
 
Nyheder om byggeri og udbud 

 

Uge 19 - 20 2020 
 

  
Aarsleff har fået startbesked på Femern-forbindelsen 
 
Per Aarsleff A/S indgik tilbage I 2016, som del af konsortiet Femern Link Contractors, betingede kontrakter på tre af 
de fire store tunneldele på Femern Bælt-forbindelsen. Aarsleff meddelte tirsdag aften, at de som konsortiemedlem 
har modtaget besked om, at byggeriet på Femern-forbindelsen påbegyndes 1. januar 2021. 
Kilde: Licitationen, den 13. maj 2020, af redaktionen. 
 
 
Byrådene fremrykker projekter for 3,8 mia. kr. 
 
Da anlægsloftet blev suspenderet for 2020 som følge af Coronakrisen, forventede KL, at der ville blive fremrykket 
kommunale projekter for op mod 2,5 mia. kr. Baseret på Licitationens beregninger har kommunerne dog allerede 
nu fundet 3,8 mia. kr. ekstra frem fra lån eller egen likviditet. Den store indsats fra kommunerne glæder 
erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius: ”	Det er et rigtig vigtigt signal til en byggebranche, som ser 
en privat efterspørgsel falde. Der mangler ikke kapacitet i byggebranchen til absorbering af efterspørgslen. Selvom 
kommuner nu fremrykker for store beløb, vil vi stadig se mindre aktivitet i byggeriet.” 
Kilde: Licitationen, den 11. maj 2020, af Sebastian Stave Sjöberg. 
 
 
Vollsmosekontrakt til 413 mio. går til Odense-entreprenør 
 
Som led i et omfattende renoveringsprojekt har Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) valgt det odenseanske 
byggefirma Hansson & Knudsen som hovedentreprenør. Arbejdet starter i midten af maj og forventes afsluttet i 
starten af 2023. Udover gennemgribende renovering af lejlighedernes indre skal projektet også sikre en DGNB-sølv 
certificering gennem bl.a. facade- og energirenovering. 
Kilde: Licitationen, den 11. maj 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Næste én ud af fem byggevirksomheder bliver afvist i banken 
 
Det er blevet sværere for byggevirksomheder at låne penge under Coronakrisen. En undersøgelse fra Dansk 
Byggeri viser, at en tredjedel af de byggevirksomheder, der mangler finansiering til projekter, møder skærpede 
vilkår fra bankerne. Derudover svarer 18 % af virksomhederne, at de ikke fik den ønskede likviditet fra banken. 
Kilde: Licitationen, den 9. maj 2020, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
 
(Nyhederne nedenfor leveres af Retriever Danmark)	
 
 
Behandling af byggesager i København tager alt for lang tid 
 
En ny forbrugerundersøgelse fra Københavns Kommune viser, at over halvdelen af dem, der skal have godkendt 
en byggeopgave, mener, at det er besværligt og alt for langstrakt at få behandlet sin byggesag i København. ”Det er 
nedslående, at vi som kommune ikke er i stand til at levere en bedre service,” siger gruppeformand for de 
Konservative i København, Jakob Næsager.  



Kilde: Berlingske, side 19, den 15. maj 2020, af Jonas Stenbæk Christoffersen. 
 
 
Der skal mere klima og bæredygtighed ind i byggebranchen 
 
Centrale aktører i den danske bygge- og anlægsbranche mener, at selvom flere byggevirksomheder har arbejdet 
målrettet med at få reduceret deres CO2-udledning, så skal der mere til, hvis branchen skal være med til at 
reducere klimagasudledningen med 70 procent frem mod 2030. Branchen står samlet for omkring 30 procent af 
alt CO2-udledning i Danmark. ”Bæredygtighed fylder rigtig meget hos os og har været en integreret del af vores 
forretning siden COP15,” fortæller Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef hos NCC.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 26,30, den 15. maj 2020, af Johanne Hauch Jensen. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
Nyt møde- og samlingssted for idræt og kultur i Aarhus 
 
I vestbyen i Aarhus er byggestarten netop gået for byens nye Sports- og Kulturcampus. Campussen bygges af MT 
Højgaard og opføres med deltagelse af flere samarbejdspartnere. Projektet opføres som to bygninger, 
Samlingshuset og Bevægelseshuset, på i alt 7500 kvadratmeter. Derudover kommer der et udendørs samligssted 
med navnet Verdenspladsen på 1500 kvadratmeter. Det forventes at projektet står færdigt om godt halvandet år.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 2, den 11. maj 2020, af Hans Petersen. 
 
 
Store planer for Aarhus-forstad 
 
I Aarhus er der store planer om at omdanne en strækning langs Olof Palmes Allé i forstaden Skejby til et 
bydelscentrum med boliger, arbejdspladser, butikker og restauranter. Bag planerne står en række grundejere i 
området, der tilsammen råder over 80.000 kvadratmeter. Visionen er, at der kan blive plads til bebyggelse på 
omkring 175.000 etagekvadratmeter i højder fra en til 20 etager, fordelt på 50.000 etagekvadratmeter erhverv og 
125.000 etagekvadratmeter boliger.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 14-15, den 10. maj 2020, af Morten Svith. 
 
 
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. 
 
 
Byrådet i Næstved vedtager stort byggeprojekt 
 
Det store byggeprojekt langs Rådmandshaven er netop vedtaget af et enigt byråd i Næstved. Projektet på 
Kvægtorvet blev samtidig velsignet med 9,5 millioner kroner. Det er Plan og Erhvervsudvalget, som skal udarbejde 
det endelige forslag, der på et senere tidspunkt skal forelægges både Økonomiudvalg og byråd. Næstved 
Kommune har i 2019 afsat 500.000 kroner til projektet, mens der er i 2020 er afsat 5.500.000 kroner. Derudover er 
der modtager 3.500.000 kroner fra fonden Realdania.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 4, den 4. maj 2020, af Robert Andersen. 
 
 
Sidste etape af logistikbyggeri sat i gang i Taulov 
 
I Prinsessens Kvarter i Taulov fortsætter Taulov Dry Port nu udviklingen af området med et 9.846 kvardratmeter 
stort logistik- og lagerbyggeri. Totalentreprisen er efter udbud vundet af specialisterne i erhvervsbyggeri, 
entreprenøren KTerhvervsbyg A/S. Det nye projekt bliver sidste etape af det store byggeprojekt, hvoraf de første 
49.300 kvadratmeter allerede er under opførelse. ”Vi er godt i gang med projekteringen af det nye byggeri og ser 
frem til at levere en veldrevet byggeproces og et flot byggeri,” siger administrerende direktør Per Henriksen.  
Kilde: Danmarks Transport-Tidende, side 10, den 4. maj 2020, af redaktionen. 
 
 



Knap 400 millioner kroner til boligrenoveringer i Esbjerg Kommune 
 
I Esbjerg Kommune og på Fanø skal der bruges 394 millioner på renoveringer af almene boliger. Det er blevet 
besluttet efter statsminister Mette Frederiksen i sin 1. maj tale afslørede, at regeringen vil investere 30 milliarder 
kroner på renoveringer af almene boliger. Det er godt for lejerne. Samtidig kan vi energirenovere. Udskifte oliefyr. 
Det gavner klimaet. Og de byggeprojekter, der dermed sættes i gang. Det skaber arbejdspladser, sagde hun.  
Kilde: Jydske Vestkysten Esbjerg, side 4, den 4. maj 2020, af Heidi Bjerre-Christensen. 
 
 
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. 
 
     
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. 
 
 
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. 
 


