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Der er styr på økonomien hos Aarhus Letbane I/S
I et debatindlæg skriver Steen Stavnsbo, bestyrelsesformand i Aarhus Letbane I/S, blandt andet: P.t. offentliggør vi
ikke alt, da vi også skal varetage virksomhedens, ejernes og skatteydernes interesser blandt andet i forhold til
udbudsregler, indkøb og forhandlinger med leverandører, garantisager, tvister med mere, men vi offentliggør alt
det, vi skal, og vi tilstræber faktisk i øvrigt mest mulig åbenhed og mest mulig dialog med interessenter og
interessegrupper.
Kilde: Jyllands-Posten, side 12, 4. april 2019, debatindlæg af Steen Stavnsbo, bestyrelsesformand, Aarhus Letbane
I/S.

Varde Kommune vælger C.C. Contractor til at bygge skole
C.C. Contractor bliver totalentreprenør til opførelse af den nye skole i Varde Kommune. Der er tale om en
byggeopgave på i alt 163 millioner kroner, og C.C. Contractors direktør, Jørn From, glæder sig over den vundne
opgave. “Det er vi rigtig glade for, og det falder i rigtig god tråd med de andre skolebyggerier, vi har lavet.” C.C.
Contractor har stået for opførelsen af flere skoler, blandt andet, VUC i Næstved, og et gymnasium i Valby.
Kilde: Herning Folkeblad, side 38, 3. april 2019, af RED.

Statens udbud skal have de rette rammer
“Tilbage i september 2018 meldte landets største bygherre, Bygningsstyrelsen, ud, at de fremover udelukkende vil
benytte total- og hovedentrepriser. Nu begynder den nye udbudsstrategi så at tage form. […] Allerede da den nye
strategi første gang blev præsenteret, var vi fra Tekniqs side ude at advare mod, at et ensidigt fokus på total- og
hovedentrepriser kunne gøre det sværere at sikre optimale installationsløsninger i de enkelte byggeprojekter,”
skriver Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør, Tekniq, i et debatindlæg i Licitationen.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, 27. marts 2019, debatindlæg af Niels Jørgen Hansen, adm.
direktør, Tekniq.

BM Byggeindustri indgår milliard-rammeaftale
Københavns største boligselskab, fsb (Foreningen Socialt Boligbyggeri), har, med BM Byggeindustri som
leverandør, indgået en partnerskabsaftale med en række internationale byggevirksomheder om renovering af
almene boliger i Københavnsområdet. Målet med partnerskabet er at skabe bedre almene boliger og BM
Byggeindustri skal levere tagboliger til eksisterende byggerier og modulbyggeri i forbindelse med nybyggeri. BM
Byggeindustri er derudover i gang med adskillige byggeprojekter i totalentreprise i hovedstaden.
Kilde: Hadsund Folkeblad, side 49, 2. april 2019, af Red.

Ny strategi fra Bygningsstyrelsen
Flere store entreprenører mener, at flere totalentrepriser og rammeaftaler er den rigtige vej for Bygningsstyrelsen.
Direktør Rasmus Brandt Lassen præsenterede de overordnede linjer ved et leverandørmøde i styrelsens nye
hovedkontor på Kalvebod Brygge, hvor der deltog cirka 100 deltagere. ”Jeg tror, det er den helt rigtige vej at gå for
Bygningsstyrelsen”, forklarer administrerende direktør Bo Johan Svendsen fra hollandskejede BAM Danmark A/S
fra Søborg.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 2. april 2019, af Morten Munk Andersen.

Pihl-konsortiet kæmper mod Itinera/CMB om sygehusentreprise
I konkurrencen om at opføre laboratoriebygningerne til det nye Universitetshospital Køge, bliver det Pihlkonsortiet, der skal kæmpe med det italienske joint venture Itinera/CMB i prækvalifikationen. Opgaven omfatter en
udvidelse til omkring 260 millioner kroner. Der er tale om en omvendt licitation, som betyder, at priskriteriet er sat
til nul procent. Det vil sige, at der konkurreres på, hvor meget projekt der kan leveres inden for budgettet.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, 26. marts 2019, af Morten Munk Andersen.

Ikke en guldgrube
Byggepartnerskabet KAB Trust indgik fredag en rammeaftale om et strategisk partnerskab med
boligorganisationen KAB til en forventet værdi på seks milliarder kroner i op til seks år. ”Det er ikke en guldgrube at
lave strategiske partnerskaber. Dækningsbidraget er aftalt på forhånd, og vi kan ikke lave en ekstraordinær høj
indtjening,” udtaler administrerende direktør Henrik Mielke fra entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen,
der er entreprenør i KAB Trust.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 25. marts 2019, af Søren Dietrichsen.

Lokale virksomheder får Femern-job
12 kontrakter er gået til virksomheder med hovedadresse på Lolland, Falster eller Sydsjælland. “Resultatet
harmonerer fint med vores intentioner. Det har været en bevidst strategi fra begyndelsen, at mindre virksomheder
fra lokalområdet også skulle have mulighed for at byde, og den trend vil vi fortsætte med fremover,” siger teknisk
direktør Henrik Christensen fra bygherreselskabet Femern A/S, der har ansvaret for at anlægge den 18 kilometer
lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland.

Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 15, 22. marts 2019, af Red.

