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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. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 


