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Cowi A/S er rådgiver på omfartsvejen ved Tersløse 
  
Sorø Kommune har indgået kontrakt med Cowi A/S om rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af for- og 
detailprojekt samt etablering af omfartsvejen ved Tersløse. Rådgiverentreprisen har været i udbud i henhold til 
EU's udbudsdirektiv og på baggrund af de modtagne tilbud, og i forhold til på forhånd fastlagte tildelingskriterier, 
er opgaven tildelt Cowi A/S samt Skovgaard Landinspektørfirma ApS, som underrådgiver.  
Kilde: Dagbladet Ringsted, side 10, 7. juni 2019, af bs. 
 
 
Centerpladsen i Terndrup bliver fornyet 
   
Centerpladsen i Terndrup bliver nu fornyet, efter at byrådet har godkendt et program for områdefornyelse 
udarbejdet i samarbejde med borgere i Terndrup. Det er det lokale bygge- og entreprenørfirma Bjarne Brath A/S, 
der kom med det billigste bud under licitationen for projektet med et bud på 995.000 kr. Projektet finansieres ved 
frigivelse af en anlægsbevilling på et tilsvarende beløb af budgettet for Bytorv - Forskønnelse budget 2019.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Himmerland, side 19, 2. juni 2019, af Red. 
 
 
Entreprenør til apteringsentreprise på diabetescenter skal findes 
  
De tre entreprenørvirksomheder Juul & Nielsen A/S, Jakon A/S og MT Højgaard A/S er i spil til at vinde 
storentreprisen på det 24.315 kvadratmeter store Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) ved Herlev Hospital. 
Der er tale om én ud af seks storentrepriser i projektet - en apteringsentreprise til en anslået værdi på 73 millioner 
kroner, som omfatter ydelser indenfor byggepladsarbejder, vægge, malerbehandlinger, opbygning under gulve, 
lofter, indvendige døre, fast inventar herunder laboratorieinventar og køkkeninventar.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 9, 12. juni 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Statsrevisorerne med opfordring 
    



Statsrevisorerne mener, at omkostninger på udbudsmateriale og ved gennemførelse af indkøb skal minimeres. 
Når ministerierne gennemfører udbud, bør de ifølge statsrevisorerne styrke indsatsen for at minimere 
transaktionsomkostningerne. Transaktionsomkostninger er både de omkostninger, som bruges på at udbyde en 
opgave og de omkostninger, som tilbudsgiverne bruger på at lave deres tilbud. Ifølge Henriette Søltoft, 
branchedirektør hos DI Rådgiverne, er man i dag overforsigtig og henter ikke kun tilbud fra få stykker. Hun mener, 
at man bør ændre praksis. 
Kilde: Ritzau.com, 7. juni 2019, af Signe Julie Andersen. 
 
 
Skou Gruppen udsat for omfattende svindel 
  
Adm. direktør i Skou Gruppen A/S, Martin Skou Heidemann, oplyser Licitationen - Byggeriets Dagblad om, at 
virksomheden har oplevet omfattende svindel fra to - nu tidligere – medarbejdere, som nu er politianmeldt. De to 
medarbejdere har ved indkøb til større byggeprojekter i virksomheden også indkøbt varer til privatbrug og 
videresalg på Skou Gruppens konto hos leverandører. Svindlen er sket over en årrække og får betydning for Skou 
Gruppens 2019-regnskab.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, 6. juni 2019, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Københavns første OPP-byggeri har taget det første spadestik 
    
Casas administrerende direktør Torben Modvig tog sammen med Københavns overborgmester Frank Jensen og 
kultur og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde det første spadestik til skøjtehallen onsdag den 29. maj. Den nye 
skøjtehal på Østerbro skal stå klar i begyndelsen af 2021. Det er første gang, at Københavns Kommunes indgår et 
Offentligt Privat Partnerskab (OPP). “Vi har arbejdet tæt sammen med Københavns Kommune i flere måneder for 
at finde det optimale projekt,” siger Torben Modvig i en pressemeddelelse.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 4. juni 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 


