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Gentofte Kommune erkender sit nederlag og dropper byggeplaner 
 
Miljøstyrelsen vil ikke gå med til at reducere skovbyggelinjen, hvilket betyder, at Gentofte Kommune kan krølle sit 
forslag til lokalplan nr. 408 sammen og smide det i papirkurven. Det drejer sig om de omstridte byggeplaner på 
DSB's tidligere godslæsseplads ved siden af Forstbotanisk Have, som nu ikke bliver til noget og det vækker 
begejstring hos den borgergruppe, der hele tiden har kæmpet imod byggeplanerne ud fra hensyn til den 
omkringliggende natur, herunder Forstbotanisk Have.  
Kilde: Villabyerne, side 2, den 5. november 2019, af Jesper Bjørn Larsen og Signe Haahr Pedersen. 
 
 
Hørsholm Kommunalbestyrelse har vedtaget lokalplanen for PH Park 
 
Efter flere års tilløb har Hørsholm Kommunalbestyrelse vedtaget lokalplanen for PH Park med cirka 250 boliger på 
den tidligere sygehusgrund. Det betyder, at byggemodningen nu kan gå i gang og derefter selve byggeriet. De 
første boliger forventes at stå indflytningsklar i 2022. Naboerne har været modstandere af byggeprojektet på 
grund af skygge- og indbliksgener fra de høje tårnhuse samt en forværret trafiksituation i området og de vil nu 
indbringe en klage til Planklagenævnet, med baggrund i alvorlige retlige procesfejl.  
Kilde: Ugebladet, side 8-9, den 5. november 2019, af Morten Timm. 
 
 
Projektets kompleksitet favnes af ingeniørrådgivningen  
 
Ingeniørrådgivningen ved opførelsen af boligbyggeriet i Flegmade er blevet varetaget af Rønslev ApS. I forhold til 
andre byggesager adskiller projektet sig ved at bestå af mange forskellige lejlighedstyper som har stillet høje krav i 
forhold til projekteringen af installationer og føringsveje. "Ud af 228 boliger er der 56 forskellige lejlighedsvarianter 
i samspil med 40 badekabinevariationer," fortæller Sine Meyer Villemos, partner og projektleder i Rønslev ApS.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, den 31. oktober 2019, af Redaktionen. 
 
 
Fremtidens by hyldet af Building Green  
 
Med emner som sundhed, nye fællesskaber og kunsten at generobre verdens byer, så de igen bliver for 
mennesker, åbnede den bæredygtige messe Building Green i går i København. Messen bød på uddeling af to 
priser, Personprisen og Produktprisen, indenfor området Det Bæredygtige Element, som inno-Byg står bag. For sit 



engagement i bæredygtigt byggeri i mere end 30 år, vandt Martha Lewis, der arbejder i Henning Larsen Architects 
og forsker i materialesundhed, Personprisen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, den 31. oktober 2019, af Peter Kargaard. 
 
 
Boligbyggeri ved Vejle Fjord  
 
Projektet Skudehavnen ved Vejle Fjord skal omfatte tre boligbyggerier bestående af private udlejningsboliger, 
almene familieboliger og rækkehuse. Projektet på 17.500 kvadratmeter skal varetages af Arne Elkjær A/S. 
Boligbyggerierne ligger ud til fjorden, hvorfor vurderingen af undergrund og terræn har været central. Henrik S. 
Rosenkrands, projektleder hos Arne Elkjær, forklarer, at de har lavet fremadrettede beregninger af, hvordan 
undergrunden bevæger sig over tid og etableret pæle i jorden således husene står fast uafhængigt af, at terrænet 
omkring bevæger sig.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 15-17, den 31. oktober 2019, af Sara Tallbacka. 
 
 
DB Schenker vil bygge et stort dansk logistikcenter  
 
DB Schenker har planer om at opføre et stort logistikcenter ved Fredericia. Firmaet har købt en grund i området 
Kongens Kvarter på 89.150 kvadratmeter. Logistikcentret vil stå klar ved indgangen til 2022 og beskæftige mere 
end 150 medarbejdere. Projektet omfatter blandt andet en terminalbygning på cirka 7.000 kvadratmeter og 
kontorbygning på cirka 2.800 kvadratmeter. Administrerende direktør for DB Schenker i Danmark, Henrik Dam 
Larsen, fortæller, at der vil være fokus på at bygningen bliver udformet ”grønt på en forsvarlig måde”.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, den 29. oktober 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Risskov Brynet får Aarhus længste facade  
 
I det nordlige Aarhus er et omfattende boligområde med butikker, erhverv og servicefaciliteter under opførelse i 
disse år. Byggeprojektet hedder Risskov Brynet og her har to sammenhængende byggeprojekter resulteret i 
Aarhus' længste facade. Der er blevet arbejdet med teglstenselementer og en række forskellige lukninger i glas og 
aluminium. "Ud over facadeelementerne har vi også leveret vægge, huldæk, trapper, søjler og bjælker," siger 
projektleder Torben Rosendal Bøttcher fra Ambercon.  
Kilde: byggeplads.dk, side 4-6 & 8-9, den 28. oktober 2019, af Thomas Møller. 
 
 
Bæredygtige byggematerialer skal hjælpe klimaet  
 
Eksperterne er enige om, at færre kvadratmeter og bæredygtige byggematerialer er en af de måder, vi kan 
bekæmpe klimakrisen på. Bæredygtigt træ i byggeriet er en oplagt løsning. Flere politikere i Danmark har foreslået 
kvoter for, hvor meget træ byggebranchen skal bygge med for at fremme brugen af materialet, og store 
byggeprojekter skal bygges i træ. Den 30.-31. oktober afholdes byggemessen Building Green i København, hvor der 
vil være fokus på bæredygtigt byggeri, nye boformer samt materialebrug.  
Kilde: Politiken, side 32, den 25. oktober 2019, af Christina B. Kjeldsen. 
Sikkerheden på Storstrømsbro halter  
 



Arbejdstilsynet har givet 68 påbud for brud på arbejdsmiljøloven til de ansvarlige virksomheder, der er i gang med 
forarbejdet til den nye Storstrømsbro. Det får nu Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, til at indkalde 
beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg. ”Ministeren er nødt til 
at gribe ind. Det er ganske uacceptabelt at bygningsarbejdere skal risikere liv og helbred på store byggeprojekter,” 
siger Christian Juhl.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 15, den 25. oktober 2019, af J.C. Borre Larsen. 
 
 
Nye forskerprojekter skal øge brug af genbrugsmaterialer  
 
Innovationsfonden og Realdania investerer i op til 15 nye erhvervsforskerprojekter, som de næste år skal bane vej 
for udvikling af nye løsninger og danne et forretningsmæssigt grundlag for en udbredelse af cirkulært byggeri. 
Projektchef i Realdania Simon Kofod-Svendsen forventer fra de 15 projekter, at der kommer noget substantiel ny 
viden ud af satsningen, så det at opføre cirkulært byggeri ikke bliver tungt ekstraarbejde, men en ny måde at 
tænke byggeri på, så man kan spare tid og ressourcer.  
Kilde: Licitationen – Byggeriets Dagblad, side 7, den 24. oktober 2019, af Peter Kargaard. 
 
 
Med BR18 følger nye lovkrav til kontrol af bygnings- og anlægskonstruktioner  
 
Bygningsreglementet 2018 kræver som noget nyt, at dokumentation for et byggeris bærende konstruktioner fra 
årsskiftet skal omfatte dokumentation for kontrol af udførelse. Helt konkret betyder det, at de udførende 
entreprenører og håndværksvirksomheder selv skal planlægge og dokumentere almen kontrol af det udførte og 
selv står på mål for den. Torben Hessing-Olsen, konsulent i Dansk Byggeri, understreger, at det nok vil tage lidt tid 
at lære at kende og efterleve. Han mener, at specielt kravene om uafhængig kontrol vil give udfordringer.  
Kilde: www.dagensbyggeri.dk, den 22. oktober 2019, af HAL. 
 
 
Danmark med på bæredygtig byudvikling  
 
Et udvidet samarbejde mellem C40-netværket og Realdania betyder, at de globale retningslinjer for 
bæredygtig byudvikling også vil få betydning for en lang række danske byer. Det står klart efter, at C40 World 
Mayors Summit i København er vel overstået. "Mere end 400 byer og borgmestre i USA arbejder aktivt med 
bæredygtig byudvikling på baggrund af arbejdet i C40-netværket," sagde Eric Garcetti, ny leder for C40. Og det 
selskab slutter Danmark sig nu altså også til.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 16, den 22. oktober 2019, af Henrik Malmgreen og Jesper Nygård. 
 
 
Boligfesten er forbi varsler ingeniører  
 
Usikkerhed om boligskatter og mangel på egnede grunde kølner interessen for nye byggeprojekter og Foreningen 
af Rådgivende Ingeniørvirksomheder (FRI), gik fredag ud og advarede om en decideret opbremsning. 
"Boligbyggeriet har ramt ”fuld stop” i hele landet. Det er især det private developermarked, der er stoppet brutalt," 
siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver. Der er dog stadig gang i erhvervsbyggeriet, der især går frem i 
øst.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, den 21. oktober 2019, af Søren Dietrichsen. 
 



 
TL Byg har totalentreprisen til udvidelsen af Gigantium  
 
Første spadestik til den planlagte udvidelse af Gigantium i Aalborg skal tages i foråret 2020. Gigantium danner 
rammen om en række af Aalborgs største sportsbegivenheder, og nu skal hallen så udvides med en stor tilbygning 
på 4300 kvadratmeter fordelt på tre etager. Aalborg-virksomheden TL Byg har totalentreprisen på det omfattende 
projekt. Jens Nielsen, salgsdirektør i TL Byg fortæller, at de glæder sig til at komme i gang med projektet, som 
opgavemæssigt passer rigtig godt til virksomhedens kernekompetencer.  
Kilde: Børsen, side 18, den 21. oktober 2019, af Jørgen Høg. 
 
 
Byggeindustrien skal genanvende beton  
 
Flere danske forskere har allerede peget på muligheden for at genanvende beton i byggeriet og de mener, at 
genbrugsbeton og en ny CO2-afgift kan være en del af løsningen på at reducere de 39 procent af al CO2-udledning 
på verdensplan, der kommer direkte eller indirekte fra byggeindustrien. ”Der er et kæmpe skjult potentiale ved at 
se på mere klimavenlige byggematerialer,” påpeger seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg 
Universitet, Harpa Birgisdottir.  
Kilde: www.sondagsavisen.dk, den 20. oktober 2019, af Frederik Guy Hoff Sonne. 
 
 
Nye lejligheder syd for Aalborg  
 
Udviklingsfirmaet Calum står bag et nybyggeri med navnet Oasen syd for Aalborg. Byggeriet består af 220 
lejligheder, hvoraf 92 allerede står færdige. De nye boliger er beliggende i et støjbelastet område grundet et meget 
trafikeret lyskryds. Ved nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder, hvor støjen er højere end 58 dB, stilles 
nogle specielle krav. Idet der er givet dispensation fra Miljøstyrelsens grænseværdier, er boligerne indrettet med 
lydisolerende vinduer, lofter og vægge.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 2-5, den 20. oktober 2019, af Lise Larsen. 
 
 
Arbejdsforholdene på Storstrømsbroen er livsfarlige  
 
Hele 68 påbud fra Arbejdstilsynet på blot lidt over et år. Så mange påbud har entreprenører på Storstrømsbroen 
fået efter at de ansatte har været i fare for at blive kørt ned af tunge byggemaskiner og falde i døden fra ni meters 
højde. Tre sager har været så alvorlige, at arbejdstilsynet har måtte melde de ansvarlige til politiet. Det fremgår af 
en liste fra Arbejdstilsynet, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.  
Kilde: www.fagbladet3f.dk, den 19. oktober 2019, af David Rebouh. 
 
 
Opbremsning i byggesektoren  
 
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019. 
Til sammenligning steg byggebeskæftigelsen med cirka 1385 personer i kvartalet i perioden fra 2014 til 2018. Ifølge 
Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer er den svage fremgang i byggebeskæftigelsen hen over sommeren er et 
tegn på, at de seneste års byggeboom nu er toppet og aktiviteten i byggesektoren er inde i en opbremsning. Han 
forventer, at byggeaktiviteten vil aftage yderligere det kommende år.  



Kilde: www.bygtek.dk, den 18. oktober 2019, af Dan Bjerring. 
 
 
Der stilles krav til byggepladsen fra udenlandske entreprenører  
 
Danmarks største materieludlejning GSV mærker mere og mere, at specielt de store udenlandske entreprenører 
stiller større krav til klimavenlighed, arbejdsmiljø, dokumentation og certificering. I takt med, at udbuddene på de 
store byggeprojekter i flere tilfælde går til udenlandske entreprenørvirksomheder, stiger kravene, fortæller Dan 
Vorsholt, direktør for GSV. Han Han forudser, at der vil komme langt højere krav til byggepladserne fremover, 
specielt fordi politikerne i øjeblikket har et stort fokus på klimamålene.  
Kilde: Dagens Byggeri, side 8, den 18. oktober 2019, af Louise Gregersen. 
 
 
Byggepriser er stagneret  
 
I snart 10 år har der været optur i byggeriet, og det til trods er byggepriserne ikke løbet løbsk. En ny analyse udført 
af Byggeriets Evaluerings Center (BEC) viser, at priserne på at bygge boliger været stagnerede/faldende siden 2012. 
Det er den stigende internationalisering af byggehvervet, der holder prisudviklingen nede. Administrerende 
direktør fra BEC Peter Hesdorf siger: ”Byggepriserne er stort set ikke steget fra 2012 og frem til nu.”  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, den 17. oktober, af Søren Dietrichsen. 
 
 
Stigning i sygefravær i den danske byggebranche  
 
Nye tal fra Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening viser, at sygefraværet stiger i byggeriet. Ifølge 
Danmarks Statistik er sygefraværsprocenten i bygge og anlægsbranchen steget hvert år siden 2014 og i 2018 er 
procenten landet på 3,2. Tal fra DA peger i samme retning, tallene for sygefraværet er dog lidt højere i 2018, 
nemlig 3,4 procent. ”Hver sygedag koster produktionstab,” siger Anja Bülow Jensen, afdelingschef i 
Arbejdsgiversekretariat i Dansk Byggeri.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, den 4. november 2019, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Bedre sammenhæng mellem projektering, byggeproces og bygningsdrift 
 
I dag er de tekniske installationer en essentiel del af moderne bygninger, og det stiller krav til kommunikation og 
koordinering, så man kan nedbringe tekniske problemer, arkitektoniske uhensigtsmæssigheder og fejlbehæftede 
projekter. Generalsekretær i Danvak, Claus Andreasson, efterlyser bedre sammenhæng mellem projektering, 
byggeproces og bygningsdrift. Han pointerer, at der lige nu bruges store summer på at rette op på fejl i projekter, 
for når teknikken ikke fungerer som planlagt, så går det ud over indeklimaet.  
Kilde: Bygge- & Anlægsavisen, side 2, den 4. november 2019, af Mikkel Weber Sandahl. 
 
 
Mere digitalt byggeri på vej  
 
Digitaliseringens indtog i byggebranchen har længe været hindret af samarbejdet mellem mange forskellige 
faggrupper. Nu har en politisk strategi og et digitalt manifest fra branchen selv udgjort begyndelsen til et mere 
digitalt byggeri. Ifølge Dansk Byggeris direktør, Michael H. Nielsen, er der store gevinster ved at digitalisere 



byggeriet. Digitalisering kan eksempelvis gøre det nemmere at overdrage viden mellem de forskellige parter og 
faggrupper i branchen.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 28, 30, 31, den 2. november 2019, af Lasse Skytt. 
 
 
Fald i beskæftigelsen i byggebranchen  
 
På grund af svindende nybyggeri af boliger og færre nye statslige vejprojekter falder beskæftigelsen i bygge- og 
anlægsbranchen næste år med cirka 1000 medarbejdere. Det viser Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse. I år vil 
beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne runde 176.500 fuldtidsbeskæftigede men den vil falde til 
175.500 i 2020 ifølge Dansk Byggeris efterårsprognose. "Holder prognosen stik, vil jeg betegne det som en 
forholdsvis flad aktivitetskurve og et udramatisk fald i beskæftigelsen næste år," siger administrerende direktør 
Lars Storr-Hansen.  
Kilde: www.dagensbyggeri.dk, den 31. oktober 2019, af HAL. 
 


