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Grøn omstilling skal ledes af ingeniørerne 
 
Licitationen - Byggeriets Dagblads leder skriver: ”Ingeniørernes rolle bliver ikke mindre betydningsfuld i de 
kommende år, hvor især den grønne omstilling og bæredygtighed er i fokus. Der vil populært sagt, og på den gode 
måde, gå mere ingeniør i den fremover, hvor hele samfundsudviklingen vil afhænge af om ingeniørerne formår at 
være med til at sætte dagsordenen for den grønne omstilling og bæredygtigt byggeri og infrastruktur.”  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 26, 30. august 2019, af Klaus Tøttrup. 
 
 
Overskudsjord skal udnyttes bedre 
    
Overskudsjord kan være svær at komme af med, og det belaster både klima og offentlige budgetter. Derfor har 
Region Midtjylland, en række midtjyske kommuner og rådgivervirksomheden Niras udviklet et værktøj, som skal 
give overskudsjorden kortere transport og nye funktioner lokalt. For eksempel består det af et inspirationskatalog 
til, hvor man kan bruge overskudsjorden, en skabelon med en vejledning til at udarbejde en jordstrategi og et 
prognoseværktøj til at beregne fremtidige mængder af overskudsjord fra byggeprojekter i kommunerne.  
Kilde: Mestertidende, side 25, 25. august 2019, af brahe. 
 
 
Cykelstier ønskes forlænget i Favrskov Kommune 
   
I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, foreslår politisk leder for Venstre i Favrskov Kommune, 
Flemming Nørgaard, at flere cykelstier forlænges og gøres mere sikre. ”Hagenstrupvej og Busbjergvej er den 
naturlige cykelrute mellem Ulstrup og Bjerringbro, og blandt andet unge mennesker, som skal til Bjerringbro 
Gymnasium, kører den vej, så det vil være en god idé at forlænge cykelstien. Og i forbindelse med, at der dukker 
flere udviklingsprojekter op omkring Gudenåen, så mener jeg, at denne cykelsti skal have højere prioritet,” siger 
han.  
Kilde: Bjerringbro-avis.dk, 25. august 2019, af Hanne Bliksted Jensen. 
 
 
Aalborg øver sig i at bygge storby 
  



Der rives ned og bygges nyt på Aalborgs gamle industriarealer, ofte både højt og tæt, og for en del borgere, er det 
for meget af det gode, og de kritiske udmeldinger er mange. Kommunens stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen er 
ikke overrasket. "Vi er blandt landets fire største byer, og derfor øver vi os i at bygge storby. Når man gør det, ryger 
der finker af panden, men overordnet er jeg godt tilfreds," siger han.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 10-11, 23. august 2019, af Birgitte Sonne, Christian Made Hagelskjær, 
Niels Brauer. 
 
 
Nyt Hospital Nordsjælland har indgået kontrakt med Hillerød Forsyning 
    
Nyt Hospital Nordsjælland har indgået en kontrakt med Hillerød Forsyning om levering af fjernkøling. "Det er en 
god, grøn aftale, som Nyt Hospital Nordsjælland har indgået. Hospitalet får billigere køling end med eget 
køleanlæg, og det optager ikke plads fra kernefunktioner på hospitalet," siger Per Tærsbøl, formand for Nyt 
Hospital Nordsjællands politiske følgegruppe.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 20. august 2019, af Maria Berg Badstue Pedersen. 
 
 
Vejdirektorat beder bygherre fjerne reklamebanner 
  
Jesper Rohr Jørgensen, ejer af JRJ Anlæg, er af Vejdirektorat blevet bedt om, at fjerne det banner med logo, der er 
sat op på hans grund, hvor han både har sin virksomhed og selv foretager anlægsarbejdet i forbindelse med JRJ 
Anlægs nye firmadomicil. Vejdirektoratet henviser til Naturbeskyttelseslovens paragraf 21 om friluftsreklamer: "I 
det åbne land må der ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i 
reklame- og propagandaøjemed."  
Kilde: Jydske Vestkysten Esbjerg, side 11, 18. august 2019, af Kåre Welinder. 
 
 
Munck Gruppen får kæmpeopgave i Grønland 
  
Munck Gruppen i Nyborg har fået til opgave at udvide lufthavnene ved Nuuk og Ilulissat. Lufthavnene skal nemlig 
have international status og kunne modtage rejsende fra Nordamerika og Europa. Det store anlægsarbejde er 
virksomhedens største ordre nogensinde. ”De nye opgaver er nogle store projekter, og der er mange risici ved at 
arbejde i Grønland, hvor man er meget afhængig af vejret. Så selvfølgelig er der risiko i sådan nogle projekter, og 
det har vi prøvet at tage højde for,” siger Hans Christian Munck.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 10-11, 17. august, af Jesper Beenfeldt Nielsen. 
 
 
Vigtige forbedringer for den kollektive trafik til gavn for Vordingborg, Sydsjælland og Lolland-Falster 
 
”På mandag genåbner vi jernbanen mellem Vordingborg og Næstved. Og det er rigtig godt. Det gælder ikke mindst 
for naboerne til anlægsarbejdet og for de mange, der bruger toget hver dag til og fra arbejde eller uddannelse. De 
er alle blevet påvirket af det store anlægsarbejde. Der er tale om nogle vigtige forbedringer for den kollektive trafik, 
som bliver til gavn for pendlerne, for vores mobilitet og for Vordingborg, Sydsjælland og Lolland-Falster,” skriver 
transportminister Benny Engelbrecht (S) i et debatindlæg.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 10, 29. august 2019, af Benny Engelbrecht. 
 
 



102 familier risikerer for høj stråling 
   
På strækningen mellem Aalborg og Fredericia skal togene køre på strøm fra år 2025. Det har konsekvenser for 
mange hjem, idet 102 familier risikerer for høj stråling. "Der vil være et magnetfelt syv en halv meter ind i vores 
hus, så vi skal eksproprieres," fortæller Malene Fjeldbonde. Forskningsleder Christoffer Johansen fra Kræftens 
Bekæmpelse fortæller, at forskningen ikke er helt sikker på, hvor farlig strålingen er, og hvad konsekvenserne af 
strålingen kan være.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 4, 22. august 2019, af DR Østjylland. 
 
   
Kommuner ønsker at anlægsrammen skal øges 
  
De danske kommuner ønsker, at anlægsrammen skal øges, så de kan bruge flere penge på at bygge og 
vedligeholde børnehaver, veje og skoler til næste år. Dansk Byggeri ser ligeledes, at kommunernes ramme til bygge 
og anlæg bliver øget. "Anlægsloftet bremser nyttige investeringer i kommunerne," siger cheføkonom Bo Sandberg. 
Om anlægsrammen øges afhænger af modparten på den anden side af forhandlingsbordet, hvor finansminister 
Nicolai Wammen (S) sidder sammen med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 22. august 2019, af Morten Munk Andersen. 
 
 
Infrastrukturplan kæmmes med grøn tættekam 
   
Transportminister Benny Engelbrecht (S) forklarede i et interview med Transport Tidende tilbage i starten af juli, at 
trafikinvesteringer skal regnes igennem for klimakonsekvenser, og at det er en bunden opgave at lave en 
infrastrukturaftale frem mod 2030. "Aftale om et sammenhængende Danmark” og Socialdemokratiets eget oplæg 
til en infrastrukturplan fra januar var taget af bordet, kunne man forstå, og der skulle startes fra et ”blankt 
kanvas”," sagde transportministeren.  
Kilde: Danmarks Transport-Tidende, side 1, 19. august 2019, af Anders Per Gajhede. 
 
 
Klagefrister er alt for lange, mener folketingspolitiker 
    
Folketingspolitiker Anders Kronborg (S) mener ikke, at det rimeligt, at små- og mellemstore virksomheder skal 
vente mere end et år på at få deres sag afgjort, og han vil som medlem af Folketingets landdistriktsudvalg se 
nærmere på den tidsramme, Planklagenævnet har for at svare på klager fra Danmarks Naturfredningsforening. 
"Jeg må indrømme, at jeg har lidt ondt af en lokal erhvervsdrivende, der følger reglerne til punkt og prikke, og nu 
står i et dødvande med et ellers spændende projekt," siger Anders Kronborg  
Kilde: Jydske Vestkysten Esbjerg, side 10, 18. august 2019, af Kåre Welinder. 
 


