
 
Nyheder om byggeri og udbud 

 

Uge 2–3 2021 
 

(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 
 
Nyt boligkvarter i Risskov vækker bekymring fra naboer 
 
Borgere og grundejerforening udviser stor bekymring over byggeriet af et seks etagers boligbyggeri i Risskov i 
Aarhus. Det skyldes især højden på byggeriets to boligkarréer med plads til op imod 350 lejligheder samt et 
tilhørerende kontorbyggeri på 9000 etagekvadratmeter. Det er derfor besluttet at sende projektet i offentlig 
høring. Det forventes, at løsningen bliver en nedskalering af projektet.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 11, 24. januar 2021, af Morten Svith. 
 
 
Fem investorer udtaget til prækvalifikation i Odense 
 
Frem mod år 2030 omdannes Odense-bydelen Vollsmose til en anderledes attraktiv bydel med 
sammenhængskraft og varieret arkitektur, og den 11. januar var der sidste frist for at søge om rollen som 
fjerdepart i det arealudviklingsselskab, der kan udvikle 370.000 kvm byggegrunde og stå for salget af 160.000 
etagekvadratmeter byggeretter i Vollsmose i Odense. Odense Kommune oplyser, at der var seks investorer, hvoraf 
fem nu er udvalgt til prækvalifikation. Udbuddet afgøres i september 2021.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 22. januar 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Glostrup Kommune udbyder ejendommen Ejby Mosevej 175 til salg 
 
Ejendommen Ejby Mosevej 175, matr.nr 9b i Glostrup bliver for anden gang udbudt til salg af Glostrup Kommune. 
Kommunens forventer at boligbebyggelsen bliver i ét plan, seniorvenlig og af høj akitektonisk karakter. De 
indkomne projektforslag skal indeholde et skitseprojekt til den fremtidige bebyggelse. Projekt og købstilbud skal 
afleveres hver for sig. Salget sker i henhold til reglerne i Social og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 
24. juni 2011 (udbudsbekendtgørelsen). 
Kilde: Berlingske, side 5, 21. januar 2021, af Redaktionen. 
 
 
Byggeriet er kommet stærkt igennem krisen 
 
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at byggebeskæftigelsen er banket op i højeste niveau siden 2008. Det skyldes 
et glohedt boligmarked, håndværkerfradrag og offentlige investeringer. Cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore 
Stramer, siger, at det er imponerende og viser, at byggesektoren er kommet godt og stærkt igennem 
coronakrisens første fase. Han vurderer, at der fremadrettet fortsat vil være godt gang i byggeriet.  
Kilde: Børsen, side 18, 21. januar 2021, af Troels Beha Pedersen. 
 



 
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. 
 
 
Interessen for ny bydel i Gilleleje er stor 
  
Et område syd for Gilleleje, der skal udvikles til en ny bydel, sendes nu i offentligt udbud, og ifølge Nordicals 
Nordsjælland, der står for udbuddet, er interessen stor. "Der har længe været et stort ønske om at investere i 
Gribskov Kommune, og med dette grundstykke kommer vi til at ramme en bredere målgruppe af investorer såvel 
som kommende lejere," siger ejendomsmægler Christian Jessen, fra Nordicals Nordsjælland. Målet er at opføre 
200 nye boliger på et område på cirka 8,2 hektar.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 18, 19. januar 2021, af can. 
 
 
Ringsted får stort erhvervsområde 
   
Entreprenørerne Dansk Støbeasfalt og Marius Pedersen har taget deres første spadestik i byggeriet af 
Erhvervsområdet Business Park i Ringsted. Området på 1.360.000 kvadratmeter ligger lige ved motorvejen E20, 
hvilket gør byggerierne både synlige og tilgængelige. Selv udtaler Dansk Støbeasfalt Aps, at de har valgt at opføre 
deres nye domicil i Business Parken grundet Ringsteds strategiske placering. Ringsted Kommune bistår som 
samarbejdspartner til alle byggerierne.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 19. januar 2021, af redaktionen. 
   
 
5E Byg har købt fire byggefelter i Odense 
    
I Odense-bydelen Cortex Park har 5E Byg købt fire byggefelter, hvor der skal opføres omkring 250-260 boliger, 
svarende til omkring 24.000 kvadratmeter. Teknisk direktør for 5E Byg, Torben Nielsen, fortæller, at der bliver tale 
om studie- og familieboliger samt enheder til andre med tilknytning til det nye supersygehus, Nyt OUH, samt 
områdets andre videninstitutioner. Efter planen vil Cortex Park være fuldt udbygget omkring 2030.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 5, 19. januar 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
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. 



   
 
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. 
   
 
Brandkrav udfordrer træbyggeriet 
   
Træ er CO2-neutralt og mere klimavenligt end beton, stål og tegl, og derfor betragter mange træbyggeri som en af 
de bedste måder, byggeriet kan bidrage til de klimamål, Danmark har sat sig. Men for at det kan ske, er der en 
række tekniske forhindringer, der skal ryddes af vejen. En af forhindringerne er usikkerheden blandt udførende, 
rådgivere, bygherrer og myndigheder omkring store dele af de brandløsninger, der skal til for at bygge højt og stort 
i træ.  
Kilde: Mestertidende, side 18, 18. januar 2021, af Michael Rughede. 
   
 
150 meter højt kontorhus skal i offentlig høring 
   
Et forslag til lokalplan for et 150 meter højt kontorbyggeri i Aarhus er færdigt og kommer snart i offentlig høring. 
Huset, som står til at blive byens højeste, bliver ifølge lokalplanforslaget 40 etager højt og får en form som tre 
slanke klodser, der er sat forskudt oven på hinanden. På et fladt tag i 2. sals-højde bliver der anlagt en terrasse-
have, og i stueplan kommer der butikker og caféer. Det er byggeselskab Olav de Linde, som står bag planerne.  
Kilde: Stiften.dk (Århus Stiftstidende), 16. januar 2021, af Morten Svith. 
   
 
Nyt kvarter til Vestegnen 
   
Et nyt kvarter i Høje-Taastrup skyder op, hvor mere end 5000 københavnere sidste år flyttede dertil, efter at byen 
har været under profilering i nogle år. Bydelen Høje Taastrup C, som er klar til indflytning i 2022, har været under 
projektering i nogle år. Det er arkitektfirmaet Cobe, der har tegnet masterplanen. Kvarteret kan se frem til mere 
byggeri, der har fokus på moderne arkitektur, fællesskab og anderledes byrum. Området er på størrelse med 40 
fodboldbaner og skal huse omkring 4000 indbyggere.  
Kilde: Berlingske, side 8-9, 15. januar 2021, af Katrine Irminger Sonne. 
 
 
Frederikssund Kommune modtager seks bud på storparceller i Vinge By 
   
Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen, glæder sig over, at investorer tror på projektet 
Vinge By. Kommunen har modtaget seks købstilbud, inden fristen for at byde udløb onsdag. Det drejer sig om 
16.000 etagemeter på tre storparceller tæt på Vinge Station. Ud over de seks bud har kommunen fået kontakt med 
en række investorer og bygherrer, som man skal have nærmere dialog med i forhold til deres muligheder for at 
deltage i byggeriet.  



Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 13, 15. januar 2021, af maj. 
   
 
Stor støtte til bæredygtigt byggeri fra Realdania 
  
Realdania støtter bæredygtigt byggeri med 110 millioner kroner, der skal styrke den grønne omstilling og cirkulært 
byggeri. Det er 17 kommuner og 13 almene boligorganisationer, der får støtte via Realdanias ”Sammen om 
bæredygtig byggeri”, hvoraf 28 er kommunale byggeprojekter og 13 store renoveringer i den almene boligsektor. 
Begrundelsen for støtten lyder blandt på, at de gerne vil bidrage til genopretningen af dansk økonomi og samtidig 
nedbringe CO2-udledningen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 15. januar 2021, af Peter Kargaard. 
 
 
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. 
   
 
75 nye lejeboliger i Fremtidens Forstad 
   
Fremtidens Forstad i Årslev syd for Odense har fundet sin første investor. Ejendomsselskabet Humlebo Gruppen 
har nemlig fået lov til at købe de to første byggeretter efter en udbudsrunde, som Faaborg-Midtfyn Kommune 
havde kørende i efteråret 2020. Byggeretterne skal bruges til at opføre 75 lejeboliger fordelt på dobbelthuse, 
rækkehuse og lejligheder med et boligareal mellem 78 og 122 kvm. Boligerne er tegnet af Archidea Arkitekter og 
Lytt Architecture.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 14. januar 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Bach Gruppen hyrer Rambøll 
   



Bygherren på det skandaleombruste højhusbyggeri på Bryggens Bastion på Amager, Bach Gruppen, har hyret 
endnu en rådgiver. Der er tale om Rambøll, som skal hjælpe Bach Gruppen med at udføre ikke-destruktive 
målinger af både søjler, vægge og dæk i bygningen, hvis fundament har vist sig at være støbt med både 
genbrugsbeton og byggeaffald. Ifølge Bach Gruppen kan målingerne foretages ved hjælp af enten hammer eller 
ultralyd.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 13. januar 2021, af Andrea Jessen Jakobsen. 
 
 
Biotek-domicil skal opføres af NCC 
   
Til april påbegynder entreprenørvirksomheden NCC opførelsen af biotekvirksomheden Genmab A/S nye 12.500 
kvadratmeter store domicil i Valby. NCC Building og NCC Property Development vil gennem hele processen 
samarbejde tæt med Genmab. Det nye domicil bliver på fem etager med 3000 kvadratmeter kælder og 
parkeringsfaciliteter til 250 biler. Byggeriet, der skal stå færdigt til indflytning i første kvartal 2023, opføres, så det 
kan bæredygtighedscertificeres på DGNB-guld niveau.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 13. december 2021, af Redaktionen. 
   
 
Skærpede indrejseregler udfordrer byggeriet 
  
Fra flere organisationer lyder det, at udenlandske arbejdere har svært ved at komme til landet for at arbejde på 
byggepladserne, hvilket i sidste ende kan betyde store forsinkelser af byggeprojekter. Torben Liborius, der er 
underdirektør i DI Dansk Byggeri, fortæller, at udenlandsk arbejdskraft er en vigtig del af byggeriet og de nye 
skærpede indrejseregler kan få store konsekvenser for bygge- og anlægsbranchen, hvis restriktionerne ikke 
lempes inden længe.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6 – 7, 12. januar 2021, af Andrea Jessen Jakobsen. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
Indeksregulering skaber problemer for sundhedsbyggerier 



 
I et debatindlæg i Berlingske argumenterer Torben Kjær, medlem af Danske Regioners Sundhedsudvalg og 
Hovedstadens Regionsråd, for, at hospitalsbyggeriernes pressede budgetter og de deraf følgende problemer ikke 
bør komme bag på nogen med blot en smule byggefaglig indsigt. Torben Kjær kritiserer, at den økonomiske 
ramme ligger fast og er indeksreguleret efter “mælke- og brødpriserne”, mens byggepriserne er steget langt mere i 
løbet af de 12 år, der er gået siden budgetrammen blev fastlagt.  
Kilde: Berlingske, side 47, 24. januar 2021, debatindlæg af Torben Kjær, medlem af Danske Regioners 
Sundhedsudvalg og Hovedstadens Regionsråd. 
 
 
Grøn beton første skridt på vejen mod bæredygtigt byggeri 
 
I en pressemeddelelse skriver betonproducenten Unicon, der er en del af Aalborg Portland Group, at de efter flere 
års forskning og udvikling i tæt samarbejde med forskningsmiljøet og andre aktører i branchen, heriblandt Aalborg 
Portland, har færdigudviklet et nyt sortiment af standardbetoner, som har op til 25 procent lavere CO2-aftryk 
sammenlignet med branchegennemsnittet. Betonen er ifølge virksomheden første skridt på vejen mod et mere 
bæredygtigt byggeri i Danmark.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 12, 22. januar 2021, af Redaktionen. 
 
 
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. 
 
 
Odense skal opgradere idrætsfaciliteter 
 
I Odense skal der bruges 95 millioner kroner til at opgradere Odenses idrætsfaciliteter, heraf er 50 af millionerne 
sat af til vedligehold i for eksempel haller, idrætscentre, tennisklubber, spejderhuse, rideklubber, svømmehaller og 
klubhuse. Derudover skal 25 millioner kroner anvendes på fem nye kunstgræsbaner, og så er det planen, at 2:1-
puljen skal udvides for 20 millioner. Odense Kommune giver med puljen to kroner for hver krone en frivillig 
forening selv stiller med til vedligeholdelse og ombygning.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 5, 21. januar 2021, af Camilla Maria Ahlmann-Petersen. 
 
 
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. 


