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Ny bydel skydes i gang med 25.000 kvm byggeret 
   
Køge Kommune vedtog en revideret masterplan sidste efterår, og nu er første etape i 
etableringen af den nye bydel til salg i offentligt udbud. Den nye bydel omfatter en samlet 
byggeret på 25.000 kvadratmeter, og grundene udstykkes som storparceller af minimum 
3.800 kvm byggeret. Køge satser på, at der på sigt bliver op mod 7.000 arbejdspladser i det 
nye område. Hvis planen holder, står de første boliger klar til indflytning sidst i 2021.  
Kilde: Mestertidende.dk, 13. januar 2020, af Red. 
 
 
Dansk firma engageret i Storstrømsbyggeriet 
   
De italienske brobyggere, der står for byggeriet af den nye Storstrømsbro, er blevet kritiseret 
for i for høj grad at anvende udenlandsk arbejdskraft. Der anvendes dog en lang række 
danske firmaer i byggeprojektet, herunder firmaet Pro Montage fra Sunds ved Herning. Pro 
Montage står for lukningsentreprisen i forbindelse med opførelsen af 30.000 kvadratmeter 
midlertidige produktionshaller, og projektet er firmaets største opgave til dato.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 14, 13. januar 2020, af la-c. 
 
 
Otte måneders lukning af Sydbanen fastholdes 
   
Ifølge formand for Næstved pendlerklub er Banedanmark hverken til at hugge eller stikke i 
med hensyn til at fremrykke anlægsarbejdet tre måneder frem på Sydbanen. Banedanmark 
fastholder at holde lukkeperioden fra 28. marts til 29. november. Overfor Sjællandske 
uddyber projektdirektør Klaus F. Jørgensen, at det er umuligt skubbe anlægsarbejdet, da det 
vil påvirke en stribe andre projekter rundt om i landet.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 8, 9. januar 2020, af Kim Palm. 



 
 
Femern-rådgivning blev vundet af Atkins Danmark 
 
Efter en udbudsrunde blev rådgivervirksomheden Atkins Danmark valgt som daglig rådgiver 
på de jernbanetekniske anlæg på Femern Bæltforbindelsen. De to parter har nu underskrevet 
en rammeaftale med opstart per 1. januar 2020. “I forvejen har Atkins i årtier været rådgiver 
på en række af de største baneprojekter i Danmark,” skriver direktør for Business 
Development i Atkins, Eli Skop, i pressemeddelelsen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 8. januar 2020, af Redaktionen. 
 
   
Grønnere varme på vej til Ejby 
  
I Nørre Aaby kan fjernvarmeforbrugere skrue op for varmen med god samvittighed, da der nu 
fyres med træsmuld og flis, som er 99 procent CO2-neutralt. Nu skal Ejby have forsyninger fra 
Nørre Aaby. Et vigtigt skridt i den retning blev taget, da man i starten af december begyndte 
anlægsarbejdet af en 5,4 kilometer lang transmissionsledning, der skal sende den grønne 
varme fra Nørre Aaby til de omkring 849 forbrugere i Ejby. Arbejdet forventes færdigt i maj 
2020.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, 6. januar 2020, af Daniel Kofoed. 
 
   
Forsvarets Ejendomsstyrelse mere striks end tidligere 
    
Slagelse Kommune har ret i, at man i dag er mere striks end tidligere, når det drejer sig om at 
bide sig fast i haserne på kommunerne, så de ikke planlægger noget i strid med nationale 
interesser. Det siger Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. "Der har været situationer andre 
steder, hvor kommuner ville ekspropriere sommerhusgrunde op ad et øvelsesterræn - og det 
går jo ikke, så vi er mere direkte i vores opsøgende arbejde med at holde øje med 
kommunerne," siger kommunikationskonsulent Martin Særmark-Thomsen fra 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.  
Kilde: Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 4, 6. januar 2020, af Carsten Lysdal. 
 
   
Byggeri af ny busterminal i Haslev går snart i gang 
   
Nu går byggeriet af den længe ventede busterminal i Haslev i gang. Den kommer til at ligge ud 
for Jernbanegade, så passagerer fra både tog og busser nemmere kan skifte transportmiddel. 



Arbejdet med busterminalen er opdelt i tre faser. I første omgang bliver terminalen anbragt i 
posthusgården. Herefter vil de nuværende busholdepladser blive nedlagt, mens der i sidste 
fase vil ske fornyelse af arealerne omkring stationsbygningen. Anlægsarbejdet går i gang 
mandag den 6. januar 2020.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 15, 3. januar 2020, af Alexandra 
Mollerup. 
 
 
Permanent pumpe-anlæg i Nyborg 
   
I løbet af vinteren bygges et permanent anlæg til at pumpe vand fra voldgraven og dermed 
sikre dele af Nyborg mod oversvømmelse. Siden 2013 har myndighederne været nødt til at 
spærre Havnegade flere gange for at kunne pumpe vand fra Nyborgs voldgrave. Søren 
Møllegaard, lederen af Nyborg Kommunes tekniske afdeling, fortæller, at pumpe-anlægget er 
ude i licitation i øjeblikket, og fristen for indgivelse af bud er senere i januar.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 8-9, 3. januar 2020, af Mogens Rasmussen. 
 
 
Forening ønsker en motortrafikvej fra Assens til motorvejen 
  
Medforfatter på en infrastrukturrapport og medlem af arbejdsgruppen bag, Arne Jakobsen, 
mener, at infrastrukturen i Assens Kommune skal være meget bedre. Foreningen Assens 
Købstad, har i en rapport foreslået, at der bygges en ny motortrafikvejsforbindelse fra Assens 
og op til motorvejsnettet i nord, men spørgsmålet er, om økonomien er der på nuværende 
tidspunkt?  
Kilde: Fyens.dk, 1. januar 2020, af Martin Kloster. 
 
 
3,9 millioner kroner skal gøre Esbjerg grønnere 
  
I Esbjerg skal Østbyens grønne arealer have en pengeindsprøjtning. Først og fremmest skal 
pengene gå til Lergravsparken, men også det grønne areal ved Finnehusene og området ved 
den tidligere Sandgrav skal have en økonomisk håndsrækning. I alt skal der bruges 3,9 
millioner kroner på området. Forbedringerne af de grønne områder er en del af indsatserne i 
byfornyelsesprogrammet for Østerbyen, som blev vedtaget i 2015.  
Kilde: Jv.dk (Jydske Vestkysten), 31. december 2019, af Dorthe Lodberg. 
 
 
Arbejde med vejkryds udsat grundet mangel på jord 



    
Mangel på plads har udsat arbejdet med tre vejkryds øst og syd for St. Merløse. Arbejdet 
skulle ellers have været gennemført i år, men der skal ved alle tre udvidelser erhverves mere 
jord. “I januar skal jeg forhandle med naboerne om en frivillig aftale. Ellers skal der 
eksproprieres, og så går der mindst tre måneder,” siger Lars Brandt Christensen, der er 
projektleder i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur.  
Kilde: Dagbladet Ringsted, side 18, 28. december 2019, af Kaj Ove Jensen. 
 
 
Rod i arbejdsmiljøet på broen 
  
I Berlingske skriver Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, at 
arbejdet med byggeriet af en ny Storstrømsbro er problematisk, da der allerede nu er faldet 
over 100 påbud fra Arbejdstilsynet. Han mener det er en skandale, at offentlige udbud, og 
offentlige bygge- og anlægsopgaver igen og igen skal lægge et kæmpe stort beslag på de 
sparsomme ressourcer i Arbejdstilsynet.  
Kilde: Berlingske, side 35, 27. december 2019, debatindlæg af Gunde Odgaard, 
sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet. 
 
 
Italienere løber med anlægskontrakt 
   
Det italienske bygge- og anlægsentreprenørfirma CEM Estero får en af de største 
anlægskontrakter på den nye Storstrømsbro. CEM Estero skal stå for støbningen af 
fundamenter og brofag, som bliver formet af stål og støbt i beton i de kæmpemæssige 
fabrikshaller, der er ved at blive opført på den gamle gartnerigrund på Masnedø. CEM Estero 
er et ubeskrevet blad i Danmark. Selskabet har kontorer i Italien og de to oliestater Saudi-
Arabien og Qatar. Langt hovedparten af CEM Esteros aktiviteter er i Mellemøsten.  
Kilde: Ugebladet Sydsjælland, side 8, 26. december 2019, af Lars Christensen. 
 
   
Vil have cykelsti nu: Pressede politikere med pebernødder og T-shirts 
  
Pressen var med, da gruppen Sikker Cykelsti Solbjerg-Tranbjerg og den lokale Rema 1000-
købmand i Solbjerg var på besøg for at sige tak for den cykelsti, som et bredt forlig i byrådet 
havde vedtaget ved budgetforhandlingerne. Cykelstien skal forbinde Solbjerg til Tranbjerg, og 
anlægsarbejdet kan starte senest i 2023. Solbjerg-repræsentanterne mener dog, at det skal i 
gang hurtigst muligt og helst i 2020. Ønsket om hurtigt anlægsstart blev overbragt med 
cykeltrøjer med skriften '2020' på.  



Kilde: Lokalavisen Århus Syd, side 2, 26. december 2019, af Anders Michaelsen. 
 
 
Envo-byggeri er gået i stå efter voldgiftssag 
   
Byggeriet af Envo Biogas blev skudt i gang for en del år siden, men gik i stå i 2015, da 
entreprenør Per Aarsleff og Envo Biogas Tønder løb ind i en voldgiftssag. En erstatning på 84 
millioner kroner i januar 2019 har dog ikke resulteret i, at arbejdet er blevet genoptaget. Envo-
direktør Bo Asmussen vil ikke bidrage med oplysninger i sagen. Han siger, at han ikke vil 
medvirke i en artikel, hverken med citater eller oplysninger om status på byggeriet.  
Kilde: Jv.dk (Jydske Vestkysten), 26. december 2019, af Martin Franciere. 
 
   
Budgetloven gøres til skurk 
    
Budgetlovens krav om begrænsning af underskud bliver beskyldt for at stå i vejen for 
investeringer på det grønne område. Direktør i Kommunernes Landsforening, Kristian 
Wendelboe, har foreslået, at man fjerner kommunernes anlægsinvesteringer inden for 
klimasikring fra at ligge under budgetlovens krav. Han mener, at investeringerne er 
nødvendige og kan tjene sig hjem på den lange bane. Socialdemokratiets finansordfører 
Christian Rabjerg Madsen mener, at man skal passe på med at gøre spørgsmålet om grønne 
investeringer til en teknikalitet, der har at gøre med budgetloven.  
Kilde: Information, side 8, 23. december 2019, af Sebastian Gjerding. 
 
 
Massive investeringer i Aalborg Havns fremtid 
 
Aalborg Havn vil investere omkring to milliarder kroner de kommende år, for at indfri et 
vækstmål om at fordoble omsætningen til 400 millioner kroner på 10 år. Investeringerne skal 
skabe nye rammer og faciliteter i havnens erhvervspark i Aalborg Øst. ”Investeringerne rettes 
hovedsageligt mod baglandet og dermed vores erhvervspark,” siger administrerende direktør 
i Port of Aalborg, Claus Holstein. Allerede i år ventes Port of Aalborg at investere 200 millioner 
kroner i rammerne på Østhavnen. Den nordjyske havn har skiftet navn til Port of Aalborg ved 
indgangen til 2020.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 16. januar 2020, af Ida. 
 
 
Storstrømsbroen er fem måneder efter tidsplanen 
    



Vejdirektoratet bekræfter, at totalentreprenøren på den nye Storstrømsbro mellem Sjælland 
og Falster er fem måneder efter tidsplanen, men de fastholder dog åbningstidspunktet. 
Projektchef Niels Gottlieb fra Vejdirektoratet forklarer, at det skyldes en indlagt buffer i den 
oprindelige tidsplan samt troen på, at der er mulighed for at hente noget af den tabte tid 
senere i forløbet. Storstrømsbroen bliver cirka 4 kilometer lang og totalbudgettet er på over 4 
milliarder kroner.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4, 13. januar 2020, af Morten Munk Andersen. 
 
 
Svært at få overblik over megaprojektet Lynetteholmen 
   
Det er vanskeligt at danne sig et overblik over planerne for den kunstige ø i København, 
Lynetteholmen. Ingeniøren har undersøgt, hvor langt projektet er, samt hvornår det i praksis 
går i gang, men det har vist sig at være svært at finde mange informationer om projektet. 
“Man kan jo hverken som borger eller som fagperson - medmindre man er involveret på 
allerhøjeste plan - danne sig et overblik,” siger Jesper Pagh, tidligere direktør for 
Arkitektforeningen og nu forsker ved arkitektskolen KADK.  
Kilde: Ingeniøren, 10. januar 2020, af Andreas Lindqvist. 
 
 
Kommunerne vil have bedre mulighed for ekspropriation 
  
Kommunernes Landsforening (KL) præsenterer et nyt, ambitiøst udspil med titlen ”CO2-
reduktion i kommunerne” indeholdende 48 anbefalinger til begrænsningen af CO2-
udledningen i kommunerne. Blandt tiltagene findes, at kommunerne skal have bedre 
mulighed for at opkøbe eller ekspropriere ejendomme i forbindelse med klimatiltag. De 
eksproprierede arealer skal for eksempel kunne bruges til vindmøller og solceller. Blandt 
tiltagene findes desuden tvungen tilslutning til fjernvarmeanlæg og oprettelse af eksterne 
klimafonde.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 6-7, 8. januar 2020, af Lars From og Klaus Dohm. 
 
 
Arbejdet på Odense Letbane står stadig stille 
   
Ifølge administrerende direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær, har 
anlægsentreprenøren Barslund misligholdt kontrakten, idet de endnu ikke har genoptaget 
arbejdet på Odense Letbane, som entreprenøren indstillede i begyndelsen af december. 
Entreprenøren har to kontrakter på sammenlagt 80 millioner kroner. Odense Letbane har 
luftet muligheden for at hente en ny entreprenør ind til Barslunds resterende opgaver.  



Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 7. januar 2020, af Morten Munk Andersen. 
 


