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Staten og Bygningsstyrelsen i paradoks om udbud 
 
I lederen skriver redaktionschef Christian Brahe-Pedersen om, hvordan Københavns Kommune har udbudt store 
rammeaftaler på byggeområdet. De store mastodonter inden for facility management slikker sig om munden til 
anden bølge af facility managementydelser, som Bygningsstyrelsen har åbnet op for. Mindre 
anlægsgartnervirksomheder og byggevirksomheder må derimod se en række opgaver fordufte fra deres 
ordrebøger. Staten og Bygningsstyrelsen er i gang med lidt af et paradoks, da den nye udbudslov opfordrer 
offentlige bygherrer til at udbyde i delkontrakter, så flere mindre virksomheder får mulighed for at byde på statens 
opgaver.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 13. maj 2020, leder af Christian Brahe-Pedersen. 
 
 
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. april 2020, af redaktionen. 
 
 
Milliardaftale skydes i gang med renovering på Østerbro 
  
I foråret 2019 indgik Cowi, Rubow Arkitekter, Smith Innovation og NCC, Partnerskabet Fsb. Med en samlet værdi på 
2,4 milliarder kroner, indgik de en fire- til seksårig rammeaftale. Det første projekt for partnerskabet bliver at 
renovere de 350 boliger i ejendommen Fsb Haunstrupgård på Østerbro i København. Et projekt til 70 millioner 
kroner. Mandag den 4. maj forventes renoveringen at starte, og planmæssig aflevering er i slutningen af november 
2021.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, 4. maj 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 



 
 
CC Contractor totalentreprenør på Frederiksværks nye skole 
 
CC Contractor vinder totalentreprisen på nyt skolebyggeri til en anslået værdi af 98 millioner kroner ifølge 
udbudsmaterialet. Kjaer & Richter skriver i en pressemeddelelse, at Frederiksværks nye skole skal bygges af et hold 
bestående af arkitektfirmaet Kjaer & Richter, totalentreprenør CC Contractor, ingeniørerne fra Sweco samt 
landskabsarkitekterne 1:1 Landskab. Frederiksværk Skole skal være et læringshus, der samler, udvikler og forener 
og som spreder sig over 6.650 kvm.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 4. maj 2020, af Red. 
 
 
Region Midtjylland fremrykker byggerier 
   
Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at fremrykke en række allerede planlagte anlægsopgaver for i alt 
130-170 millioner kroner. Opgaverne indbefatter renoveringer, indkøb af udstyr og byggeri af eksempelvis 
sundhedshuse, der ellers skulle påbegyndes i 2021 eller senere. Fremrykningen sker for at holde hånden under 
dansk erhverv og arbejdspladser efter covid-19-nedlukningen fra marts i år og er mulig, fordi regeringen har 
dispenseret fra det såkaldte anlægsloft i 2020.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 5, 1. maj 2020, af Jan Sisseck. 
 
 
Anden bølge af statens facility management-opgaver er på vej i udbud 
 
Centerleder hos Bygningsstyrelsen, Emil Blomqvist Lund, fortæller i en forhåndsmeddelelse, at styrelsen har sendt 
anden af tre bølger på statens såkaldte facility management-opgaver i udbud. Opgaverne har en samlet værdi på 
mellem 300 og 350 millioner kroner og omfatter renhold, indvendig vedligehold, udearealer og affaldshåndtering 
samt vagt og sikkerhed i og omkring Hovedstadsområdet. Man forventer driftsstart i maj 2022.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 12. maj 2020, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
SMVdanmark kritiserer storudbud 
 
SMVdanmark er ikke glad for prioriteringen af storudbud på statens fm-opgaver. Vicedirektør i SMVdanmark Jakob 
Brandt er overrasket over, at embedsmændene i Bygningsstyrelsen ikke er bedre til at læse de politiske signaler, 
der kommer fra Regeringen og Folketinget, hvor der i loven står, at udbud skal være SMV-venlige og udbydes i 
fagentrepriser. ”De samler forskellige brancher i et storudbud, hvilket udelukker specialiserede virksomheder i at 
byde med. Det kan jeg ikke se en konkurrencefordel i,” siger han.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 12. maj 2020, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Krise giver prispres 
 
Flere af byggeriets parter forudser, at coronakrisen vil føre til faldende priser, og at konkurrencen om at vinde de 
udbudte projekter dermed bliver hårdere, samtidig med at overskudsgraderne og bundlinjerne i virksomhederne 
falder. Ifølge Bo Sandberg, der er cheføkonom i Dansk Byggeri, er det en forventelig konsekvens af krisen. Thomas 



Frommelt, der er partner i Deloitte og leder af Deloittes branchegruppe for bygge- og anlægsbranchen, opfordrer 
firmaerne til at være skarpe i tilbudsgivningen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 12. maj 2020, af Andrea Jessen Jakobsen. 
 
 
Håndværkerorganisationer mener, at alle bør kunne byde på opgaver 
 
Flere håndværkerorganisationer forstår ikke, hvorfor det som udgangspunkt kun er virksomheder, der allerede har 
vundet kommunale udbud, der får tilbudt de vedligeholdelsesopgaver, som byrådet i Aarhus har fremrykket for at 
styrke og hjælpe det lokale erhvervsliv. ”Det bør være åbent for alle byggefirmaer i denne situation, hvor der er 
mange virksomheder, der lider,” siger formand for erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri 
Østjylland, Michael Ancher.  
Kilde: Jyllands-posten.dk, 9. maj 2020, af Maria Dalhoff. 
 
 
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. 
 


