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Nye projekter i Odder 
   
Odder Kommune udbyder snart nye parcelhusgrunde til salg i den vestlige den af byen. Den 6. juni bliver 27 
grunde sat til salg med priser fra 700.000 kroner til 1.125.000 kroner. Der er desuden projekter på vej med 
almennyttige boliger og en ny børnehave. I alt er der omkring 250 nye boliger er på vej. "Søgningen er stor, 
brandingen af Odder har haft sin succes. Efter prognoserne vækster vi enormt i årene fremover. De almindelige 
byggegrunde er spist op, og det er godt, der kommer en blandet boligmasse," siger formand for miljø-, teknik- og 
kulturudvalget, Ole Lyngby Pedersen (V).  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 7, 2. juni 2020, af Hans Jørgensen. 
    
 
Privatskole får svært ved at blive klar til skolestart 
   
Det bliver mødt med bred politisk undren, at byrådet i Egedal Kommune onsdag aften nikkede ja til at udleje cirka 
4.500 kvadratmeter til den nye Ølstykke Privatskoles midlertidige pavillon, så skolen kan åbne som planlagt til 
august. Inden skolestart skal privatskolen dog både sikre et område i nærområdet til personaleparkering, ligesom 
der skal afleveres en byggetilladelse, hvor der er gjort rede for blandt andet kloakering, vand, el og 
sikkerhedsforanstaltninger. Flere politikere mener, at den deadline bliver svær at overholde.  
Kilde: Sn.dk (Sjællands Nyheder), 29. maj 2020, af Kenneth Tanzer. 
   
 
Frederikssund Kommune fremrykker anlægsinvesteringer 
  
I Frederikssund Kommune bliver der travlhed for mange håndværkere, efter Byrådet nu har besluttet at fremrykke 
endnu flere anlægsinvesteringer. Det blev på byrådsmødet i aftes besluttet at fremrykke renovering af faglokaler 
på Ådalens Skole for 8,24 millioner kroner. Det blev også vedtaget at fremrykke tre projekter ved at frigive 
anlægsmidler. Blandt andet skal der etableres og renoveres kunstgræsbaner i kommunen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 29. maj 2020, af Red. 
 
   
Byggeri af ny fakultetsbygning på SDU tager til 
  
Opførelsen af den nye fakultetsbygning til Det Sundhedsfaglige Fakultet på SDU tager til. For at sikre både 
universitetets eksisterende bygninger og byggegrube, er der mod den store kælderbundplade etableret en væg af 
sekantpæle lavet i beton. Det skal sikre universitetsbygningerne mod at skride ned i den fremtidige kælder under 
arbejdets udførelse. SDU Sund, som bygningen skal hedde, vil forbinde Syddansk Universitet med det nye Odense 
Universitetshospital når det står færdigt.  



Side	2	af	3	
	

Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4, 26. maj 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Kommunerne er klar til at renovere og bygge for knap 22 milliarder næste år, hvis de får lov 
  
Som følge af Coronakrisen, så har landets kommuner aftalt en fremrykning af anlægsopgaver for 2,5 milliarder til 
2020, men behovet for nybyggeri og renoveringer af blandt andet veje og skoler er stadig hele 21,6 milliarder i 
2021. Det er 2,5 milliarder højere end dette års suspenderede anlægsloft. Både KL og Dansk Byggeri mener, at 
investeringerne kan hjælpe med at sparke gang i økonomien og beskæftigelsen, og derfor bør anlægsloftet også 
suspenderes i 2021.  
Kilde: Momentum, side 1-3, 25. maj 2020, af Rasmus Giese Jakobsen og Jens Baes-Jørgensen. 
 
 
Flertal bag byggeri på Kongelunden 
   
I Århus Kommune har borgmesteren et bredt politisk flertal bag sit forslag om at afsætte en kvart milliard kroner i 
2024 til visionen om Kongelunden, der blandt andet omfatter et nyt stadion, en formentlig ombygget og større 
Arena, nye atletikbaner, idræts- og aktivitetsområder i skoven og meget mere, som slet ikke er fastlagt endnu. 
Salling Fondene og erhvervsmanden Henrik Lind, Lind Invest, har hver doneret 250 millioner kroner til at udvikle 
området.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 8-9, 24. maj 2020, af Søren Willumsen. 
 
   
Sct. Ibs Skole i Horsens bygger en ny bygning 
   
Sct. Ibs Skole i Horsens er ved at bygge en ny bygning som erstatning for den nedbrændte Kilden. Det forventes, at 
den nye skolebygning kan tages i brug, når skoleåret 2021/2022 går i gang. Byggepladsen har taget en del af 
parkeringspladserne og skolegården. Samtidig har skolebyggeriet været årsag til, at Kildegade er spærret for 
gennemkørsel for biler frem til midten af august. Den nye bygning skal blandt andet rumme multisal og kantine.  
Kilde: Horsens Folkeblad, side 6-7, 22. maj 2020, af Mette Graugaard. 
 
   
Prisen for Skærbæk Skole skal være klar om en måned 
    
Den 18. juni skal undersøgelsen af forløbet omkring det kriseramte skolebyggeri i Skærbæk ligge klar. Også den 
endelige pris på skolebyggeriet skal være udregnet og ligge klar, så de nødvendige bevillinger kan foretages i 
økonomiudvalget og efterfølgende i kommunalbestyrelsen den 25. juni. Samtidig med at byggeforløbet 
undersøges på rådhuset, foregår en dialog og forhandlinger mellem rådgivningsfirmaet Friis & Moltke og Tønder 
Kommune om, hvordan byggeriet kan nå i mål økonomisk.  
Kilde: Jydske Vestkysten Tønder, side 1, 21. maj 2020, af Uwe Iwersen. 
 
 
Campusgrunden bliver Horsens' nye uddannelsesmekka 
   
Den første skole åbner på Campusgrunden i Horsens til august. Campusgrunden er Horsens' nye 
uddannelsesmekka. På den tidligere slagterigrund er det nye VIA University College og Innovationshuset ved at 
tage form. De består af to dele på henholdsvis 27.000 kvadratmeter og 5000 kvadratmeter. 3700 studerende og 
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350 ansatte kommer til at have VIA University College som sin daglige ramme. Campusgrundens andet byggeri, 
Social- og Sundhedsskolen har taget entreprenør Casa A/S mindre end halvandet år at rejse, og den står klar til 
august.  
Kilde: Horsens Posten, side 18-19, 2. juni 2020, af Claus Skovholm. 
 
 
Mere åbenhed og tværfagligt samarbejde efterspørges 
   
Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden og Mikkel Hjort, indehaver af tegnestuen Transparent Design, 
skriver i et debatindlæg i Licitationen – Byggeriets Dagblad, at viden om, hvordan man skaber de rette fysiske 
rammer for samvær, fællesskab, velvære og sundhed, som oftest aldrig bruges fra et projekt til et andet, når der 
bygges skoler i Danmark. De efterspørger derfor mere åbenhed og tværfagligt samarbejde.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 30-33, 29. maj 2020, debatindlæg af Esben Danielsen, direktør i 
Lokale- og Anlægsfonden, og Mikkel Hjort, indehaver af tegnestuen Transparent Design. 
 
 
Politikere føler sig ført bag lyset i sag om skolebyggeri 
   
16 punkter i planen for byggeriet af den nye skole i Skærbæk får flere politikere i kommunalbestyrelsen til at se 
rødt. Det drejer sig især om to punkter, som ser ud til at blive meget dyrere end først antaget. Desuden forventes 
byggeriet at blive kraftigt forsinket. "Det er usandt, når man siger, at vi har styr på økonomien i Tønder Kommune. 
Vi taler om en overskridelse på 30, 40, 50 millioner kroner," siger Leif Høeg Jensen (V), 
kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune.  
Kilde: Jydske Vestkysten Tønder, side 1, 29. maj 2020, af Martin Franciere. 
 
 
Byggeplaner buldrer videre trods massiv kritik 
    
På trods af massiv kritik fra borgerne fortsætter Valby Lokaludvalg med planerne om byggeriet af en tredje 
daginstitution på den i forvejen stærkt trafikerede Saxtorphsvej. Kritikken går på, at de to institutioner, der allerede 
ligger på vejen, hver morgen skaber trafikkaos. Lokaludvalget har derfor indbudt borgerene til at indgå 
konstruktivt i planerne og komme med input til blandt andet parkeringsforhold og udearealer omkring den 
uønskede institution. Byggeriet skal ifølge planen stå færdig i 2023.  
Kilde: Valby Bladet / Kgs. Enghave Bladet, side 14, 27. maj 2020, af Jacob Schneider. 
 


