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Contiga A/S går efter tysk opkøb mod lysere tider 
 
Contiga A/S, der har omkring 450 ansatte, blev 1. februar i år solgt af sine norske ejere til den kæmpestore 
multinationale tyske koncern HeidelbergCement AG. Fabrikken på Mads Clausens Vej i Tinglev skiftede navn til 
Contiga Heidelberg-Cement Group og er i øjeblikket involveret i omkring 80 forskellige byggeprojekter. Med det 
nye ejerforhold er strategien hos Contiga med det nye tyske efternavn at udvide produktprogrammet med for 
eksempel industribyggeri og trapper.  
Kilde: Vejle Amts Folkeblad, side 32, 16. maj, af Carsten B. Grubach. 
 
   
Ambitiøse planer for det nye sydhavnskvarter 
  
Til sommer skal byrådet godkende planerne for Sydhavnen, og de er mange og ambitiøse: Festivaler, hotelophold, 
kunst, lange arbejdsdage for kontorfolket og frirum til socialt udsatte. Der er allerede taget hul på udviklingen med 
en tyvstart fra Danica Pension, der har købt og bygget på hjørnet af Spanien og Jægergårdsgade. Det er blevet til 
det nye århusianske hovedkvarter for Danske Bank. Erhvervsbygningen kommer til at være en del af et sprælsk 
kvarter i udvikling.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 4-5, 14. maj 2019, af Ghita Nidam Møller. 
 
   
Rift om de 2.400 almene boliger i Århus i 1972 
   
Gellerupparken vil miste over halvdelen af sine boligblokke, mens Toveshøj må give afkald på cirka hver tredje, hvis 
det står til ny plan. Der var ellers rift om de 2.400 almene boliger, som stod klar i 1972. Idéen om store 
boligkomplekser med moderne kvalitetsboliger opført i betonelementer var fremherskende, da de almene boliger i 
32 blokke blev opført i 1968-1972 i Gellerup bestående af Gellerupparken og det tilstødende boligområde 
Toveshøj.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 8-9, 13. maj 2019, af Esben Larsen Mikkelsen, af Jonas Hvid. 
 
   
Overrasket borgmester vil have svar om Kvicklys enorme byggeprojekt: - Er der virkelig behov for flere 
butikskvadratmeter? 
   



Ovenpå nyheden om, at Kvickly i Vejle vil flytte til Gammelhavn, hvor butikken skal have til huse i et stort byggeri 
fra NPV med 33.000 kvadratmeter boliger og 29.000 kvadratmeter butikker, undrer Vejle-borgmester Jens Ejner 
Christensen (V) sig: “Det er nyt for mig og for byrådet. Har de tænkt på, at det kunne være en god idé at se på, om 
der virkelig er behov for så mange kvadratmeter til detailhandel i Vejle,” siger han.  
Kilde: Vafo.dk (Vejle Amts Folkeblad), 11. maj 2019, af Palle Søderberg. 
 
 
CG Jensen får totalentreprise på kontorbyggeri for Hempel 
   
Entreprenørvirksomheden CG Jensen har, samtidig med at de er ved at udvide Hempels hovedkontor i Lyngby med 
et nyt laboratorium, fået totalentreprisen på at opføre en ny administrationsbygning for malingleverandøren på 
knap 12.000 kvadratmeter. “Vi er glade for at kunne tilbyde bygherren én samlet løsning, hvor vi håndterer alle 
dele af byggeprocessen,” siger divisionschef for Byggeri, Jan Johansen, i en pressemeddelelse om opgaven.  
Kilde: Building-supply.dk, 10. maj 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Studieboliger bygget på rekordtid 
  
I august sidste år begyndte byggeriet af DTU Campus, og allerede nu står 168 studieboliger klar til indflytning. I alt 
bliver der plads til 312 studerende, som kan glæde sig over det nye byggeri. Boligerne er blevet præfabrikeret hos 
Concept Living by ABC i Midtjylland, og det er Boligfonden DTU, som har fået opført boligerne i forbindelse med 
deres studieboligudbud til internationale studerende.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 7. maj 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
   
Miljøvurdering af spildevandsforholdene 
    
En klage fra Naturfredningsforeningen har medført en ekstra miljøvurdering i Kelleris. Nybyggerier skal være med 
til at løse gamle problemer, så der ikke løber spildevand ud i Øresund. En vigtig sejr for Danmarks 
Naturfredningsforening, foreningens klage fik Byrådet til at beslutte sig for en mere grundig miljøvurdering. 
Helsingør Kommune har lovet en ekstra miljøvurdering af spildevandsforholdene, inden det vedtagne nybyggeri i 
Kelleris Vang i Espergærde kan gå i gang.  
Kilde: Helsingør Dagblad, side 10, 6. maj 2019, af Pernille Hermann. 
 
 
Nej til tårn i Nordhavnen 
    
En afstemning i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har mandag sat en stopper for planerne om det 
såkaldte H. C. Andersen Adventure Tower i Københavns Nordhavn. Afstemningen resulterede nemlig i, at 
bygherren, H.C. Andersen Adventure Tower (HCAAT), fik afslag på sin anmodning om at igangsætte arbejdet med 
en lokalplan for bygningen. “Det er skuffende og overraskende efter en så langvarig sagsbehandling - og en 
betinget grundkøbsaftale med By & Havn - at projektet pludselig afvises,” siger administrerende direktør Kurt 
Immanuel Pedersen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 9, 15. maj 2019, af Peter Kargaard. 
 
 
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. 
 
 
Mærsk Tårnet koster entreprenørselskabet Züblin 145 millioner 
   
Mæsk Tårnet tvinger resultatet i bund hos entreprenørselskabet Züblin efter en tabt voldgiftssag om byggeriet af 
tårnet. “Vi synes, det er godt, at Bygningsstyrelsen i det her tilfælde varetager sit ansvar som bygningsherre på en 
god og ansvarlig måde, forventeligt må det også have en positiv indvirkning på de andre voldgiftssager, der må 
være mellem KU og Bygningsstyrelsen, fordi udfordringen så er blevet det mindre”, siger vicedirektør for KU's 
Campus Service, Uffe Gebauer Thomsen.“  
Kilde: Børsen, side 16, 10. maj 2019, af Frederik Vincent. 
 
 
Indeklima skal prioriteres ved renovering af kontorbyggeri 
    
Indeklimaet har en positiv effekt på medarbejderpræstationen i en nyrenoveret kontorbygning sammenlignet med 
en ældre kontorbygning med lavere grad af automatisering og tekniske installationer viser en undersøgelse 
finansieret af Elforsk og netop offentliggjort af Teknologisk Institut i samarbejde med DTU og Deas, som driver og 
administrerer ejendomme i hele landet. Mens bygherre har stort fokus på bæredygtighed skal også indeklima have 
et større fokus ved renovering af kontorbyggeri.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 14-15, 7. maj 2019, af Henrik Malmgreen. 
 


