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Strategiske partnerskaber er godt for byggebranchen
Tilbage i 2016 satte Københavns Kommune gang i en ambitiøs plan, der gennem etablering af såkaldte strategiske
partnerskaber skulle styrke kommunens byggerier. En foreløbig evalueringsrapport udarbejdet af Build-instituttet
ved Aalborg Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet og finansieret af Realdania for et større
forsøgsprojekt i Københavns Kommune viser nu, at der er mange fordele ved, at den danske byggebranche er midt
i et paradigmeskift, hvor fokus er flyttet fra enkelte projekter til hele porteføljer.
Kilde: Jyllands-Posten, side 14-15, 5. januar 2021, af Henrik Malmgreen.

Seniorbofællesskab ved Dalum Papir skal ud i anden budrunde
Mens de fleste brancher har været lukket ned og været afhængige af hjælpepakkerne, så har håndværkerne haft
travlt. Nu ser det ud til, at det også kommer til at gælde i forhold til planerne om det seniorbofællesskab, som
boligorganisationen Civica har købt sig ind i. Projektet med 58 to- og treværelses seniorboliger og et stort
fælleslokale har været sendt i budrunde i byggebranchen, men grundet budenes størrelse skal projektet rettes til,
inden det sendes i anden budrunde.
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 4-5, 31. december 2020, af Jonas Ancher Nyeng.

Byggeriet af Det Blå Forenings Hus påbegyndes i 2021
Haderslev Havn kan i det nye år se frem til et nyt foreningshus, Det Blå Forenings Hus, ved Strandparken. Projektet
har i 2021 fået frigivet fem millioner kommunale kroner ved det sidste byrådsmøde, hvortil yderligere tre millioner
kroner kommer året efter. I alt har Haderslev fået tildelt 19 millioner kroner til byggeri i og omkring Haderslev
Fjord, der har fundet sted de seneste seks år. Projektet forventes sendt i udbud primo 2021 og forventes færdigt i
2022.
Kilde: Jydske Vestkysten Haderslev, side 1, 29. december 2020, af Inge Rogat Møller.

Bygherrerådgiver søges til Aarhus' nye stadion
I hensigtserklæringen for projekt Kongelunden står der, at Aarhus skal have et nyt og banebrydende stadium,
hvortil man søger efter en bygherrerådgiver med speciale i stadion- og sportsanlæg. Bygherrerådgiveren skal
blandt andet have fokus på bæredygtighed både i forhold til byggematerialer, energi, fossilfri byggeplads og i den
videre drift. Der vil i udbudsfasen blive udvalgt fem leverandører til at byde på opgaven i et felt af interesserede
tilbudsgivere. Byggestart vil være medio 2023.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 15, 23. december 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Rammeaftale om bygherrerådgivning til Boliggården i Helsingør tildelt
I en pressemeddelelse oplyser boligorganisationen Boliggården i Helsingør og Domus Arkitekter samt
rådgiverfirmaerne Emcon og Dominia, at de har indgået en 4-årig rammeaftale om bygherrerådgivning. Opgaven
omfatter bygherrerådgivning i form af overordnet styring og koordinering af projekter. Ifølge udbudsmaterialet
ligger hver enkelt opgave under rammeaftalen i intervallet 250.000 til 100 millioner kroner. Rammeaftalens årlige
forbrug omkring Boliggården anslås til at ligge mellem 4 og 6 millioner kroner.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 8. december 2021, af Redaktionen.

Revision af udbudslov udskudt
På grund af coronakrisen er flere ting blevet udskudt og det gælder blandt andet den revision af udbudsloven, som
skulle gennemføres her til foråret. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har travlt i øjeblikket med de mange
redningspakker til erhvervslivet og har derfor slettet dette punkt midlertidigt på opgavelisten. Derudover har han
endnu ikke uddybet de nærmere detaljer om de regionale vækstteams, der blev besluttet med finanslovsaftalen
for 2021.
Kilde: Altinget.dk, 6. januar 2021, af Kim Rosenkilde.

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.

Ny digital udbudsportal i Gladsaxe
En ny digital udbudsportal skal gøre det nemmere at byde på mindre byggeopgaver i Gladsaxe Kommune. Med
portalen bliver det muligt for tømrere, murere, malere og andre håndværkere at oprette sig som mulig leverandør
og derigennem blive indbudt til at afgive tilbud. Gladsaxe Kommune forventer, at den totale mængde opgaver, der
vil blive udbudt gennem portalen, vil løbe op i omegnen af 40 millioner kroner årligt.
Kilde: Dagensbyggeri.dk, 5. januar 2021, af hal.

Morsø Forsyning bygger et nyt domicil
I april 2020 indleder Morsø Forsyning opførelsen af en ny forsyningsbygning, der skal samle deres medarbejdere
fra tre afdelinger under samme tag. Byggeriet skal i en indbudt licitation i fagentrepriser først i 2021. Efter
planerne kan byggeriet gå i gang i april næste år. Totalrådgiverne på projektet er A & I Rådgivende Ingeniører, og
byggeriet er tegnet af Arkitektgruppen Limfjorden.
Kilde: Morsø Folkeblads Ugeavis, side 17, 29. december 2020, af Carsten Tolbøll.

