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BAM vinder udbud til at bygge ny skole
Efter udbud har entreprenørfirmaet BAM Danmark vundet opgaven med at opføre Høje-Taastrup Kommunes nye
skole, Læringshuset Nærheden. Den nye skole har en byggesum på 278 millioner kroner og skal indeholde både
daginstitution for 0-6-årige og skole fra 0.-9. klasse. BAM Danmark og CCO går sammen om at detailplanlægge
byggeriet, og forventningen er, at det nye læringshus kan stå færdig i august 2021.
Kilde: Licitationen, side 4, 7. februar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Udbudsvilkår svækker København og favoriserer provinsen
Til efteråret bliver vilkårene for at drive Radio24syv markant ændret. Sendetilladelsen, som Berlingske People, der
med ejerskabet af Radio24syv, har haft til radioen de seneste otte år, udløber. Den 1. marts sendes FM-4 kanalen i
offentligt udbud. "Overordnet synes vi, at det er en forkert beslutning og en detailstyring, som ikke er fornuftig,"
siger Jørgen Ramskov, administrerende direktør for Radio24syv.
Kilde: Berlingske, side 8-9, 6. februar 2019, af Henrik Dannemand.

Næststørste etape i sygehusbyggeri udbydes
Nu udbydes den næststørste entreprise i byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital i Køge. Entreprisen er
på cirka 11.500 kvm, og bygningen skal rumme alle laboratoriespecialer og avanceret scannerafsnit. Der er tale om
en totalentreprise og et EU-udbud med forhandling til en fast pris på 270 millioner kroner. Prisen er fastsat af
bygherrerådgiveren Cowi. Det kommende sygehus bliver på i alt 195.000 kvm, hvoraf cirka 145.000 kvm er
nybyggeri.
Kilde: Licitationen, side 8, 6. februar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Nyt campus på Munkebakken forsinkes

Sygeplejerskeuddannelsen samt uddannelserne til ergo- og fysioterapeut, bioanalytiker og
administrationsbachelor skal flyttes til Næstved bymidte, lige ved siden af Campus VUC. Planen var, at
professionshøjskolen Absalon ville opføre byggeriet som et OPP-projekt, altså et offentligt-privat partnerskab, hvor
Absalon finder en privat leverandør til ikke blot at gennemføre byggeprojektet, men også at drive byggeriet. Men
den plan har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte sagt nej til, og det forsinker byggeriet af Campus
Absalon, erkender professionshøjskolens direktør, Søren Lind Christiansen.
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 2, 5. februar 2019, af Kim Palm.

AB-regler skal styrke bygherrerolle
Nye AB-regler skal styrke bygherrerollen på fremtidige byggeprojekter mener Byggestyrelsen. "En af mulighederne
i de nye AB-regler, som Bygningsstyrelsen vil bruge aktivt til at komme tættere på projekterne, er reglerne om
bygherrens ansvar for en grundig projektgennemgang sammen med den vindende entreprenør umiddelbart efter
licitationen. Den øgede dialog og brug af entreprenørernes erfaringer vil give en bedre, fælles forståelse af
projektet fra start af,” siger Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen.
Kilde: Bygst.dk (Bygningsstyrelsen), 29. januar 2019, af redaktionen.

Lejerbo vil bygge Solsiden færdig
Lejerbo vil bygge boligprojektet Solsiden i Juelsminde i Østjylland færdigt. ”Vi forhandler lige nu med grundejeren,
og når handlen falder på plads, skal projektet i EU-udbud. I bedste fald kan vi gå i gang med byggeriet til efteråret,”
siger Andreas Sandberg, projektleder i Lejerbo. Byggeriet med 56 lejligheder løber op i anslået 100 millioner
kroner. De tre punkthuse i fire etager, Lejerbo nu vil opføre, er i stil med de eksisterende seks punkthuse.
Lejlighederne bliver dog mindre. Der bliver tale om to-, tre- og fireværelseslejligheder i byggeriet.
Kilde: Licitationen, side 4, 24. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Danske Maritime vil have ny udbudsrunde
Danske Maritime, som er brancheforeningen for danske skibsværfter, opfordrer i et åbent brev politikerne i Samsø
Kommune til at lave en ny udbudsrunde, hvor danske værfter kan byde med. “Træk udbuddet tilbage og lav et nyt i
samarbejde med branchen, så danske virksomheder også har mulighed for at give deres bud på en færge,” siger
administrerende direktør Jenny Braat, Danske Maritime.
Kilde: Jyllands-Posten, side 4, 7. februar 2019, af Henrik Grønvald.

Falck og Advice gik langt over stregen
Den 5. september 2014 indgik Falck en hemmelig aftale med Advice. Dagen efter klagede Falck til Klagenævnet for
Udbud, fordi den hollandske virksomhed Bios havde vundet ambulancedriften i Region Syddanmark. Det fremgår
af den afgørelse, som Konkurrencerådet har offentliggjort på sin hjemmeside. Det, som branchen finder allermest
kritisabelt, er, at Advice ikke tydeligt gav udtryk for, at de var hyret af Falck, da de forsøgte at plante negative
historier om konkurrenten Bios hos diverse nyhedsmedier.
Kilde: Politiken, side 7, 5. februar 2019, af Kristian Corfixen og Emma Bæksgaard Christensen.

Milliarder til forsvar kan forsinke byggeri af veje og skoler
Milliardoprustningen af det danske forsvar hentes i kassen til offentlige investeringer, og det betyder, at politikerne
er tvunget til at skære ned på for eksempel byggeri af motorveje, renovering af skoler, eller jernbaner må udskydes
eller aflyses. Det vurderer professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen. “Det er trist, at
politikerne tager det fra en kasse, som i forvejen er slunken. Der mangler penge til infrastruktur i Danmark,” siger
Henrik Friis, branchedirektør for anlægsentreprenørerne under Dansk Byggeri.
Kilde: Jyllands-posten.dk, 3. februar 2019, af Jesper Kongstad.

Atea vinder stort millionudbud
IT-koncernen Atea, hvis navn de seneste år har været forbundet med en omfattende bestikkelsessag, er blevet
valgt af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) som eneleverandør af software til 66 danske kommuner de
næste tre år. Udbuddet har en værdi af knap 550 mio. kr. over de næste tre år og træder i kraft 1. april. ”Det gør
mig utrolig glad og stolt, at vi er blevet udvalgt som leverandør på denne betydelige aftale,” siger Morten Bo
Jørgensen, senior vice president i Atea Public.
Kilde: Jyllands-Posten, side 8, 29. januar 2019, af Rasmus Bendtsen.

Hvert femte EU-byggeudbud bliver annulleret
Hvert femte EU-udbud af bygge- og anlægsarbejder blev annulleret i perioden mellem 2016-2017. Det viser et
særudtræk fra en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som Licitationen - Byggeriets Dagblad har
fået foretaget. Den typiske årsag til annulleringer er "for lidt konkurrence" og "ingen konditionsmæssige bud. "Det
er tegn på, at markedskendskabet er for lille, og at udbyderne skal gøre hjemmearbejdet bedre," siger Torben
Liborius, erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri.
Kilde: Licitationen, side 4, 28. januar 2019, af Jane Schmidt Klausen.

