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Stort erhvervsbyggeri på vej i Aarhus 
 
Et erhvervsbyggeri på i alt 14.000 kvadratmeter er efter 15 års tilløb nu endelig på vej i Aarhus. Byporten Syd, som 
projektet hedder, kommer til at bestå af tre glasbeklædte bygninger i op til 45 meters højde. Dansk 
Erhvervsprojekt står bag byggeriet, der forventes færdig i 2022. Der er også planer om et endnu større 
erhvervsbyggeri - Byporten Nord - der kommer til at bestå af seks tårne, hvoraf det største bliver på 23 etager og 
75 meter højt.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 9, 25. juni 2020, af Tobias Heede Niebuhr. 
 
 
Omsætningsfremgang i byggeriet på trods af coronakrise 
 
Nye beregninger, som Dansk Byggeri har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, viser, at byggeriet har 
klaret sig godt gennem de fire første måneder af året. Således har branchen formået at løfte omsætningen med 
2,4 procent i forhold til sidste år på trods af den verdensomspændende coronapandemi. Der er tale om en 
omsætningsfremgang i alle byggeriets underbrancher bortset fra anlægsentreprenørerne.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 9, den 24. juni 2020, af Andrea Jessen Jakobsen. 
 
 
Hjallese Provsti har besluttet at fremrykke flere planlagte anlægsprojekter 
 
Provstiudvalget i Hjallese Provsti vil fremrykke flere planlagte anlægsprojekter for 70 millioner kroner for at sikre 
lokale arbejdspladser i Odense. Provst Paw Kingo Andersen fortæller, at Hjallese Provsti vil gøre, hvad de kan, for 
at bidrage til at hjulene holdes i gang i Odense. Projekterne er blandt andet en gennemgribende renovering af 
Dalum og Korup Kirker, nye sognegårde i Næsbyhoved Broby, Seden og Stige og en udvidelse af Paarup og 
Stenløse Sognegårde.  
Kilde: Lokalavisen Nordvest, side 11, den 24. juni 2020, af Kristian Isaksen. 
 
 
Det kan blive populært at bygge nye logistikejendomme 
 
Det ser ud til at markedet for logistikejendomme kommer styrket ud på den anden side af coronakrisen. Dette 
skyldes ifølge Joseph Alberti, head of research hos EDC Erhverv, at onlinehandlen er vokset under epidemien. 
Alberti siger, at det i nær fremtid kan blive populært at bygge nye logistikejendomme. Han mener, at området 
omkring den kommende Femern Belt-forbindelse kan blive interessant set med investorøjne. "På den baggrund 
tror jeg, vi vil se mere spekulativt byggeri i logistiksegmentet, altså byggeri, hvor der ikke er indgået lejekontrakter 
på forkant," siger han blandt andet.  



Kilde: Jyllands-Posten, side 14-15, den 23. juni 2020, af Henrik Malmgreen. 
 
 
Favrskov Kommune banker byggesagsbehandlingstiden i bund 
 
Ifølge Dansk Byggeris årlige erhvervsvenlighedsanalyse har Favrskov Kommune landets bedste erhvervsvilkår. 
Analysen har lagt særlig vægt på erhvervsklimaet for bygge- og anlægsvirksomheder, og Favrskov Kommunes 
topplacering skyldes især en halvering af byggesagsbehandlingen. Således ventede ansøgere i 2019 i snit 29 dage, 
mens landsgennemsnittet er 50 dage. Udviklingen skyldes blandt andet, at én medarbejder er blevet sat til kun at 
arbejde med de større virksomheders byggesagsbehandling.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, den 23. juni 2020, af Sebastian Stave Sjöberg. 
 
 
139 boliger er på vej på Godsbanen 
 
Det nye byggeri bestående af 139 boliger på Godsbanen i Aarhus holder tidsplanen trods pandemien. Planen er, at 
boligerne står klar i foråret 2021. Byggeriet opføres med stor fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi og 
energistandarden er cirka 25 procent bedre end kravet fra Bygningsreglementet, hvilket vil kunne mærkes på 
varmeregningen. Det er et konsortium bestående af Byggefirmaet Knudsgaard A/S, Cubo Arkitekter og 
ingeniørfirmaet Tri-Consult, som står for entreprisen. 
Kilde: Århus Stiftstidende, side 12, den 22. juni 2020, af Hans Petersen. 
 
 
340 nye boliger skal bygges i bakkerne bag Kattegat 
 
To aalbogensere på henholdsvis 75 og 67 år, står bag stort ambitiøst byggeprojekt på attraktive 340 boliger i 
bakkerne bag Kattegat. Boligprojektet vækker begejstring hos mange, ikke mindst borgmester Birgit Hansen (S). 
”Jeg er overordentlig glad for, at nogen har valgt at investere i så mange boliger i Sæby,” siger hun. Først skal der 
dog udarbejdes en lokalplan og dernæst skal projektet ud i en offentlig høring.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, den 22. juni 2020, af Lars Hofmeister. 
 
 
28 millioner kroner kræves i erstatning fra konkursramt savværksejer 
 
Kenneth Jepsen gik i 2019 konkurs med Ugilt Savværk, efter han i 2019 fik en voldgiftssag på halsen, der endte i et 
erstatningskrav på 45 millioner kroner. Han indgav derfor en konkursbegæring til skifteretten, men forinden havde 
han solgt savværkets aktiver til et nystiftet selskab. Siden har konkursboets kuratorer undersøgt, om alt er sket 
efter reglerne. De vurderer nu, at Jepsen har fået urimelig økonomisk fordel på bekostning af kreditorerne i boet.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, den 22. juni 2020, af Tine Bielefeldt. 
 
 
Byggeboom fortsætter i Hjørring Kommune 
 
I disse år oplever Hjørring by et stort byggeboom med både etagebyggeri i midtbyen omkring og op til Bispetorvet, 
hvor der blandes boliger og forretninger. Et nyt projekt, kaldet Æblehaven, består af 15 rækkehuse og i løbet af kun 
10 dage ligger der underskrevne reservationer på samtlige rækkehuse. Byggeriet håber på gravetilladelse inden 
sommerferien, men hvis det glipper, er planen, at man begynder den 1. august.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel, side 4-5, den 22. juni 2020, af Allan Vinding Sørensen. 



 
 
Den nye Storstrømsbro ramt af forsinket tidsplan 
 
Den nye Storstrømsbro skal stå færdig i udgangen ad 2022, og ved udgangen af 2023 skal den være klar til 
togtrafik. Niels Gottlieb, projektchef i Vejdirektoratet, fortæller, at man er cirka fem måneder efter tidsplanen. 
Vejdirektoratret er bygherre på projektet, mens det italienske joint venture Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV), 
står for byggeriet. Gottlieb fortæller, at forsinkelsen skyldes en kombination af flere ting, men særligt gør den 
meget regn de fik sidste år samt coronakrisen sig gældende.  
Kilde: www.folketidende.dk, den 19. juni 2020, af Jakob Poulsen. 
 
 
Erhvervsbyggeri tildelt DGNB Guld 
 
Vallensbæk Company House, som er det sidste af fire kontorbyggerier i Delta Park, er blevet 
bæredygtighedscertificeret i kategorien DGNB Guld, der står for Green Building Council Denmark. Der måles 
blandt andet på holdbarhed i byggematerialer, forbrug af energi og indeklima. ”Bæredygtighedscertificeringen af 
Vallensbæk Company House IV illustrerer det store potentiale i bæredygtigt byggeri,” siger Marius Møller, direktør i 
PensionDanmarks afdeling for ejendomme.  
Kilde: www.sn.dk/storkoebenhavn, den 18. juni 2020, af redaktionen. 
 
 
Borgere skal inddrages i skylineprojekt i Viborg 
 
I Viborg er et ambitiøst projekt i støbeskeen og afventer en ny lokalplan. Det drejer sig om et 16 etagers 
boligbyggeri, som Rambøll Arkitekter og tegnestuen Quattro har designet. Planerne bliver behandlet på det næste 
byrådsmøde, og da boligerne vil betyde en ændring i byens skyline, kræver det ekstra planlægning og inddragelse 
af byens borgere. "Den fremtidige udvikling langs søerne skal tilgodese hensynet til natur og miljø," siger Alf 
Østergaard Laursen fra Rambøll Arkitekter.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, den 18 juni 2020, af Peter Kargaard. 
 
 
Brandkrav gør det svært at genbruge byggematerialer 
 
Det kan være svært at udvinde materialer til genbrug i cirkulært byggeri, og brandkrav gør det ikke nemmere. Der 
er stort potentiale i at gøre byggebranchen mere effektiv, og nogle produkter er nemme at genanvende. For 
eksempel er beton nemt at genbruge, mens materialer, hvor der er brugt cement eller lim, gør det svært. Et af 
problemerne er, at der ikke findes en måde at brandteste og klassificere genbrugsmaterialer på.  
Kilde: Byggeri + Arkitektur, side 56, den 18. juni 2020, af  Mikkel Weber Sandahl. 
 
 
Pihl Konsortium vinder udbud af sygehusbyggeri 
 
Den danske entreprenør Pihl Konsortium skal stå for byggeriet af en ny laboratoriebygning på Sjællands 
Universitetshospital i Køge. Det er den næststørste entreprise på det nye supersygehus. Prisen for byggeriet bliver 
300 millioner kroner, oplyser projektdirektør Helle Gaub, oprindeligt lød prisen på 260 millioner kroner. "Vi har lagt 
lidt ekstra penge ind i projektet, fordi vi har lagt flere ting ind i opgaven. Eksempelvis er det nu entreprenøren og 
ikke os, der skal sørge for en del af inventaret," siger Gaub.  



Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 3, den 17. juni 2020, af Tomas Revsbech. 
 
 
5E Byg vinder endnu et projekt på Nyt OUH 
 
Region Syddanmark besluttede mandag at give en kæmpestor ordre på 327 millioner kroner på det nye 
universitetshospital i Odense til den fynske entreprenørvirksomhed 5E Byg. For blot ti dage siden vandt 5E Byg en 
anden opgave til 80 millioner kroner på Nyt OUH. Det er byggeriet af en logistik- og sterilcentral på det nye 
storsygehus, de mange penge i den nye ordre går til. Den tidligere ordre lød på opførsel af sygehusets køkken.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 11, 25. juni 2020, af Jesper Beenfeldt. 
 
 
Byggesjusk med Lejerbo boliger i Brøndby 
 
160 boliger i Lejerbos Dammene afdeling 94-0 i Brøndby er ramt af, hvad flere beboere betegner som byggesjusk. 
Det er blandt andet ulovligt el og genbrug af gammel isolering med ekskrementer fra rotter, beboerne refererer til. 
Anker Hansen & Co. A/S har været hovedentreprenør på projektet, som ifølge Lejerbo er på 138 millioner kroner. 
Anker Hansen & Co. A/S er gået konkurs, men ifølge beboerne mangler der fortsat udbedring af fejl og mangler i 
projektet.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 25. juni 2020, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Kommende psykiatrihospital i Odense opføres efter samme model som i Vejle 
   
Den nye voksenpsykiatri på Nyt Universitetshospital Odense (Nyt OUH) slår dørene op i efteråret 2023. På et møde 
den 22. juni vedtog regionsrådet rammerne for udbuddet af anlægsopgaven, og det udbudsmateriale, 
voksenpsykiatrien på Nyt OUH skal bygges ud fra. På mødet pegede regionspolitikerne også på, hvilken model for 
offentligt-privat partnerskab (OPP) de foretrækker. Valget faldt på en model med privatfinansiering, som også blev 
benyttet ved byggeriet af den nye psykiatri i Vejle.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 24. juni 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 


