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Taulov Dry Port gør klar til udvidelse på 60.000 kvadratmeter 
  
I det sydjyske knudepunkt Taulov Dry Port, er næste etape på 60.000 kvadratmeter lager- og logistikbyggeri på vej. 
Tina Grønholdt Hansen, marketing manager ved ADP, oplyser i en mail til Licitationen - Byggeriets Dagblad, at det 
store projekt kommer i udbud til april eller maj. Byggeriet bliver med dets bygningshøjde på 12,5 meter, 
facadehøjde på 16-17 meter samt 600 meters længde, et vartegn i Taulov Dry Port. Det er PFA, der sammen med 
havneselskabet ADP står bag Taulov Dry Port.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 18. januar 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
   
 
Materialepyramiden er på sin plads 
   
I et debatindlæg i Licitationen - Byggeriets Dagblad skriver Per Thomas Dahl, direktør for CLT Danmark, at det er 
ærgerligt, at myndighederne ikke allerede nu forbereder sig i forhold til udbudskrav, som bygger på viden om 
byggeriets CO2-belastning. Han mener, at det er et samarbejdende byggeri, som skal tage ansvar og vise, hvordan 
byggeriet kommer i mål med fornuftig brug af materiale. Han mener, at materialepyramiden er på sin plads, da 
den viser, hvordan man kan præsentere byggeriet, som et mere CO2-venligt produkt.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, 15. januar 2021, debatindlæg af Per Thomas Dahl, direktør, CLT 
Denmark. 
   
 
Hartvig Consult vinder rammeaftale 
  
Efter at det rådgivende ingeniørfirma Hartvig Consult med hovedsæde i Roskilde i en årrække har specialiseret sig i 
rådgivning omkring kloakker, vandafledning og belægning, har firmaet nu vundet Københavns Kommunes udbud, 
der vedrører rammeaftale om kloakrådgivning. Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse. Rammeaftalen, der er 
gældende i 2 år med mulighed for 2 års forlængelse, dækker kloakopgaver omkring renovering og 
vedligeholdelsesopgaver på de ejendomme, som Københavns Kommune står for at vedligeholde, herunder skoler, 
daginstitutioner og idrætsanlæg.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 14. januar 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 



 
 
Landsdækkende udbud virker ikke efter hensigten 
 
I et debatindlæg i Børsen argumenterer Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv, for, at store centraliserede 
udbud ikke medfører en god pris for det offentlige. Det er paradoksalt, mener Jung, da formålet med de store 
indkøbsaftaler og udbud netop er at sikre bedre, billigere og mere effektive offentlige indkøb. Han opfordrer til, at 
det offentlige i højere grad benytter sig af landets små og mellemstore virksomheder.  
Kilde: Børsen, side 2, 11. januar 2021, debatindlæg af Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv. 
 
 
Overvej alternative udbudsformer 
 
Bygherreforeningen anbefaler, at bygherrer overvejer alternative udbudsformer i takt med, at stigende travlhed i 
byggebranchen kan føre til flaskehalse. Nye tal viser, at byggebeskæftigelsen atter er på vej op efter en kortvarig 
coronanedtur i foråret og derfor mener Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, at man bør tænke ud af 
boksen i forhold til, hvordan man organiserer tingene, og hvem man indbyder til sine licitationer.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 10, 21. januar 2021, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
 
Analyse: Hvert fjerde byggeudbud bliver annulleret 
  
Et særudtræk i en nylig analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som Licitationen - Byggeriets Dagblad har 
fået foretaget, viser, at mere end hvert fjerde EU-udbud af bygge- og anlægsarbejder i perioden 2017-2019 er 
blevet annulleret. I de tre første kvartaler af 2019 blev 26,5 pct. af EU-udbuddene af bygge- og anlægsarbejder 
annulleret, men souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Gyrithe S. Rosenlund Høeg, vurderer, at andelen 
vil være lavere, når hele året er blevet kortlagt.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 20. januar 2021, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
DI Dansk Byggeri: Regioner er skyld i forsinkelser på sundhedsbyggerier 
  
DI Dansk Byggeri afviser kritikken fra Danske Regioner mod entreprenørerne for de betydelige forsinkelser i 
forbindelse med opførelsen af landets 16 kvalitetsfondsstøttede sygehuse. Peter Stenholm, direktør for DI Dansk 
Byggeri, sender sorteper tilbage til regionerne, der som bygherre har hovedansvaret for at planlægge og udbyde 
de milliarddyre sygehusprojekter. Hvis udbudsmaterialet var bedre og klarere, ville der være færre ekstraarbejder, 
mener han.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 20. januar 2021, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
 
Kæmpe boligprojekt i Brønshøj sendes i udbud 
  
Syv boligblokke i Brønshøj er sendt i udbud til en anslået værdi på 350 millioner kroner. Projektet i Bellahøjhusene 
har været undervejs i mange år, hvor renoveringen af de 270 boligblokke er længe ventet af mange i 
byggebranchen. Arkitektvirksomheden Mangor & Nagel er totalrådgiver på projektet og fastslår på deres 
hjemmeside, at moderniseringen vil ske med respekt for den ikoniske arkitektur fra 1950’erne. Fristen for 
anmodning til prækvalifikation af fire parter er den 11. februar 2021.  



Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 18. januar 2021, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Kun 44 procent af store EU-udbud efterspørger grønne løsninger 
   
Knap halvdelen af danske udbud efterspørger grønne løsninger. En opgørelse fra Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen viser, at 44 procent af de milliardstore EU-udbud har et bæredygtigt islæt. Kortlægningen sker 
som led i den nye strategi for offentlige indkøb, der blev fremlagt i oktober 2020. Kortlægningen er lavet ud fra 
søgeord i udbudsteksten som for eksempel "grøn", "miljø" og "klima". Derfor er det kun efterspørgslen af det 
grønne i udbuddet, der bliver vist - ikke hvor mange udbud der endte med en bæredygtig løsning.  
Kilde: Børsen, side 2,7, 12. januar 2021, af Louise Vogdrup-Schmidt. 


