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Ny parkeringskælder under Universitetsbyen i Aarhus 
   
I juli 2020 vandt NCC totalentreprisen på etableringen af den nye parkeringskælder til Universitetsbyen på det 
tidligere kommunehospital i Aarhus, og nu er første etape af byggeriet sat i gang. Projektet omfatter både 
parkeringskælderen samt forlængelser af to tunneller mellem det tidligere kommunehospital ved Nørrebrogade 
og Universitetsparken på den modsatte side af vejen. Opgaven er opdelt i to etaper. Anden etape udføres i 
2023/2024. Når parkeringskælderen står færdig, vil der være plads til 160 biler.  
Kilde: Licitationen.dk, 4. januar 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
   
   
Lundehusskolen er renoveret efter de gamle værdier 
  
Den bevaringsværdige Lundehusskolen er blevet renoveret efter alle de gamle principper, og står derfor i dag klar, 
som da den åbnede i 1943. Det er det københavnske skolebyggefællesskab, TRUST, der i samarbejde med 
arkitekterne Kant og Nøhr & Sigsgaard, der har stået for skolebyggeriet. Efter mange fejlslagne renoveringer 
gennem årene, kan bygherrerne ånde lettet op efter et succesfuldt byggeri med sine treetagers røde tegl og 
farverige malerier. Renoveringen har løbet over fire år og er nu åben for elever.  
Kilde: Berlingske, side 10-11, 20. december 2020, af Holger Dahl. 
 
 
Danmarks dyreste skole bygges i Ørestad 
    
Danmarks dyreste skolebyggeri, Arenakvarterets Skole, skal bygges på en tidligere parkeringsplads i Københavns 
Ørestad. BAM Danmark A/S, der er totalentreprenør på byggeprojektet, regner med at få byggetilladelsen i hus i 
denne uge. Den nye skole har en anlægssum på 772,2 millioner kroner og kommer til at have fire klassespor, 
tilhørende fritidsordning, idrætshal, madskole samt en svømmehal. Entreprenøren regner med, skolen vil stå klar i 
2023.  
Kilde: Licitationen.dk, 11. januar 2021, af Sebastian Stave Sjöberg. 
 
 
Holbæk får fem nye skoler med tilhørende SFO og børnehus 
   
Kabi Entreprise har vundet de fem første projekter til opførelsen af det DGNB guld-certificerede byggeri på 
Knabstrup Skole og Børnehus. Planen er at renovere de eksisterende faciliteter samt opføre en 1000 kvadratmeter 
tilbygning – alt sammen med fokus på at mindske energiforbruget og sikre et sundt indeklima. Holbæk Kommune 
har afsat 175,5 millioner kroner til byggeprojektet af fem nye børnehuse, skoler og SFO, der skal foretages i 
perioden 2019 og 2022.  
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Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 10, 8. januar 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Kødbyen i København skal have sin egen skole 
   
Totalentreprenøren BAM Danmark, med underrådgiverne Nord Architects, BBP Arkitekter, ingeniørvirksomheden 
Norconsult og landskabsarkitekterne Bogl, har vundet udbuddet om opførelsen af en ny skole i Kødbyen i 
København. Kontrakten med BAM er på 274 mio. kroner for opførelsen af skolen, og den samlede anlægsbevilling 
til skolen er på 516 mio. kroner til hele byggeriet, som er opdelt i tre forskellige entrepriser. De består af 
ombygning af ammoniakkøleanlæg i Kødbyen, byggemodning af grunden, og opførelsen af selve skolen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, 6. januar 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Nyt uddannelsescenter skal stå klar i 2022 
  
Hvor ”Skolen ved Kongevejen” tidligere lå, er maskinerne nu i gang med at gøre området klar til byggeriet af et 
moderne uddannelsescenter. Entreprenørvirksomheden J. Jensen står for miljøsanering og nedrivning af de gamle 
bygninger og skal gøre klar til, at HF & VUC Nordsjælland kan overtage byggepladsen ved årsskiftet. Helsingør 
Kommune skal stå for etableringen af blandt andet cykelparkering og de grønne arealer, når byggeriet efter planen 
står færdigt i 2022.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 8-9, 31. december 2020, af dorte. 
 
 
Frederiksværk får ny skole 
   
Efter at alle stemte for, vedtog byrådet i Halsnæs Kommune torsdag aften en lokalplan og kommuneplantillæg, 
som muliggør byggeriet af en ny skole i Frederiksværk. Den nye skole skal erstatte den gamle skole, der er ramt af 
skimmelsvamp i kælderen og nedslidning. Den nye Frederiksværk Skole forventes at kunne tages i brug januar 
2023.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 21. december 202, af Redaktionen. 


