Nyheder om byggeri af skoler og daginstitutioner
Uge 48-49 2018
Første spadestik taget til udvidelse af skole i Kolding
I mandags stak en elev fra skolen og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalg i Kolding Kommune, Kristina
Jørgensen, spaden i jorden for at markere starten på udvidelsen af Dalby Skole i Kolding. Skolen får nye lokaler til
indskolingen og mellemtrinnet og en helt ny afdeling for 7.-9. klassetrin. I alt får skolen omkring 2.000 ekstra
kvadratmeter. Derudover får Dalby GF nye klublokaler, der sammen med skolen skal danne rammen om et samlet
tilbud til lokalområdet. Forventningen er, at de nye lokaler kan tages i brug til det nye skoleår i 2020. Projektet
har et budget på 51 millioner kroner.
Kilde: Building Supply.dk, d. 4. december 2018, af redaktionen/Ida.

Børnehus i Solrød ramt af entreprenørs konkurs
”Det eventyrlige og moderne børnehus” er overskriften for det nye børnehus, som er planlagt i Havdrup ved
Solrød. Daurehøj Erhvervsbyg blev valgt som totalentreprenør, men nu har virksomheden indgivet
konkursbegæring, og projektet går derfor en uvis fremtid i møde. Solrød Kommune havde ellers netop givet grønt
lys til projektet. Nu er kommunen gået i dialog med bygherrerådgiver og advokat for at afklare, hvilke muligheder
der er for at gennemføre byggeriet af den nye daginstitution. Planen har hidtil været, at børnehuset skulle stå
færdigt i februar 2020.
Kilde: Licitationen.dk, d. 4. december 2018, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Rejsegilde på Center for Industriel Elektronik i Sønderborg
Nu er sidste etage på det nye Center for Industriel Elektronik lagt, og det blev fejret med rejsegilde. Byggeriet har
nået sine fulde fem etager på bare syv måneder siden første spadestik den 6. april i år. Overdragelse ventes
planmæssigt i juni 2019. Projektet er tegnet af Arkitema med Rambøll som rådgivende ingeniør og bliver opført af
Hoffman. Byggeriet omfatter cirka 3.300 kvadratmeter og skal forbindes med resten af SDU Sønderborg via en
gangbro i glas.
Kilde: Building Supply.dk, d. 26. november 2018, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Kronprinsen indvier DTU Bygs nye laboratorie
DTU Byg har fået to nye laboratorier, som skal gå i dybden med teknisk geologi, geoteknik og udvikling af
bæredygtige byggemateriale. Dermed kommer laboratorierne til at danne grundlag for analyser og forskning, der
kan tage de udfordringer op, som klimaforandringer og pres på jordens ressourcer stiller til byggeri og anlæg over
hele verden. Kronprins Frederik indviede i sidste uge laboratorierne, og der var også taler fra Anders Bjarklev,
rektor for DTU, Malik Berthelsen, borgmester for Qeqqata Kommunia i Grønland og Lars Hauge, vicedirektør i
Cowi.
Kilde: DTU Byg, d. 14. november 2018, af Peter Aagaard Brixen.
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(Nyhederne herunder leveres af Retriever Danmark)
Venstre foreslår at lukke Vestre Skole i Middelfart som folkeskole
Venstre i Middelfart foreslår to måneder efter vedtagelse af budgettet for 2019 at lukke Vestre Skole ned. inden for
en kort årrække og flytte eleverne til de to nærliggende skoler, Østre Skole og Lillebæltskolen. Der er afsat 30
millioner kroner til renovering af Vestre Skole over de næste fire år, men Venstre vil hellere bruge pengene til
udvidelse og ombygning af Østre Skole og Lillebæltskolen. Forslaget fra Venstre er dog ikke noget, som møder
opbakning fra borgmester Johannes Lundsfryd (S), som hellere vil holde fast i den nuværende skolestruktur.
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 14, d. 3. december 2018, af Maria Frellesen Pedersen.

Skolebyggerier: Kartelsag om fynsk entreprenør nærmer sig sin afslutning
Den 12. december 2018 falder der dom i sagen mod entreprenørerne H. Skjøde Knudsen og Jorton samt flere
enkeltpersoner, og står det til anklagemyndigheden, skal de to tiltalte selskaber i en sag om kartelaftale idømmes
store millionbøder. De to selskaber er anklaget for at have udvekslet prisoplysninger kort før, der var deadline for
store offentlige byggeopgaver på SDU i Kolding og Odense i foråret 2012 og Sanderumskolen i Odense i sommeren
2013.
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 9, d. 29. november 2018, af Lars Krejberg.

En række millionudbud på vej fra staten
Bygningsstyrelsen sender en række projekter i udbud. Det viser styrelsens opdaterede pipeline. Hovedparten
bliver udbudt i 2019. Niveauet er lidt lavere end den første opdatering fra juli. "Det er et niveau, der afspejler den
aktivitet, der er. Den er genereret af den efterspørgsel, vi har fra kunderne, og hænger også sammen med
puljemidlerne," siger Rasmus Brandt Lassen, direktør i Bygningsstyrelsen. Byggepipelinen indeholder især
projekter for Aalborg Universitet. Det største projekt på vej i udbud er på universitetets Science & Innovation Hub
med et anslået totalbudget på cirka 200 mio. kr.
Kilde: Licitationen, side 6-7, d. 27. november 2018, af Jane Schmidt Klausen.
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