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Uge 13-14 2021 
 
 
Nykøbing med høj byggefeber 
 
På en stribevis af byggepladser i Nykøbing summer det af travlhed og endnu mere byggeri er på vej. Jesper 
Toftebjerg Andersen, formand for DI Dansk Byggeri Sjælland og Lolland-Falster, fortæller, at for tiden kører 
byggeriet for fuldt blus og der bygges både stort og småt. Boliger, institutioner, skole, klubhus, sygehus og 
derudover er der også mange private projekter, hvor huse bygges ud, til og om.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 8-9, 10. april 2021, af haga. 
 
 
Tre i spil til stort skolebyggeri 
 
Valhøj Skole i Rødovre skal udvides med omkring 4.500 kvm nybyggeri plus en ny multihal på 1.600 - 2.000 kvm 
samt ombygning af skolens nuværende idrætsfaciliteter. Og nu har Rødovre Kommune prækvalificeret tre 
arkitektfirmaer til opgaven som totalrådgiver. Det drejer sig om Aart Architects, JJW Arkitekter og Skala Arkitekter. 
Kommunen har afsat 150 millioner kroner til projektet, der ventes udbudt i hovedentreprise med en 
entreprisesum omkring 117 millioner kr. til byggeriet.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 9. april 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
  
 
500 millioner til moderniseringer af Folkeskolen i Egedal Kommune 
    
I Egedal Kommune er ambitionen klar i forhold til kommunens Folkeskoler. Folkeskolen skal være i verdensklasse 
og der er nu afsat 500 millioner kroner over de næste otte år til moderniseringer og udvidelser, der skal skabe rum 
til børnenes leg og læring, så der skabes rammer for at uddanne fagligt dygtige børn på et meget højt niveau, 
fortæller formand for Skoleudvalget, Betina Hilligsøe. Hun understreger, at når der både bliver plads til bevægelse 
og til fordybelse, bliver børnenes læring understøttet.  
Kilde: Lokalavisen Egedal, side 20, 7. april 2021, af Redaktionen. 
   
 
KHR skal stå i spidsen for skolebyggeri til 280 millioner 
   
KHR Architecture har vundet en konkurrence om byggeriet af Jern- og Metalskolen i Sisimiut, som efter planen skal 
stå færdig i slutningen af 2023. KHR Architecture har tidligere stået bag en række byggerier i Nuuk. "Det 
grønlandske landskab og klima stiller særlige krav til arkitekturen, både æstetisk og teknisk," fortæller Janina Zerbe, 
kreativ partner i KHR Architecture. Hun forklarer, at den ekstreme vind, de store mængder sne og lysforholdene er 
helt anderledes end i Danmark.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 20, 6. april 2021, af red. 
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NCC har stor succes med skolebyggerier 
   
NCC arbejder på nuværende tidspunkt på fem skoler rundt omkring i landet, og har yderligere 15-20 
skoleprojekter i pipeline. En af årsagerne skyldes de mange års målrettet arbejde, hvor de især igennem NCC’s 
indsats og samarbejde i Norge og Sverige har kunne drage nytte af landenes tidlige fokus på bæredygtigt byggeri. 
NCC har desuden været med i udviklingen af DGNB-certificeringen, der målrettet arbejder med bæredygtigt 
byggeri og som er i fokus blandt landets skolebyggerier.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, 6. april 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Fire virksomheder kæmper om totalentreprisen af ny stor Aarhus-skole 
 
Aarhus Kommune har afsat 339 mio. kroner til at opføre et nyt skole- og fritidscenter i Gellerup og det bliver med 
enten MT Højgaard, Per Aarsleff, Enemærke & Petersen eller A. Enggaard som totalentreprenør. I øjeblikket venter 
kommunen på de fire holds forslag samt den efterfølgende inddragende proces med brugere, forhandling og 
færdiggørelse af forslag og tilbud frem mod byrådets valg af en vinder i slutningen af 2021. Det forventes, at selve 
anlægsarbejdet kan starte op primo 2022.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 10, 30. marts 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
   
 
Byggeriet af Skolecenter Jetsmark er gået i gang 
  
Skolecenter Jetsmark kan i den nære fremtid tilbyde deres elever nye og opgraderede faciliteter. Tirsdag blev det 
første spadestik til det omfattende skolebyggeri taget, som er et af de største anlægsprojekter i Jammerbugt 
Kommunes historie. Det skal blive til 8000 kvadratmeter og fire nye bygninger, når projektet står færdigt i august 
2023. "Det er jo en historisk investering, vi laver. 150 millioner i skolen og 66 millioner i Jetsmark Idrætscenter," 
siger borgmester Mogens Christen Gade (V) om projektet.  
Kilde: Aabybro-Posten, side 6, 29. marts 2021, af Simon Jensen. 
   
 
Kommuner tænker ikke nok i langtidsholdbare materialer til bygninger 
 
Arkitektforeningen og tegnestuen Cornelius Vöge mener, at mange danske kommuner ikke tænker i 
langtidsholdbare materialer til deres bygninger til trods for store ord om bæredygtige målsætninger for 
kommunalt byggeri og renovering. Der er dog nogle kommuner, som er i gang. Gladsaxe Kommune stiller krav om, 
at alle nybyggede institutioner skal være svanemærkede og Københavns Kommune har også besluttet, at alle 
større byggerier skal være certificerede med for eksempel Svanemærket, fortæller Lisbeth Engel Hansen, 
kriteriechef hos Miljømærkning Danmark.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, 12. april 2021, af Peter Kargaard. 
 
 
Filskov bygger for fremtiden 
 
Filskov er på vej med to store projekter, der omhandler udbygning af byens hal og friskole. Skolen skal blandt 
andet have lavet en ny tilbygning med plads til faglokaler, værksted og E-sportscenter – alt sammen med fokus på 
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bæredygtighed og grøn energi i byggeriet. Filskov ønsker med de nye projekter at forblive en by med fokus på 
innovation, sammenhold og inspiration til lokalbefolkningen. Projekterne forventes at løbe op i 25-30 millioner og 
forventes færdigt i 2025.  
Kilde: Ugeavisen.dk/giveavis, 11. april 2021, af Jim Hoff. 
 
 
Planlægning i fem dimensioner på stort SDU-projekt 
 
Bravida Danmark har den samlede teknikentreprise på det nye sundhedsvidenskabelige fakultet på Syddansk 
Universitet (SDU) i Odense og er i gang med det omfattende byggeri efter en lang og grundig planlægningsproces. 
”Opgaven omfatter installation af el, lys, ventilation og sikring, men også et avanceret sprinkleranlæg, som udføres 
som højtryksvandtåge. Vi monterer også solceller på taget”, siger Dorthe Hougaard, afdelingschef hos Bravida 
Danmark A/S. ”Dertil kommer den styringstekniske del, som er ret avanceret. Her samles kontrol over energi, tryk 
og balancer, så alt hænger sammen - lige fra udvendig solafskærmning til rumstyringsautomatik og overvågning”, 
tilføjer hun. 
Kilde: Installatør Horisont, 11. april 2021, side 14-15, af Hans Henrik Lichtenberg. 
 
 
Skole bliver forsinket på grund af fejl i udbud 
  
På Stigsborg i Nørresundby er planerne om at bygge en ny skole blevet fire til seks måneder forsinkede. Aalborg 
Kommune har besluttet, at det nuværende udbud skal gå om, da det ikke er blevet gennemført lovligt. Problemet 
med udbuddet er, at det ikke står klart, om det gennemføres som en projektkonkurrence eller som et udbud af en 
totalentreprisekontrakt. Dermed skal udbuddet gå om, og projektet ventes nu færdiggjort i slutningen af 2024.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 2, 7. april 2021, af Redaktionen. 
 
 
Træ gør nyopført folkeskole bæredygtig 
  
Den nyopførte folkeskole Erlev Skole i Haderslev med plads til omkring 500 elever fra 0. til 6. klassetrin har fokus 
på bæredygtighed, bevægelse og sundhed. Hos hovedentreprenøren Ommen A/S fortæller afdelingschef for 
Byggeri, Søren Dam Wittorff, og projektchef Jesper Urfeldt Aborg, at det har været et bevidst valg fra bygherrens 
side, at al udvendig facadebeklædning, træ ved vinduespartier, og alle indvendige materialer skulle være 
bæredygtigt, ubehandlet træ.  
Kilde: Byggeplads.dk, side 52-55, 29. marts 2021, af Helle Rau Hartmann. 
 


