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Cykelsti mellem Boeslum og Ebeltoft et skridt nærmere 
   
En endelig ekspropriationsbeslutning af arealerne mellem Boeslum og Ebeltoft til anlæggelse af en cykelsti, der 
skal finansieres med lån fra staten til anlægsprojekter, der er afsat i forbindelse med coronasituationen, skal nu 
træffes i Økonomiudvalget og Byrådet. Det fortæller udvalgsformand for Miljø, Teknik og Natur, Kim Lykke Jensen, 
som samtidigt fremhæver, at ekspropriationsprocessen har været god. ”Det var en god proces med velforberedte 
borgere og en fin stemning,” siger han.  
Kilde: Ebeltoft Folketidende, side 3, 23. september 2020, af Anette Bonde. 
 
   
I Vejen havde man større ønsker om anlægsinvesteringer 
 
I Vejen Kommune er det sæson for forhandlinger og debatter omkring de kommunale budgetter. Der er i 
budgettet blevet plads til anlægsinvesteringer på godt 50 millioner kroner, hvilket er meget mindre, end man 
havde ønsket sig. Der har været ønsker på anlægssiden, som har været langt højere end kommunen har haft 
økonomi til. På trods af kritikken virker det til, at der kan opnås enighed i budgettet.  
Kilde: Jv.dk (Jydske Vestkysten), 20. september 2020, af Jørgen Schultz. 
 
 
Ønske om 120 nye boliger i Esbjerg 
   
Det norsk-svenske ejendomsselskab Heimstaden ønsker at opføre 120 nye boliger i et af de grønne områder i Gl. 
Gjesing ved Esbjergs højeste beboelsesejendomme på Mølleparkvej, som selskabet i forvejen ejer. Esbjerg 
Kommune er således blevet anmodet af totalentreprenøren Raundahl & Moesby A/S, der handler på vegne af 
Heimstaden, om at få udarbejdet en lokalplan og kommuneplanændring. Byggeprojektet løber samlet set op i 
11.500 etagekvadratmeter.  
Kilde: Jydske Vestkysten Esbjerg, side 8, 20. september 2020, af Heidi Bjerre-Christensen. 
 
   
Hadsundbroen skal renoveres af Serman & Tipsmark 
 
I Brønderslev har hydraulikvirksomheden Serman & Tipsmark vundet licitationen på renovering af Hadsundbroen. 
Det drejer sig om, at cylinderne på broen skal udskiftes, så der fortsat er bindeled mellem Aalborg og Randers. 
Renovationen bliver påbegyndt i uge 48 og finder sted frem til uge 50. Broen bliver i den forbindelse lukket ned af 
to omgange. Opgaven er udbudt af Vejdirektoratet.  



Kilde: Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel, side 4, 19. september 2020, af Redaktionen. 
 
 
Demonstrationer mod Femern-entreprenør 
  
Anlægsarbejdet på Femernforbindelse - Danmarkshistoriens største og dyreste byggeprojekt til op mod 53 
milliarder kroner - blev onsdag genstand for demonstrationer. Op mod hundrede fagligt aktive fra 3F, Dansk El-
Forbund og andre byggeforbund i BAT-kartellet protesterede således onsdag mod entreprenøren Fehmarn Belt 
Contractors (FBC), som ifølge forbundene lader de ansatte på projektet arbejde op mod 12 timer om dagen i 28 
dage i træk uden fridage.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 17. september 2020, af Ursula Rechnagel Taylor. 
  
 
Anlægsinvesteringer øges med knap 40 millioner kroner 
  
I Mariagerfjord Kommune meddelte byrådets partier torsdag, at de er enige om næste års budget. For to år siden 
skulle der skæres 123 millioner kroner, men kernen i næste års budget er, at der ikke skal spares nogen steder. 
Kommunen vil øge anlægsinvesteringer med knap 40 millioner kroner, så der i alt investeres omkring 120 millioner 
kroner. Der budgetteres blandt andet 36 millioner kroner over de næste fire år til cykelstier. "Vi er udfordret af 
lange, smalle veje mellem hovedbyerne. Nu kommer vi hele fjorden rundt med cykelsti til gavn for børn, som kan 
cykle sikkert i skole," siger Jørgen Hammer Sørensen fra Dansk Folkeparti.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Himmerland, side 4-5, 11. september 2020, af Søren Østergaard. 
 
 
Udviklingsplan for Flodbyen Randers er vedtaget af byrådet 
  
Randers Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at Randers Byråd nu har vedtaget en udviklingsplan for 
Flodbyen Randers, som åbner for en helt ny bydel med 335.500 kvm bebyggelse og plads til 7-8.000 indbyggere i 
den centrale del af Randers. Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune, fortæller, at byudviklingen 
kobles sammen med klimatilpasning og infrastruktur. Udviklingsplanen er opdelt i etaper og vil i de kommende 40-
50 år sætte retningen for byudviklingen i området.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 9. september 2020, af Ida. 
 
 
Ny jernbanebro bygges, selv om der var anden løsning 
 
I forbindelse med erstatning af jernbaneoverkørsler til ny bro ved Bidstrup, har Banedanmark besluttet at afvise 
det nye løsningsforslag. Det skyldes, at forslaget vil placere broen på den beskyttede natur i området, da byggeriet 
i så fald vil give mere logistisk mening. Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov støtter Banedanmark i sagen 
og henviser i den forbindelse til Naturbeskyttelsesloven §3, hvori der står beskrevet, at man ikke må ændre på 
tilstanden. Formanden for Naturfredningsforeningen frygter endelig afgørelse i sagen, og vil derfor drøfte den med 
Favrskov kommune, da der står flere fredede planter i området.  
Kilde: Jyllands-Posten Aarhus, side 8, 9. september 2020, af Kian Johansen. 
   
 
Endelig en cykelsti mellem No og Ringkøbing 
  



Efter at projektet med at etablere en cykelsti mellem No og Ringkøbing i årevis har været lagt til side, er der nu 
åbnet for projektet igen. Projektet blev droppet efter den første licitation for nogle år tilbage, da det blev for 
omkostningstungt. Mandag den 7. september er der licitation igen, og man forventer at arbejdet går i gang hurtigt, 
og at cykelstien står klar til brug i foråret 2021.  
Kilde: Ugeavisen Ringkøbing, side 10, 8. september 2020, af Poul Osmundsen. 
   
 
Næsten enighed om havnevej 
   
Der var næsten fuld opbakning til en ny havnevej på byrådsmødet mandag i Randers. Tre medlemmer af Dansk 
Folkeparti ville dog ikke tilslutte sig de øvrige 28 politikeres beslutning om at igangsætte etableringen af 
havnevejen. Havnevejen skal flytte tung trafik væk fra Århusvej og Randersbro. Planen er, at anlægsarbejdet går i 
gang til næste år, og at den nye havnevej står færdig i 2023.  
Kilde: Randers Amtsavis, side 6-7, 8. september 2020, af Karin Hede Pedersen. 
   
 
I Brenderup er boliger og folkepark godt på vej 
    
I foråret banede Middelfart Kommune økonomisk vej for folkeparken i Brenderup i forbindelse med puljen på 64 
millioner kroner til covid19-fremrykkede anlægsinvesteringer. Grunden viste sig dog at blive 350.000 kroner dyrere 
end først antaget, men på mandagens byrådsmøde fandt politikerne de ekstra penge ved at udvide puljen til 
fremrykkede anlægsinvesteringer. Arealet stilles til rådighed for den frivillige arbejdsgruppe, som selv har skrabet 
600.000 kroner sammen med hjælp fra det lokale erhvervsliv.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 9, 5. september 2020, af Søren Gottwald. 
   
 
Energinet bliver stævnet af lodsejere 
 
Lodsejere og deres advokat mener, at det er tvivlsomt, om det er nødvendigt at anlægge en gasledning på dansk 
jord, der skal transportere gas fra norske Nordsø-felter til Polen. Advokat Søren Nørgaard Sørensen, fortæller, at 
hovedbegrundelsen for, at de skal have medhold, er, at der ikke er den fornødne hjemmel til at ekspropriere, 
herunder at det slet ikke har været nødvendigt at etablere Baltic Pipe. Energinet oplyser, at stævningen endnu ikke 
er modtaget og de bestrider alle påstande.  
Kilde: Effektivt Landbrug, side 6, 5. september 2020, af Jacob. 
   
 
Ekstra-regning til Odense Letbane 
 
Coronakrisen har medført en ekstra-regning på 50 millioner kroner for byggeriet af den nye letbane i Odense. 
Derfor har Odense Letbane nu bedt stat og kommune om at få frigivet 70 millioner kroner fra de centrale reserver. 
Den spanske transportleverandør Comsa har været påvirket af virusudbruddet, men vil nu mande op med 100 
mand. Planen er, at de mange ekstra arbejdsfolk i gaderne skal færdiggøre anlægsarbejdet på hele strækningen 
inden årets udgang.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 2, 4. september 2020, af Rune Hellgren Blichfeldt. 
 
   
Baltic Pipe projektet går i gang ved Feddet 



 
Etableringen af Baltic Pipe, den europæiske gasforbindelse mellem Norge og Polen, begynder snart i Faxe-
området. Der etableres en 9000 kvadratmeter stor byggeplads nord for Feddet, hvor ilandføringen etableres 
gennem en tunnel. Skansestien er tidligere blevet omlagt som en del af forberedelserne til anlægsarbejdet. Baltic 
Pipe Project lægger vægt på at minimere gener i lokalområdet. Derfor finder anlægsarbejdet hovedsageligt sted 
inden for normal arbejdstid.  
Kilde: Haslev Posten, side 6, 2. september 2020, af Redaktionen. 
   
 
Regeringen lover et løft af de offentlige investeringer 
  
I finanslovsforslaget lover regeringen et løft af de offentlige investeringer på omkring 15 milliarder kroner til og 
med 2025. "God infrastruktur er central for vækstmulighederne i Danmark og erhvervslivets rammevilkår," hedder 
det blandt andet i DK2025, som er regeringens nye økonomiske plan. I byggeriet er beskæftigelsen faldet med 
omkring 5.000 personer i april-juni, men siden midten af april er antallet af ledige byggearbejdere faldet støt.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 10, 1. september 2020, af Claus Djørup. 
   
 
Mulig ny bydel over banegraven 
  
Aarhus Kommune, DSB Ejendomsudvikling, MT Højgaard og Pension Danmark har på opfordring af byrådet og i 
forbindelse med elektrificeringen af Aarhus H, undersøgt mulighederne for at overdække banegraven. Det er der 
nu kommet et udkast ud af, som indeholder en helhedsplan med et helt nyt og bilfrit bykvarter med 800-1.000 
boliger, cafeer og butikker. Byrådet skal sidst på året tage stilling til, om man ønsker at gå videre med planen.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 4-5, 28. august 2020, af Morten Svith. 
 
 
Anlægsinvesteringer kan være på vej i Kerteminde 
  
I Kerteminde Kommune er likviditeten siden 2018 forbedret fra 40 millioner kroner til plus 140 millioner i 2020. I 
september indledes budgetforhandlingerne og direktionen lægger op til massive anlægsinvesteringer. "Det her er 
en hel unik mulighed for at løfte vores anlægsområde væsentligt. Der bliver nu sat penge af til at foretage nogle af 
de anlægsinvesteringer, vi har drømt om, men som vi ikke har haft råd til før nu," siger Claus Lade, der er direktør i 
Kerteminde Kommune.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 10-11, 27. august 2020, af Helle Kryger. 
   
 
Byfornyelse i Aarhus til flere milliarder 
  
Aarhus’ borgmester lancerer ny plan for anlægsinvesteringer til 7,9 milliarder kroner fordelt på en 10-årig periode. 
Planen skal blandt andet sikre flere plejehjem, almene boliger, dagsinstitutioner samt nye skoler i Aarhus Ø med 
fokus på bedre indeklima og køkkenfaciliteter til eleverne. Hertil skal planen sørge for en grøn og bæredygtig 
byudvikling samt en markant stigning af klimainitiativer.  
Kilde: Jyllands-Posten Aarhus, side 6, 27. august 2020, af Jonas Hvid. 
 
 
Retssag om Femern-tunnelen begynder i dag 



  
Indtil nu har der været så stor tysk modstand mod Femern-forbindelsen, at man endnu ikke har kunnet tage det 
første spadestik på tysk side. I dag begynder så en retssag om tunnelens fremtid ved forvaltningsdomstolen i 
Leipzig, som har samlet syv klager over Femern-projektet. Blandt klagerne er miljøorganisationen Nabu, men også 
rederier, Femern kommune og en landmand er blandt sagsøgerne. Skulle de få medhold kan Femern A/S blive 
bedt om at justere på projektet.  
Kilde: Kristeligt Dagblad, side 5, 22. september 2020, af Tobias Stern Johansen. 
 
 
Sag om jordpris opgives efter 7 års kamp 
  
Efter 7 års forløb er der faldet endelig dom om ekspropriation af den jord, som Supersygehuset i Aalborg Øst 
nærmest er bygget på. Det betyder, at der er sat en politisk underskrift på den godt 100 millioner kroner regning, 
hvortil størstedelen af pengene er gået til advokater og ressourcer i forbindelse med et forsøg på at presse prisen 
på de i alt 60 hektar ned. Regionsrådet accepterer beslutningen, der var tæt på at ende i en retssag.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 4-5, 18. september 2020, af Karin Trine Pedersen. 
 
   
Der skal fart på udvidelse af østjysk motorvej 
  
I forbindelse med udvidelsen af motorvej E45 ud for Aarhus har Vejdirektoratet nu fremlagt en VVM-undersøgelse, 
der viser, hvilken indvirkning en mulig udvidelse af motorvejen vil have på miljøet. Bünyamin Simsek (V), der er 
rådmand for Teknik og Miljø, understreger i en pressemeddelelse på baggrund af høringssvaret, at det er meget 
vigtigt at fremtidssikre motorvejen i forhold til støj, men at anlægsarbejdet bør startes hurtigst muligt.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 14, 17. september 2020, af Redaktionen. 
 
 
Ny omformerstation i Revsing ved Vejen 
  
Forberedelserne til den første elforbindelse mellem Danmark og England er officielt i gang. Den nye, store 
omformerstation til Viking Link skal ligge i Revsing i Vejen, hvor tre storentrepriser skal arbejde på projektet. 
M.J.Eriksson vil stå for den forberedende del, hvortil opførelsen af selve omformerstationen endnu er uvist, men 
forventes fastlagt ultimo november 2020. Grundarealet af det nye stationsområde vil udgøre 19,5 hektar og 
forventes, at beskæftige op imod 75 personer i byggeperioden.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 18-19, 14. september 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
   
 
Marselis-tunnel projektet er på vej 
  
Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), har i mange år ventet på at få sat Marselis-
tunnel projektet i gang. Nu har et flertal i Aarhus Byråd besluttet, at tunnelen skal bygges, og man venter nu kun 
på, at regeringen godkender projektet. Transport- og Boligministeriet bekræfter, at man har afsat midler på 
finansloven til at støtte projektet, og at man er i dialog med Aarhus Kommune om forskellige aspekter i forhold til 
projektet.  
Kilde: Børsen, side 6, 14. september 2020, af Jørgen Høg. 
 


