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Anlægsarbejdet af Femern Bælt-forbindelsen starter i 2021 
 
Et bredt politisk flertal har givet grønt lys til at igangsætte anlægsarbejdet af Femern Bælt-forbindelsen på dansk 
side. Den 1. januar 2021 starter anlægsarbejdet med tunnelelementfabrik, tunnelportal på Lolland og beboelses- 
og administrationsfaciliteter. Anlægsarbejdet vil på tysk side være klar til at fortsætte medio 2022. Det forventes at 
byggeriet står færdigt i midten af 2029, og prisen anslås til at være 57,9 milliarder kroner.  
Kilde: Mestertidende, side 16, 11. maj 2020, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
 
Middelfart Marina ventes færdig to år før tid 
 
Middelfart Kommune har fremrykket anlægsinvesteringer for 64 millioner kroner i år, og det betyder, at Middelfart 
Marina står til at få en ny adgangsvej to år før tid. Fremrykningen af anlægsinvesteringer betyder også, at den 
gamle servicekaj på Middelfart Marina skal renoveres for 1,1 millioner kroner. Man forventer at planen for 
Middelfart Marina kommer til at koste op mod 70 millioner kroner i alt.  
Kilde: Fyns Stiftstidende, side 14, 8. maj 2020, af Jonathan Møller Nielsen. 
 
 
Velfærdsmillioner ønskes brugt på skolerenoveringer og cykelstier 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er en af de store vindere på det udligningsforlig, et stort flertal i Folketinget enedes om 
tirsdag. Det giver masser af ekstra millioner for politikerne at jonglere med, når budgettet for 2021 skal lægges. 
Ifølge en læserundersøgelse som Fyns Stiftstidende har foretaget, så ser læserne helst, at pengene bruges på 
skolerenoveringer og cykelstier. Også ældreområdet, har manges fokus.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 4, 7. maj 2020, af Torsten Cilleborg. 
 
 
En af Helsingørs ældste dele får nyt look 
 
I en af Helsingørs ældste og mest bevaringsværdige dele, Hestemøllestræde, påbegyndes anlægsarbejdet med 
klimatilpasning og ny belægning med granitsten, beplantning, mødesteder og gågadezone med p-pladser, inden 
længe. Projektet har været sendt i udbud af Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør. ”Pilotprojektet i 
Hestemøllestræde er meget vigtigt for byen og dens borgere,” fortæller Thomas Haf fra Forsyning Helsingør. 
Projektet ventes igangsat i starten af juni.  



Kilde: Lokalavisen Nordsjælland, side 14, 6. maj 2020, af redaktionen. 
 
   
Cykelsti vækker bekymring for naturen 
   
En række lodsejere i Gråsten er bekymrede for naturen, efter at en planlagt cykelsti mellem Ravnbjergvej og 
Årsbjerg betyder en udvidelse af Buskmosevej. Grunden til deres bekymring er, at udvidelsen vil fjerne omkring to 
hektar fredskov og fjerne levesteder for sjældne og truede dyrearter. En åstedsforretning har netop været afholdt i 
forbindelse med ekspropriation, der vil berøre over 20 lodsejere. De har nu fire uger til at gøre indsigelser.  
Kilde: Jydske Vestkysten Sønderborg, side 5, 5. maj 2020, af Henrik Rath. 
 
   
Odense Kommune fremrykker kloakering af kolonihaver 
  
Der sættes nu gang i anden etape af kloakeringen af kolonihaverne i Odense Kommune. Det er en omfattende 
fremrykning af anlægsinvesteringer i forbindelse med coronakrisen, at der i haveforeningerne Roerskov og 
Enghaven skal bruges 55,9 millioner på kloakering, der ikke mindst skal beskytte miljøet og grundvandet. 30,6 
millioner kroner skal gå til Enghaven, mens 25,3 millioner kroner skal gå til kloakeringen af Roerskov. Via en 
forhøjelse af lejen ender regningen dog i sidste ende hos kolonihaveejerne, der skal finansiere afdragene på 
millionlånet.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 2, 4. maj 2020, af Jonas Ancher Nyeng. 
 
   
100 boliger og omlægning af vej ved Ford i Slagelse 
  
I Slagelse skal to udvalg i forbindelse med planerne om omlægningen af Slagelse bymidte tage stilling til 
udviklingsmulighederne på Ford grunden i Smedegade 51. Ejer af grunden Jens Petersen, har præsenteret et 
forslag med omkring 100 boliger på området. Projektet er spændende, siger formanden for erhvervs- og 
teknikudvalget Villum Christensen (LA), som er inde over sagen, da der kan blive tale om ekspropriation af blandt 
andet Slagelse Kirkegård.  
Kilde: Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 5, 4. maj 2020, af Arne Svendsen. 
 
 
Allerød fremrykker anlægsinvesteringer for 60 millioner 
  
I Allerød har et enigt byråd, helt som forventet, fremrykket anlægsinvesteringer til blandt andet skolerenovering, 
cykelstier og trafiksikkerhed for 60 millioner kroner. Muligheden for fremrykningen er opstået, da kommunen ikke 
længere er fastlåst af anlægsrammen samt nu har mulighed for at låne penge til anlægsaktiviteterne. ”Vi har her en 
historisk attraktiv mulighed for at låne til de her projekter. Projekter som vi har ønsket,” siger gruppeformand for 
Socialdemokratiet og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 4, mandag den 4. maj 2020, af Anne-Mette Rasmussen. 
 
 
Havnevej skal i offentlig høring 
    
Et enigt byråd har besluttet at sende et forslag til linjeføring af den nye havnevej i offentlig høring frem til 1. juni. 
Vejen skal forbinde Randers Havn og den sydlige del af byen og E45. Undervejs vil der blive holdt et borgermøde, 



enten på almindelig vis eller digitalt. Planen er, at arbejdet skal gå i gang til næste år, og derfor skal det inden 
sommerferien besluttes, hvor vejen skal placeres.  
Kilde: Randers Amtsavis, side 6, 28. april 2020, af Karin Hede Pedersen. 
 
   
Byggeriet af et stort fjernevarmelager er påbegyndt 
   
Høje Taastrup Fjernvarme og Veks har, coronakrise til trods, fastholdt at følge tidsplanen, og samtidig holde 
hånden under de entreprenører, der står for anlægsarbejdet med at etablere et varmelager på 70.000 kbm. Man 
vil kun lagre fjernvarme i en dam, når den er billig at producere, og udnytte varmen fra lageret, når den er dyr at 
producere. Foreløbig er projektets rådgivere PlanEnergi og Damgaard. De udførende parter er Wicotec Kirkebjerg, 
PBJ, DS Flexhal og Brøndum A/S.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 16-17, 27. april 2020, af Maria Berg Badstue Pedersen. 
 
   
Herning fremrykker anlægsprojekter 
 
En del kommuner har valgt at fremrykke anlægsprojekter grundet coronakrisen. Det betyder nemlig arbejde til 
håndværkere her og nu. I Herning Kommune besluttede byrådet i marts at rykke skolerenoveringer for 12 
millioner kroner frem. Senere blev byggeprojekter for yderligere 36,9 millioner kroner rykket frem til 2020, da 
regeringen besluttede at hæve kommunernes såkaldte anlægsloft. 11 kommuner har ind til videre fået grønt lys til 
at sætte anlægsinvesteringer for godt en milliard kroner i gang.  
Kilde: Herning Folkeblad, side 5, 25. april 2020, af Kenneth Meinby Sørensen. 
 
   
Pulje for anlægsinvesteringer udvidet med 64 millioner 
 
Fredag eftermiddag blev et samlet byråd i Middelfart Kommune enige om at udvide puljen for anlægsinvesteringer 
med hele 64 millioner kroner. Pengene skal sørge for øget aktivitet i så mange brancher som muligt og dermed 
sikre lokale arbejdspladser i en presset coronatid. Blandt de projekter, der skal sørge for øget aktivitet og 
beskæftigelse, er blandt andet skolerenoveringer, samt et kommende sundhedshus. Det kan dog ikke nå at blive 
sat i gang i indeværende år, men planlægningen kan igangsættes.  
Kilde: Fredericia Dagblad, side 16, 25. april 2020, af Jan Bonde. 
 
   
Odense Kommune vil hjælpe erhvervslivet via trecifrede millioninvesteringer 
   
For at hjælpe det lokale erhvervsliv vil Odense Kommune investere et trecifret millionbeløb til en lang række 
projekter såsom skolerenoveringer og kloakering af byens kolonihaver. ”Ved at fremrykke anlægsinvesteringer for 
mere end 140 millioner kroner kan vi give erhvervslivet et godt rygstød,” siger Odenses borgmester Peter Rahbæk 
Juel. Og Odenses tiltag følges op i de andre store danske byer, hvor der også bliver investeret store beløb i 
anlægsinvesteringer til at modvirke coronakrisen.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 4-5, 24. april 2020, af Rune Blichfeldt. 
 
 
Dansk Byggeri foreslår en statslig pulje til anlægsinvesteringer 
  



DI og branchefællesskabet Dansk Infrastruktur under Dansk Byggeri anbefaler i et notat en række anlægsprojekter 
og vedligeholdelsesopgaver. De foreslår blandt andet en statslig pulje, der skal sikre øgede kommunale 
anlægsinvesteringer til klimatilpasning og kystbeskyttelse. Regeringen er i gang med en handlingsplan, men de 
mener, at planen skal fremskyndes, og der skal igangsættes anlægsarbejder. Det drejer sig blandt andet om dræn, 
opsamlingsbassiner og kanaler.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 23. april 2020, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
   
Anlægsprojekter for godt 42 millioner forsøges igangsat 
  
Hørsholm Kommune vil igangsætte ekstra anlægsprojekter for godt 42 millioner kroner i løbet af 2020. 
Økonomiudvalget indstillede på sit møde den 15. april til, at Hørsholm Kommunalbestyrelse på førstkommende 
møde træffer beslutning om at forøge antallet af anlægsarbejder i 2020. Baggrunden er, at Kommunernes 
Landsforening (KL) og Regeringen, har indgået en aftale om kommunernes økonomi i lyset af Covid-19. 
Fremrykningen af anlægsarbejder og vedligeholdelsesarbejder vedrører en bred vifte af kommunens institutioner, 
ved at fremskynde håndværksarbejder på skoler og institutioner.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 5, 20. april 2020, af Redaktionen. 
 
   
Nu skal der bruges 350 millioner kroner på byggeri i København 
 
Københavns Kommunes Økonomiforvaltning har nu udpeget 55 konkrete byggeprojekter, der skal fremrykkes og 
sættes i gang i 2020. Herunder større renoveringer af ti folkeskoler, et skolekøkken og energiforbedringer i flere 
kommunale bygninger. De fremrykkede opgaver har en værdi af knap 170 millioner kroner. I alt kan 
byggebranchen se frem til nye ordrer for 350 millioner kroner i 2020 fra Københavns Kommune. Fremrykningen af 
anlægsinvesteringerne sker, fordi Regeringen har suspenderet det kommunale anlægsloft for 2020.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 20. april 2020, af redaktionen. 
 
   
Esbjerg holder hånden over de små byggefirmaer 
  
Esbjerg byråd har godkendt en fremrykning af udvalgte anlægsprojekter fra 2021 til 2020. Det gælder projekter, 
hvor der er skrevet kontrakter og som er med i budget 2021. I alt fremrykkes opgaver på kommunale bygninger for 
17,7 millioner kroner til anlæg og vedligeholdelse. Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) fortæller, at det sker for 
at hjælpe virksomhederne igennem coronakrisen og for at holde hjulene i gang med offentlige penge.  
Kilde: Jydske Vestkysten Esbjerg, side 8, 19. april 2020, af Lars Stokbro. 
 
   
Region Sjælland overvejer at sætte gang i anlægsprojekter 
 
Forretningsudvalget i Region Sjælland skal mandag drøfte muligheden for at fremrykke en række investeringer, og 
et af de foreslåede projekter er et parkeringsanlæg nær sygehuset, som skal kunne rumme 150 biler. 
Regionsrådsformand Heino Knudsen påpeger dog, at problemet er, at regeringen kun har hævet det loft, der 
begrænser, hvor meget regionerne må bruge på anlæg, i 2020. Nogle af de fremrykkede projekter vil først blive 
færdige efter årsskiftet og det betyder, at regionen næste år kan få problemer med anlægsloftet.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 6, 18. april 2020, af David Arnholm. 
 



   
Vejdirektoratet skal genberegne effekt af støjreducerende slidlag 
  
Vejdirektoratet har siden 2009 udlagt støjreducerende slidlag (SRS) på knap 530 kilometer statsveje. SRS skulle 
sænke trafikstøjen med cirka 3 dB, hvilket svarer til en halvering af lydenergien sammenlignet med almindelige 
slidlag. Vejdirektoratet erkendte sidste år, at SRS hverken dæmper så godt eller holder så længe som forventet. Nu 
har Ekspropriationskommissionen bedt Vejdirektoratet om at genberegne effekten på en række ejendomme, 
herunder 48 ejendomme langs Silkeborgmotorvejen til at starte med.  
Kilde: Ingeniøren, side 8, 17. april 2020, af ula. 
 
   
Uenighed om ekspropriation 
  
Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har 1. april vedtaget en ny lokalplan for Skaaninge Bro Havn. Ifølge 
den nye lokalplan kan “planlægningen blive grundlaget for en ekspropriation, hvis dette bliver nødvendigt i forhold 
til at sikre anvendelsen af området til offentlige formål.” Kjeld Sørensen, som ejer Skaaninge Bro Havn, er bekymret 
for forløbet, da der ifølge ham er tale om et byggemodnet areal og ikke landbrugsjord, som kommunen ellers 
mener.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 16, 16. april 2020, af Claus Vilhelmsen. 
 
   
Vejdirektoratet har travlt med renovering af broer og tunneller 
   
På trods af coronakrisen har Vejdirektoratet travlt med renoveringer af broer og tunneller. Samlet set skal 18 store 
broer og tunneller i år renoveres, hvilket også giver travlhed hos de entreprenører, der arbejder for 
Vejdirektoratet. "Projekterne har allesammen været i pipelinen længe. Vi har ladet dem fortsætte under corona, 
fordi det lader til, at entreprenørerne godt kan klare det," siger Iben Maag, projektchef i Vejdirektoratet.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 16. april 2020, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
   
Forlæng lempelsen af anlægsloftet til 2022 for grønne projekter 
   
Direktør i Bygherreforeningen, Henrik Bang, skriver i et debatindlæg på Altinget, at regioner og kommuner på kort 
sigt skal effektivisere deres arbejdsgange, når det kommer til at fremrykke allerede planlagte renoverings- og 
byggeprojekter. Han mener blandt andet, at løsninger skal være grønne, og foreslår, at lempelsen af anlægsloftet 
skal forlænges indtil 2022 for projekter, som bidrager til grøn omstilling.  
Kilde: Altinget.dk, 16. april 2020, debatindlæg af Henrik Bang, Direktør i Bygherreforeningen. 
 
 
Aarhus Letbane fremrykker investeringer 
   
Aarhus Letbane har besluttet sig for at fremrykke investeringer for omkring 20 millioner kroner. Fremrykningen 
sker for at støtte en bred vifte af leverandører i lokalområdet og i Danmark under coronakrisen. Projekterne vil 
ifølge letbanens bestyrelse have en positiv effekt på driftsstabiliteten, på sikkerheden på og ved letbanen, på 
vedligeholdelsesomkostningerne samt opfylde diverse ønsker fra lokalområderne. Administrerende direktør 
Michael Borre fortæller, at der dog vil gå lidt tid, før projekterne kan komme i udbud.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4, 16. april 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 



 
 
Aalborg Kommune fremrykker klimasikring ved Limfjorden 
 
Aalborg Kommune vil fremrykke anlægsinvesteringer for en halv milliard som følge af coronakrisen. Heraf vil 
kommunen bruge ti millioner kroner på at klimasikre kysten. Det forventes at projektet kan påbegyndes 
umiddelbart efter sommerferien. Til at begynde med bliver der tale om stykket fra Jernbanebroen og til og med 
Aalborg Dame Roklub. Landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) peger på, at der i mange år har været behov 
for handling.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Thisted Dagblad, side 8-9, 9. maj 2020, af Jesper Schouenborg. 
 
 
Region Syddanmark er klar til at bruge 272 millioner kroner i anlægsinvesteringer 
 
Region Syddanmark er klar til at trække i spender-buksen størrelse 272 millioner. Det er nemlig investeringer i den 
størrelsesorden, som regionen er klar til at gennemføre hurtigst muligt. På sit møde tirsdag skal Anlægs- og 
Innovationsudvalget tage stilling til, om en række investeringer, der er planlagt til et senere tidspunkt, skal rykkes 
frem. Hvis fremrykningen af investeringerne bliver godkendt, vil det kunne ses i blandt andet Odense, Middelfart 
og Nyborg.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 7, 7. maj 2020, af Nina Vibe Petersen. 
 
 
Dansk entreprenør skal stå for kystbeskyttelse de næste fem år 
  
I perioden 2020-2024 er de statslige midler til kystsikring af kyststrækninger langs den jyske vestkyst blevet 
fordoblet til næsten en milliard kroner. Opgaven med både kystsikring og oprensning af visse havne og sejlløb har 
været udlagt i EU-udbud, og vinderen blandt fire internationale tilbudsgivere, som dermed skal stå for opgaven de 
næste fem år, blev den danske entreprenørvirksomhed Rohde Nielsen A/S.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 1, 4, 1. maj 2020, af redaktionen. 
 
   
300 millioner kroner mere til fremrykning af anlægsinvesteringer 
   
Aarhus Kommune er klar til at investere yderligere 300 millioner udover de 250 millioner, som allerede er blevet 
afsat som hjælpepakke til fremrykning af anlægsinvesteringer. Det kom frem onsdag, hvor byrådet vedtog at 
hjælpe specielt de lokale håndværkere med de yderligere 300 millioner. ”Mange håndværkere arbejder på de 
sidste opgaver i ordrebogen, og den periode, hvor telefonen ikke har ringet, kan betyde massefyringer lige om 
lidt,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R).  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 6, 30. april 2020, af Jesper Bech. 
 
 
Metro: Krav om ekstra-betaling på 6 milliarder 
   
Ifølge Cityringens hovedentreprenør, det italiensk ejede selskab, Copenhagen Metro Team I/S (CMT), blev der skabt 
“ikke ubetydelige forsinkelser og afbrydelser af det planlagte anlægsarbejde,” som følge af de mange tvister og 
forstyrrelser i forbindelse med byggeriet. Derfor har CMT nu sendt en ekstraregning på 805 millioner euro til 



Metroselskabet, som er bygherre på Cityringen. Metroselskabet afviser kravet og afventer Voldgiftsinstituttets 
afgørelse.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 21. april 2020, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 


