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(Nyhederne leveres af Retriever Danmark): 
  
 
Overraskende udbudsproces i Gladsaxe 
 
I et debatindlæg skriver tidl. politisk rådgiver og MF for Enhedslisten, Pelle Dragsted, at ingen banker har budt ind 
på Gladsaxe Kommunes nye bankudbud, der læner sig op ad Kommunernes Landsforenings anbefalinger til 
skærpede krav til bankerne, der kom i kølvandet på de seneste års skandaler med hvidvask, skattely og 
udbyttesvindel. Kommunernes Landsforening har udarbejdet nye krav om ansvarlighed og guidelines til, hvordan 
kommunale udbud kunne skrues sammen, således bankerne blev forpligtet til at leve op til en række 
grundlæggende standarder.  
Kilde: Information, side 15, 23. januar 2020, debatindlæg af Pelle Dragsted, tidl. politisk rådgiver og MF for 
Enhedslisten. 
 
 
Erhvervsområde skal omdannes til 1.700 boliger 
 
Onsdag præsenterer byrådet et forslag om, at et kæmpe erhvervsområde på størrelse med 21 fodboldbaner skal 
omdannes til en ny, grøn bydel med 1.700 boliger i Risskov. Arealet, der ligger op ad Grenåvej og langs Lystrupvej, 
kommer til at få navnet Risskov Engby. Risskov Engby er blot et projekt ud af mange. Vejlby-Risskov forventes på få 
år at vokse med op til 6.000 boliger. Onsdag skal Aarhus Byråd tage stilling til den nye lokalplan for området i 
Risskov.  
Kilde: Århus Stiftstidende, s. 5, d. 22. januar 2020 af Tobias Heede Niebuhr. 
 
 
Boliger skyder op i Hjørring 
                      
I Hjørring har byggefirmaerne travlt. Flere byggerier af ungdomsboliger, leje-, andels- og ejerlejligheder skyder op i 
et veritabelt byggeboom. Byggeboomet skyldes at flere mennesker flytter til de større byer. Borgmester Arne Boelt 
(S) fortæller det er vigtigt, at der er boliger nok end der er for få. "Ellers får vi et problem som i København, hvor 
huslejerne bliver for høje, fordi der er for få boliger," forklarer han. Kilde: www.nordjyske.dk, d. 19. januar 2020 af 
Allan Vinding Sørensen. 
 
 
Byggeri i træ er fremtiden 
 
Verden over ledes der efter mere bæredygtige byggematerialer til fremtidens huse, og valget falder ofte på træ. 
”Der er rigtig mange gode grunde til, at vi ser flere kaste sig over træ som byggemateriale. Som det er i dag, er 
byggeriet en kæmpe klimasynder, fordi der bliver udledt rigtig meget CO2, når man fremstiller cement og stål, 
hvorimod træerne har nogle klimamæssige fordele i og med, at de trækker CO2 ud af atmosfæren, når de vokser,” 
siger Niels Martin Larsen, arkitekt og lektor ved Arkitektskolen i Aarhus.  
Kilde: Jyllands-Posten, s. 6-8, søndag d. 19. januar 2020 af Kiri Kim Lassen. 



 
 
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, torsdag den 16. januar 2020 af Ida. 
 
   
Dansk Erhverv vil have flere grønne udbud fra det offentlige 
   
Dansk Erhverv opfordrer nu regeringen til sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner at 
etablere et klimapartnerskab for det offentlige. Interesseorganisationen mener nemlig, at et sådan samarbejde 
kan resultere i flere grønne udbud, hvor det offentlige stiller klima- og miljøkrav til leverandørerne. “Jo flere grønne 
udbud, hvor det offentlige i højere grad stiller klima- og miljøkrav, jo mere vil det komme til at sætte fart i den 
grønne omstilling,” siger administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.  
Kilde: Berlingske, side 7, 16. januar 2020, af Vibeke Lyngklip Svansø. 
 
 
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, s. 14, d. 13. januar 2020 af La-C.  
                     
 
Mere træ i byggeriet til gavn for klimaet 
  
I et debatindlæg skriver Martin Tholstrup, bestyrelsesformand for interesseorganisationen Træ i Byggeriet, at 
klimabelastningen i etagebyggerier, hvor de bærende konstruktioner er lavet af træ, halveres. Det konkluderer en 
rapport fra Aalborg Universitet. Mange byggeprojekter kan med fordel erstatte cement og beton med mere 
bæredygtige byggematerialer som blandt andet træ. Men det til trods så er det desværre stadig ikke gået op for 
den danske byggesektor.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, s. 11, d. 13. januar 2010 af Martin Tholstrup. 
  
 
Tidligere sygehus bliver lavet til 170 kollegieværelser 
                      
Den nuværende ejer af Kalundborgs tidligere sygehus, Brian Vidtøft Nielsen, laver sygehuset om til 170 
kollegieværelser. Hans håb er, at det vil tiltrække flere studerende til byen. Det glæder Kalundborgs borgmester, da 
Kalundborg mangler studieboliger. “Vi kommer til at mangle studieboliger med de uddannelser, vi har fået til 
Kalundborg, så der er er behov for at udvide kapaciteten,” siger han til TV2 ØST.  
Kilde: www.tveast.dk, d. 12. januar 2020 af Thea Berg. 
 
 
Gymnastikkens Hus i Kokkedal undgik kontrakt med konkursramt leverandør 
  



I Kokkedal er Gymnastikkens Hus ved Kokkedal Skole gået uden om en kontrakt med det konkursramte Dansk 
Halbyggeri. Hvis en underskrevet kontrakt havde været forelagt, ville det formentlig være forbundet med 
ekstraomkostninger og bøvl. På grund af en fejl med det første udbud af projektet i foråret 2019, blev byggeriet af 
Gymnastikkens Hus forsinket. Det skyldtes at en række optioner i udbudsmaterialet oversteg det beløb, der kræver 
et EU-udbud, og derfor måtte udbuddet gå om.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 9, 10. januar 2020, af slot. 
 
 
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, fredag den 10. januar 2020 af Andreas Lindqvist. 
 
   
Bygherre-manifest skal skabe bæredygtighed i byggeriet 
  
Bygherreforeningen lancerer i dag, på baggrund af FNs verdensmål, et nyt manifest, der skal drive den 
bæredygtige udvikling fremad. Landets bygherrer kan ved at stille flere krav til bæredygtighed drive en positiv 
udvikling i hele sektoren og samtidigt fremtidssikre investeringer. “Bygherrerne udgør en af samfundets største  
indkøbsmuskler, og deres investeringer rækker oftest flere årtier ud i fremtiden,” siger Henrik L. Bang, der er 
direktør i Bygherreforeningen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 10. januar 2020, af Peter Kargaard. 
 
 
Kartelsagen mellem Skjøde og Jorton 
   
Den fynske entreprenør Skjøde blev i starten af januar straffet med en bøde på to millioner. Årsagen skyldes, at 
Skjøde havde udvekslet priser med sin aarhusianske konkurrent Jorton. Det var prisudveksling af offentlige udbud 
af opgaver på SDU Kolding og Odense samt Sanderumskolen, som landsretten vurderede var ulovlige kartelaftaler. 
Under hele sagen har Skjøde afvist at stille op til interview. Selskabet fastholder dog i et skriftligt svar, at den 
forhenværende medarbejder handlede på egen hånd uden ledelsens viden.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 8, 22. januar 2020, af Lars Krejberg. 
 
 
Milliardudbud forventes klar til sommer 
  
Udbuddet af to kontrakter til Femern A/S, med en samlet værdi på små seks milliarder kroner har stået stille siden 
2016. Femern A/S forventer at være klar til at sende opgaverne i nyt udbud med prækvalifikation til sommer. 
”Baseret på markedsundersøgelser er vi optimistiske og tror, at der vil være flere interesserede, end vi planlægger 
at prækvalificere,” siger Jens Ole Kaslund, der tilføjer, at Femern A/S forventer at prækvalificere tre til fem aktører til 
hvert af de to nye udbud.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 21. januar 2020, af Morten Munk Andersen. 
 
   
Flere offentlige opgaver bør konkurrenceudsættes 



    
I et debatindlæg i Børsen, skriver Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv, at der er langt flere små 
virksomheder end tidligere, der vinder offentlige udbud. 11 procent af offentlige kontrakter på over 200 millioner 
kroner er vundet af mindre virksomheder. Udviklingen er positiv, men det offentlige konkurrenceudsætter fortsat 
kun cirka hver fjerde opgave. Dansk Erhverv så derfor gerne, at erhvervsministeren hjælper til, at flere offentlige 
opgaver udbydes.  
Kilde: Børsen, side 2, 21. januar 2020, debatindlæg af Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv. 
 
 
Bæredygtigt byggeri på Trælasten i Aarhus 
 
På Trælasten i Aarhus skal et 36.000 kvadratmeter areal indeholde 70.000 kvadratmeter bæredygtigt byggeri. 
Pensiondanmark står bag projektet, som omfatter både kontorbyggeri, familieboliger, almene boliger, 
ungdomsboliger og fællesskabsbaserede seniorboliger. Entreprenørvirksomheden Casa er totalentreprenør på 
byggeriet og har gennem de seneste år arbejdet på at udvikle grunden. Pensiondanmark har investeret cirka 2 
milliarder kroner i det bæredygtige nybyggeri, som efter alt at dømme går i gang senere på året.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, s. 10, d. 20. januar 2020 af Lars Dalsgaard Adolfsen og Tine Bielefeldt. 
 
 
Venstre ønsker temamøde inden valg af udbudsform 
 
Byggeriet af et nyt sundhedshus er det største anlægsprojekt i Rebild Kommunes historie. Onsdag den 22. januar 
skal byrådet på byrådsmødet vælge udbudsform, men inden da har Venstre bedt om et temamøde til en grundig 
orientering. Kuben, som rådgiver Rebild Kommune om projektet, har anbefalet, at det udbydes i en tidlig 
totalentreprisekonkurrence og som ”udbud med forhandling”. Forventningen er, at denne udbudsform kan 
gennemføres på ni måneder.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Himmerland, side 11, 17. jan 2020, af Margit Sig. 
 


