side 4, 8. november 2018, af Pia Pagaard M. Madsen. 

 

 

Danske arkitekter er helt fremme i forhold til at prøve nye grønne løsninger 

   

Danske arkitekter er helt fremme i forhold til at prøve nye grønne løsninger, lyder det fra to ledende arkitekter i 

kommentar til britisk kritik af en stivnet arkitektkultur. "Danske arkitekter bruger meget tid på at finde de bedste 

løsninger sammen med de udførende, for eksempel hvor meget man bør lave på fabrikken, og hvor meget og hvordan 

det skal samles på stedet," siger Katja Viltoft, der er kreativ direktør hos JJW Arkitekter og formand for Danske 

Arkitektvirksomheder.  

Kilde: Licitationen, side 8-9, 2. november 2018, af Peter Kargaard. 

 

   

Ørestad har fået et unikt rensningsanlæg 

   

Det er Danmarks første renseanlæg af sin slags, der nu er taget i brug i Ørestad. Det store anlæg kan med en ny grøn 

teknik rense 110 liter vejvand i sekundet. "I byudviklingen af Ørestad har vi fra start håndteret regnvandet, der falder på 

"rene" flader, som for eksempel tage eller cykelstier, lokalt. Og nu kan det beskidte vejvand også blive renset lokalt i 

Ørestad Syd. Det er et stort plus for klimasikringen," siger Anne Skovbro, administrerende direktør i By & Havn.  

Kilde: Minby.dk (Amager Bladet), 3. november 2018, af Jan Jeppesen. 

 

   

Ikke en lige vej fra erhvervsbygning til ungdomsboliger 

   

Selvom der overalt i landet efterspørges ungdomsboliger, er det ikke så ligetil at omdanne offentlige og private 

erhvervslejemål til boliger. En ændret anvendelse fra erhvervslejemål til boliger er nemlig ifølge transport-, bygnings- og 

boligminister Ole Birk Olesen (LA) omfattet af reglerne i Byggeloven, fordi der er tale om en 'væsentligt ændret 

anvendelse', hvorfor der er krav om byggetilladelse. Der er nemlig i Bygningsreglementet krav om, at der i boliger skal 

være køkken, bade- og wc-rum.  

Kilde: BygTek.dk, af 1. november 2018, af Dan Bjerring. 

 

   

Ny milliardrekord sat af private bygherrer 

    

Byggefakta A/S forudser i deres rapport "Trends for Byggebranchen Q3 2018", at det professionelle projektbyggeri 

runder en milepæl på 100 milliarder kroner i 2018. Det svarer til en fremgang på 26 procent siden 2017. "På bare fem år 

har de private  bygherrer mere end fordoblet deres investeringer, fra knap 27 milliarder kroner i 2013 til hele 67 milliarder 

kroner. i 2018. Det er altså en fremgang på 40 milliarder kroner," siger administrerende direktør Thomas Bejer-Andersen 

fra Byggefakta A/S.  

Kilde: Licitationen, side 6-7, 1. november 2018, af Stefan Buur Hansen. 

 

 

Etagebyggerier skal kunne 3D-printes i 2021 

 

Mulighederne for at lave armeret beton med en 3D-printer bliver undersøgt i et nyt forskningsprojekt, N3xtco, som 

arbejder på at udvikle teknologi, der i en nem og sammenhængende proces kan 3D-printe store bygningselementer i 



armeret beton. Projektet har fået 16 millioner kroner fra Innovationsfonden. Forudsætningerne for succes er gode, 

vurderer projektleder Thomas Juul Andersen fra Teknologisk Institut. "Det er ambitionen, at vi om tre år kan printe noget, 

som de kan bruge - både som insitu-byggeri og med printede elementer," siger han.  

Kilde: Ekstra Bladet, side 50, 15. november 2018, af Mathias Glistrup. 

 

 

Entreprenører i retten om SDU-byggerier 

  

Tre enkeltpersoner og to store entreprenører står tiltalt ved Retten i Odense, for at have aftalt priser i forbindelse med tre 

offentlige licitationer i Odense og Kolding. ”Det her er en af de første sager for domstolene, hvor der er rejst tiltale efter 

paragraf 23 stykke tre, og derfor er sagen lidt principiel”, forklarede senioranklager Robert Hansen fra Statsadvokaten for 

Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, tidligere kendt som bagmandspolitiet.  

Kilde: Fyns Amtsavis, side 20-21, 13. november 2018, af Lars Krejberg. 

 

 

Cirkulær økonomi i byggeriet skal styrkes 

   

I et debatindlæg i Børsen skriver blandt andre Palle Adamsen, administrerende direktør i Lejerbo, at regeringens gode 

intentioner bør omsættes i love, der understøtter genanvendelse og genbrug, hvis byggeindustrien skal arbejde mere 

cirkulært. Der opfordres derfor til, at Folketinget diskuterer, hvordan udviklingen af en cirkulær økonomi kan blive 

stimuleret gennem lovgivningen. Specielt for at Danmark kan få fordel i den konkurrence, der er ved at være i front på 

det cirkulære område.  

Kilde: Børsen, side 4, 13. november 2018, debatindlæg af Palle Adamsen, adm. direktør, Lejerbo, Kasper Guldager Jensen, 

partner, 3XN/GXN og Tine Lange, stifter, Responsible Assets. 

 

 

Større ansvar til rådgivende ingeniører og arkitekter 

   

Når byggeriets grundlov AB18 snart træder i kraft, vil rådgivende ingeniører og arkitekter stå med et større ansvar i 

fremtidens byggesager. Men ingeniørernes brancheformand, Henrik Garver, kunne godt være de nye regler foruden. Med 

de nye regler kan rådgiverne idømmes en bod på 5 procent af det beløb, som et ekstraarbejde løber op i. "Det er ikke en 

regel, som vi selv havde ønsket at få med, for at være helt ærlig. Det bliver lidt sværere,” siger Henrik Garver.  

Kilde: Børsen, side 19, 5. november 2018, af Peter B. Rasmussen. 

 

 

Bygningsreglementet fortolkes forskelligt fra kommune til kommune 

  

Oplevelserne med brandmyndighederne i forbindelse med brandsikring af nybyggeri indenfor landbruget er langt fra 

den standardiserede oplevelse, som ideen bag ellers lægger op til. Byggefirmaerne oplever her mærkbare forskelle på, 

hvordan de enkelte kommuner vælger at håndhæve disse krav. ”Selvom der nu er en fælles platform, som vi anvender i 

forbindelse med ansøgningen, er der forskel på, hvordan den enkelte kommune behandler sagen,” fortæller Jesper 

Skibsted, tegnestueleder hos Gråkjær.  

Kilde: Maskinbladet.dk, 3. november 2018, af Lars Johansen. 


