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Byggeriets udfordringer mod vildt vejr 
 
“Byggeriets udfordringer med at sikre værdier mod vildt vejr, kan vurderes med livscyklusanalyse, siger ny rapport 
fra DTU. Dansk Byggeris virksomheder er åbne for løsninger både over og under jorden”, siger Michael H. Nielsen, 
direktør. Målet for forskningsprojektet var at skabe det nødvendige grundlag for at gennemføre livscyklusanalyser 
på de løsninger, der anvendes til håndtering af ekstremregn. LCA er med andre ord et værktøj, som bruges til at 
evaluere den miljømæssige bæredygtighed af et produkt eller en tjeneste, fra vugge til grav.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 13. maj 2019, af Peter Kargaard. 
 
 
Vitaminmillionærens kamp mod en cykelsti 
    
I går var vitaminmillionær Sonnich Fryland i Østre Landsret for at kæmpe mod en beslutning om at ekspropriere et 
hjørne af hans nordsjællandske ejendom til brug for en offentlig cykelsti. Sonnich Fryland har fra start erklæret, at 
han vil kæmpe for sin ejendom »ved alle tilgængelige retsinstanser«. Han vil have 160 meters cykelsti omkring sit 
hus flyttet syd for Humlebækvej. Men det vil kræve, at over to hundrede meter landevej skal flyttes, og det kan 
koste 2,4 mio.kr., mener kommunen.  
Kilde: Berlingske, side 10, 7. maj 2019, af Birgitte Erhardtsen. 
 
   
64 ejendomme skal eksproprieres i Hillerød 
   
64 ejendomme skal eksproprieres og have taget en bid af haven, så Hillerød Kommune kan lave cykelsti på 
Frejasvej og Selskovvej. Mens formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise (V), på et byrådsmøde 
for nylig kaldte det for en "stor og god sag", var Mette Thiesen (NB) ikke begejstret for planerne. ”Jeg synes, det er 
for voldsomt det her, og ekspropriationer er generelt ikke noget, som jeg er super begejstret for”, sagde hun.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 1, 29. april 2019, af qvist. 
 
 
Byggeboom giver Hillerød Kommune travlt med lokalplaner 
  
I Hillerød Kommune er der gang i byggeriet, og endnu flere kommende byggeprojekter giver travlhed. Der ligger nu 
20 lokalplaner i kø, som skal udarbejdes. "Det er jo fantastisk, at der er så mange, som gerne vil bygge og investere 



i vores by, men det betyder også, at vi nu er nødt til at prioritere i planerne, for der er faktisk 20 lokalplaner i kø," 
sagde Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.  
Kilde: Sn.dk, 27. april 2019, af Anna Törnqvist Jensen. 
 
 
Der arbejdes hårdt på Køge Nord-projektet 
 
Anlægsarbejdet på Køge Nord Station er kommet under pres. Åbningen af Køge Nord Station den 31. maj, hvor 
Kronprins Frederik vil være med til at indvie området, kræver, at der arbejdes hårdt på at gøre Køge Nord Station 
færdig til indvielsen. ”Vi skal nok nå at få friseret området, inden de kommer - Vi har jo tre uger,” siger Per Birch, 
projektleder på Køge Kommunes arbejde med at anlægge området ved Køge Nord Station.  
Kilde: Dagbladet Køge, side 6-7, 11. maj 2019, af Torben Thorsø. 
 
 
De tyske myndigheder har givet strakstilladelse til at gå i gang med indledende byggemodning 
    
Nu bliver der også sat gang i forberedende anlægsaktiviteter til Femern-forbindelsen, der har et totalbudget på 
cirka 53 mia. kr., på tysk side. Byggemodningsaktiviteterne på Femern er med til at sikre, at selve anlægsarbejdet i 
Tyskland kan begynde, så snart den tyske domstol har færdigbehandlet klagerne over myndighedsgodkendelsen. 
På den danske side, hvor hovedparten af byggeriet skal finde sted, er anlægsarbejdet godt i gang. I øjeblikket 
byggemodnes byggepladsen ved Rødbyhavn, og senere på året går arbejdet med at anlægge den store 
arbejdshavn i gang.   
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, 3. maj 2019, af Morten Munk Andersen. 
 
 
Energinet afviser at have indhentet advokatbistand i ekspropriationssag 
   
Jacob Schall Holberg fra advokatfirmaet Bech-Bruun, som beskæftiger sig med ekspropriationsager, har afslået at 
hjælpe Niels Henrik Vad fra Herborg, der kæmper mod Energinets planlagte Vestkystforbindelse, i sagen om at 
ekspropriere ejendomme til Vestkystforbindelsen. Efter sigende skulle Holberg have afslået, eftersom han allerede 
er hyret af Energinet, hvilket han dog nægter, da han beskæftiger sig med førelse af retssager på 
ekspropriationsområdet. Christian Jensen, projektleder på Vestkystforbindelsen, afviser også, at Energinet har 
skaffet sig advokatbistand i sagen.  
Kilde: Dagbladet Ringkøbing-Skjern, side 10, 30. april 2019, af Lars Kryger. 
 
 
CMT afviser skyld i metroforsinkelse 
  
Metroselskabet mener, at Copenhagen Metro Team (CMT) er skyld i forsinkelsen af Cityringen. CMT har været 
tavse længe, men nu tager metroprojektets udskældte hovedentreprenør for første gang bladet fra munden og 
afviser, at selskabet er skyld i, at københavnernes tur i den nye Cityring muligvis bliver forsinket. ”Vi er ved vejs 
ende og har meget få tilbageværende aktiviteter, der relaterer til den sidste del af projektet,” siger Daniele 
Cascianelli, direktør i Copenhagen Metro Team.  
Kilde: Berlingske, side 4-5, 26. april 2019, af Mette Dalgaard. 
 
   
Opførsel af letbane skaber byggekaos 



  
Omkring 500 ejendomme i hovedstadsområdet er ramt af ekspropriation i forbindelse med opførslen af 
Hovedstadens Letbane. Cirka 25 ejendomme er blevet totaleksproprieret, og langt de fleste i Brøndby, Gladsaxe, 
Lyngby og Glostrup. Men også de lokale forretningsdrivende er påvirket af byggearbejdet. ”Der er jo støv, og der er 
larm, det er jo ikke særlig sjovt”, siger Michella Kruse, der har sin egen frisørsalon ved Buddingevej i Søborg - lige 
der hvor den nye letbane kommer til at drøne forbi.  
Kilde: Tv2lorry.dk, 25. april 2019, af Red. 
 


