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Grindsteds nye unge- og kulturcenter skal bygges af Erik Møberg A/S 
 
Murerfirmaet Erik Møberg A/S har vundet licitationen og skal stå for renovering og ombygning af Musikcentralen til 
et nyt unge- og kulturcenter i Grindsted. Det er kommet frem, efter et enigt byråd forleden godkendte 
licitationsresultatet. Man ønsker med projektet at skabe en unik ramme midt i campus, der både kan rumme den 
formelle fritid, herunder ungdoms- og kulturskolens tilbud og foreningsaktiviteter, og den uformelle fritid i form af 
et miljø for, med og af de unge.  
Kilde: Jydske Vestkysten Billund, side 1, 15. oktober 2020, af Annette Bruun Jarl. 
 
 
Tre kandidater i finalen om Bygherreprisen 
   
Danmarks Tekniske Universitet for Bygning 310, byudvikler Rune Kilden fra udviklingsselskabet Kilden og 
Mortensen og Byggeri København er de tre finalister til årets Bygherrepris, som Bygherreforeningen og 
Boligfonden Kuben står bag. Prisen gives til en bygherre, der har vist særdeles god og professionel 
bygherreindsats, blandt andet gennem bæredygtigt byggeri med miljømæssige gevinster. Jurymedlem Fangel 
Poulsen fra rådgivervirksomheden Bauherr siger, at prisen er en anerkendelse til bygherren og er med til at 
synliggøre det efterstræbelsesværdige.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 17, 13. oktober 2020, af Christian Brahe-Pedersen. 
 
 
Tiny Houses på dagsordenen 
   
Trenden ”Tiny Houses” vinder disse dage indpas i landets kommuner, og flere af landets byråd er i færd med at se 
nærmere på lovliggørelsen af denne type boligform. Trenden er en international bevægelse til personer, der har en 
travl og hektisk hverdag, og som ønsker lave økonomiske udgifter, idet boligerne er selvbyggede. Trods ambitionen 
om en bæredygtig og klimavenlig bolig kan mange af de små huse på nuværende tidspunkt ikke leve op til kravene 
i Bygningsreglementet og kræver desuden en række dispensationer fra Planloven.  
Kilde: Avisen Danmark, side 16, 13. oktober 2020, af Anders Boisen. 
  
 
Wicotec Kirkebjerg klar til at hjælpe Region Hovedstaden 
  
Afdelingsdirektør for vvs hos Wicotec Kirkebjerg, Henrik Jørgensen, fortæller, at man er klar til at få gjort Herlev 
Hospitals nye akuthus og kvinde/barn-center færdig, hvis Region Hovedstaden ønsker deres hjælp, som det var 
tilfældet, da de overtog arbejdet efter Inabensa på Niels Bohr-bygningen. Wicotec Kirkebjerg har allerede budt på 



opgaven, men Inabensa var den billigste danske virksomhed i udbuddet, og derfor gik opgaven til dem, fortæller 
han.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, 12. oktober 2020, af Jane Schmidt Klausen. 
   
 
1600 nye boliger på vej til Vestegnen 
  
En historisk byggeaftale er landet hos Høje-Taastrup Kommune, hvor FB Gruppen begynder arbejdet i 
sensommeren 2021. Der er tale om en helt ny bydel mellem Roskilde og København med 1600 boliger til en værdi 
af tre milliarder kroner. Hele bydelen, kaldet Nærheden, er planlagt til at være færdig i 2028, hvortil omkring 3000 
boliger skal huse mange nye beboere. Området står i dag færdigt med 200 boliger, hvortil indbyggertallet 
forventes at vokse til omkring 1000 inden årsskiftet.  
Kilde: Berlingske, side 10, 12. oktober 2020, af Thomas Breinstrup. 
   
 
Pensionsselskaber har stadig appetit på ejendomsinvesteringer 
   
Ifølge en rundspørge har landets pensionsselskaber fortsat en høj tiltro til ejendomsmarkedet. Særligt boliger, 
kontor- og erhvervsejendomme i og omkring landets største byer står højt på ønskelisten, mens eksempelvis 
hotelprojekter, en branche som er hårdt ramt af corona-krisen, fravælges som investeringsobjekt. Michael Bruhn, 
direktør i PFA Ejendomme, fortæller, at pensionskassen blandt andet kigger på senior- og ungdomsboliger samt 
logistik og lifescience.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 12. oktober 2020, af Ursula Rechnagel Taylor. 
   
 
11 kommuner skruer op for de grønne ambitioner 
  
11 kommuner får nu hjælp af Realdania til at skrue op for deres grønne, bæredygtige ambitioner i kommende 
byggeprojekter. Ambitionerne tæller blandt andet grønne tage, genanvendelige materialer, fokus på bygningernes 
levetid samt brug af bæredygtige træsorter. Gennem samarbejdet med Realdania kan kommunerne indhente 
målrettet rådgivning om, hvordan de bedst muligt styrker den klimamæssige bæredygtighed i deres projekter. 
Byggeprojekterne skal realiseres ved hjælp af ophævelsen af kommunernes anlægsloft, der blandt andet har til 
formål at støtte bæredygtige byggeprojekter.  
Kilde: Udbudsmedia.dk, 11. oktober 2020, af Gert. 
   
 
Planer om ny bydel tæt på Tietgenbyen 
  
Det Kolding-baserede firma Stender Projektudvikling ønsker at opføre 282 rækkehuse, et seniorbofællesskab og en 
dagligvarebutik ved Marslev i Kerteminde Kommune tæt på Tietgenbyen og det kommende supersygehus i 
Odense. Projektchef Michael W. Laursen fortæller, at man foreløbigt har sendt projektet til kommunen for at få det 
indlemmet i en ny kommunalplan, som er under udarbejdelse. Ifølge Michael W. Laursen vil kommunen 
sandsynligvis foretrække at få flere parcelhuse ind i byggeriet, og projektet kan dermed ændres markant.  
Kilde: Fyens.dk, 11. oktober 2020, af Helle Nordström. 
   
 
Rapport giver hudflettende kritik af skandalehøjhus 
    



En rapport fra Cowi kritiserer i krasse vendinger kvaliteten af fundamentet støbt af BG Beton under Njals Tårn. Det 
er Bach Gruppen og dets datterselskab BG Beton, som har udført bundpladen, som bærer Njals Tårnets 23 etager. 
Rikke Sønderriis, der er byggechef i Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, skriver i en mail, at Bach 
Gruppen får lov at forestå undersøgelser af sit eget byggeri, fordi bygningsreglementet kræver det, men derudover 
vil byggeriet også blive efterkontrolleret af en uvildig tredjepart.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 9. oktober 2020, af Sebastian Stave Sjöberg og Andrea Jessen 
Jakobsen. 
 
 
Regionsråd har godkendt 162 nye og moderne enestuer på Nykøbing F. Sygehus 
  
Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, fortalte i dag, at Regionsrådet har godkendt 
dispositionsforslaget for 162 enestuer på Nykøbing F. Sygehus som en del af en større modernisering og fornyelse 
af sygehuset. Man går derfor nu i gang med at sende projektet i udbud, så man kan komme i gang med næste fase 
af den væsentligste del af moderniseringen. Man forventer, at moderniseringen står færdig i 2028.  
Kilde: Sydfalster Nyt, side 2, 8. oktober 2020, af Redaktionen. 
   
 
Wihlborg skal bygge taghuse på en eksisterende erhvervsbygning 
   
Ejendomsselskabet Wihlborg skal stå for at opføre en række taghuse i en til to etager oven på kontorbygningen 
Kernehuset i Hørkær kvarteret. Taghusene vil fordele sig på cirka 2.500 kvadratmeter og kommer blandt andet til 
at rumme såkaldt 'urban farming' på tagene. Projektet, der kaldes Symbiosehusene, er blandt vinderne af Statens 
Kunstfonds og Realdanias Boliglaboratorium. Ifølge Johan Tofte, projekt- og udviklingschef i Wihlborgs, er der 
endnu ikke en konkret byggestart for projektet.  
Kilde: Herlev Bladet, side 23, 8. oktober 2020, af Jørgen Nielsen. 
 
 
Byggeriet af Lynetteholmen rykker nærmere 
   
Et lovforslag, som baner vejen for jordopfyldningen til Lynetteholmen, er blevet fremsat af regeringen. Dermed 
rykker anlægsprojektet af den nye kunstige ø i Københavns Havn nærmere. Byggeriet af den nye bydel, som skal 
skabe plads til 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser, vil formentlig først stå helt færdig i 2070. Ikke 
alle er glade for de mange år med tung lastbilkørsel. En undersøgelse fra Cowi har nemlig vist, at der skal 
transporteres op mod 80 millioner tons jord ud til den nye ø.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 8. oktober 2020, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
 
Beton på hotel undersøges nu af Bach Gruppen 
 
Som direkte følge af betonskandalen på Bryggens Bastion på Amager skal betonen på Peak 12 Hotel i Viborg, som 
netop nu opføres i Viborg af Bach Gruppen, undersøges nærmere. Det bekræfter Familien Bühlmann, som skal 
drive hotellet, når det åbner i 2021. Det er BG Beton, et datterselskab til Bach Gruppen, der har leveret beton til 
hotelbyggeriet. Det er endnu usikkert, hvilke dele af byggeriet i Viborg en kommende rapport vil indeholde.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 15. oktober 2020, af Sebastian Stave Sjöberg. 
 
 
Byggepladser skal være fossil- og emissionsfrie 



  
Vejdirektoratet og Københavns Kommune baner sammen med DI Dansk Byggeri vejen til fossil- og emissionsfrie 
byggepladser, hvilket er et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af CO2. Det sker konkret ved, at man i 
fællesskab har formuleret et sæt udbudsbetingelser, der kan bruges, når det offentlige udbyder bygge- og 
anlægsopgaver. For Vejdirektoratet og Københavns Kommune er den overordnede målsætning, at der fra 2025 bør 
stilles krav i alle udbud om, at byggepladser skal være fossilfrie.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, 14. oktober 2020, af Torben Liborius, underdirektør i DI Dansk 
Byggeri, og Henrik Friis, chef for Dansk Infrastruktur i DI Dansk Byggeri. 
   
 
Niras og Envidan skal dyste om design af Aarhus ReWater 
   
Aarhus Vand har valgt to rådgiverkonsortier, Niras og Envidan, som skal konkurrere om at designe et stort anlagt 
ressource- og renseanlæg på havnen i Aarhus til 1,7 - 2 milliarder kroner, kaldet Aarhus ReWater. Designet af 
renseanlægsprocessen er ét af tre overordnede trin i den samlede udbudsproces. Efter det tredje trin, hvor man er 
ved at udarbejde udbudsmaterialet, vil der blive valgt en vinder. Aarhus ReWater skal erstatte Marselisborg 
Renseanlæg.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 14. oktober 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Selskabsmodel - en sikker vej til succes på byudviklingsprojekter 
  
Erfaringer fra tre kommuner viser, at det ved traditionelle udbudsprocesser kan være svært at tiltrække investorer 
med kvalificerede bud, hvorimod der med private samarbejdspartnere, også kaldet selskabsmodellen, ses en 
større succesrate. Det ses især ved, at private investorer har en mere strategisk tilgang til store og komplekse 
projekter, hvortil de råder over både finansiering, kompetencer og drivkraft i forhold til et offentligt udbud og 
bagvedliggende arkitektkonkurrence. Selskabsmodellen er på nuværende tidspunkt anvendt i flere store 
udviklingsprojekter, herunder Nærheden i Høje-Taastrup Kommune.  
Kilde: Teknik & Miljø, side 18-19, 13. oktober 2020, af Salli Bergmann og Anders Thanning. 
 
 
Udbudstvist ender i retten 
  
Et udbud af et rørsystem til spildevand til cirka 100 millioner kroner er nu endt med en civil retssag ved Retten i 
Odense. Udbuddet blev i sin tid vundet af Per Aarsleff, men den fynske entreprenør TC Anlæg mener ikke, at 
udbuddet forløb efter reglerne og indbragte derfor sagen for Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet afviste dog 
sagen, og TC Anlæg er derfor nu gået rettens vej.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 9. oktober 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 


