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Nyheder om byggeri og entrepriseret 

 

Uge 14-15 2021 
 

(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 
 
Nyt projekt i Klarup medfører panderynker 
 
Et nyt projekt i Klarup på mere end 200 nye boliger vil medføre en betydelig forøgelse af indbyggertallet, hvilket 
giver bekymringer omkring infrastruktur, veje, skole og daginstitutioner. Klarup er nemlig oplandsby til både 
Aalborg og det ny supersygehus i Aalborg Øst, og udviklingen går stærkt i øjeblikket. Formand for Romdrup Klarup 
Samråd, Jakob Adelhard, mener, at det er vigtigt, at man ikke udvikler byen med den ene hånd, mens man med 
den anden hånd glemmer alt det, der bør følge med.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 3, 16. april 2021, af Lise Stenbro. 
 
 
50 procent flere byggeansøgninger i Randers 
 
I Randers Kommune har man i februar og marts modtaget cirka 50 procent flere byggeansøgninger end normalt. 
Ifølge Carsten Riisgaard, der er sektionsleder for BYG i Udvikling, Miljø og Teknik, betyder det, at kommunen frem 
til sommerferien ikke tilbyder generel vejledning og service i forbindelse med, at man ansøger om byggetilladelse, 
da man er nødsaget til hovedsageligt at prioritere at behandle de mange byggeansøgninger.  
Kilde: Randers Amtsavis, side 10, 15. april 2021, af Red. 
 
 
Entreprenørselskabet H. Skjøde vinder anden del af PFA's nye domicil 
  
Entreprenørselskabet H. Skjøde Knudsen har netop indgået en aftale om opførelsen af anden bygning af 
pensionsselskabet PFA’s kontordomiciler i Odense. Entreprenøren er allerede i gang med første del af de nye 
kontordomiciler og glæder sig derfor over aftalen. Domicilet bliver opført i to fløje i henholdsvis fem og seks etager 
med parkeringskælder, fællesfaciliteter i stueetagen for erhvervsejerne med kontorfaciliteter på de øvrige etager. 
Det DGNB-certificerede byggeri påbegyndes i maj 2021 og løber op i godt 400 millioner kroner.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 10, 15. april 2021, af redaktionen. 
 
 
Mjølnerparken skal renoveres for 640 millioner kroner 
  
I forlængelse af en udbudsrunde med ansøgninger fra flere større aktører på markedet, har entreprenørkæmpen 
Casa A/S vundet en opgave på 640 mio. kroner i forbindelse med hovedrenoveringen af Mjølnerparken på 
Nørrebro i København, oplyser bygherren Bo-Vita. Dermed bliver Casa A/S hovedansvarlig for både renovering af 
facader og lejligheder samt nedrivning og nybyggeri. Bo-Vita løftede tilbage i september sidste år, sløret for 
udbuddet af det store renoveringsprojekt.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 14. april 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen og Sebastian Stave 
Sjöberg. 
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Første spadestik taget på Vinges 198 almene boliger 
   
Det første spadestik på en byggegrund lige syd for Vinge Station, er taget, lyder det i en pressemeddelelse fra 
Frederikssund Kommune. Boligselskabet Rosenvænget med Domea som forretningsfører, skal opføre 198 almene 
boliger i byområdet Vinge, hvor det er arkitekterne fra Mangor & Nagel, som har tegnet det samlede projekt. Fra 
foråret 2022 skulle de største boliger stå klar til indbyggere.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 9, 14. april 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
   
   
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 
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 færdige i 2025.  
Kilde: Ugeavisen.dk/giveavis, 11. april 2021, af Jim Hoff.  
 
 
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. 
  
 
Tunnelprojekt mangler stadig en milliard 
   
Digital redaktør på Århus Stiftstidende, Tobias Heede Niebuhr, skriver på avisens lederplads, at den milliard, som 
finansminister Nicolai Wammen og borgmester Jacob Bundsgaard mener at have fundet til byggeriet af 
Marselistunnellen, langt fra er nok. Den samlede pris lyder nemlig på 2,7 milliarder kroner, hvilket betyder, at der 
fortsat mangler godt 1 milliard, selv når kommunen og havnens samlede bidrag på 593 millioner kroner tælles 
med.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 14, 9. april 2021, leder af Tobias Heede Niebuhr, digital redaktør. 
 
 
Trods dårlig start på teaterudvidelse kører alt, som det skal 
  
Selvom byggeriet af Odsherred Teaters nye sal har været forsinket trekvart år af konkurs hos den oprindelige 
entreprenør, B. Nygaard Sørensen, så kører alt som det skal på byggepladsen i Holsts Have i Nykøbing Sjælland. I 
sensommeren 2020 vandt Elindco Byggefirma fra Jyllinge, der bruger enkelte lokale underleverandører, nemlig det 
nye udbud på teaterudvidelsen på skæringen, og arbejdet kunne dermed fortsætte. Fortsætter fremdriften som 
hidtil, står byggeriet klar til aflevering den 27. juli i år.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 8. april 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
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80 nye rækkehuse i Remmerslund 
   
Projektudviklingsfirmaet Innovator oplyser i en pressemeddelelse, at når 80 rækkehuse efter planen står klar til 
indflytning næste maj, vokser Remmerslund til mere end dobbelt størrelse. Byggeriet har en samlet pris på 136 
millioner kroner og rækkehusene i ét plan skal opføres på en 7000 kvm grund på den vestlige side af udstykningen. 
De 80 rækkehuse har allerede udsigt til at få flere naboer, hvilket glæder borgmester Kasper Glyngø (S), da det 
bekræfter ham i, at Hedensted-Løsning området tæt på motorvejen er attraktiv.  
Kilde: Hedensted/Juelsminde Avis, side 24, 7. april 2021, af Lennart Kjær Schouborg. 
   
 
Carlsberg Byen er gået fra at være industriområde til stort byggeområde 
  
De første spadestik til den nye bydel Carlsberg Byen mellem Valby og Vesterbro blev taget for syv år siden og i dag 
er nedrivningen næsten færdig. Projektchef for Carlsberg Byen, Peter Anker Olsen, fortæller, at der kun er tilbage 
at bygge op til den nye bydel, som forventes at stå færdig i tredje kvartal af 2024. Bydelen vil komme til at 
indeholde 3.000 boliger fordelt på 800.000 kvadratmeter, hvor der også skal være kontorer og butikker.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 16, 7. april 2021, af Stephanie Kjær. 
    
 
Nedrivningen af Carlsberg-siloen er ved at være slut 
   
For et år siden begyndte man at rive den berømte Carlsberg-silo i København ned og i dag står den tilbage med 
blot otte etager. Nedrivningen skal foregå varsomt, da man tilbage i 1963, hvor Siloen blev bygget, anvendte asbest 
og andre farlige materialer som en del af byggeriet. Det har derfor taget noget tid at få opdelt og udskilt de 
forskellige materialer, så dem, der ikke er farlige, kan genbruges og resten destrueres.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-8, 6. april 2021, af Stephanie Kjær. 
 
 
Større efterspørgsel på træ til facadebeklædning 
 
Efterspørgslen på træ til facadebeklædning er på bare ét år syvdoblet hos den nordjyske trævirksomhed Keflico. 
Virksomheden mener, at den store interesse skyldes, at de har introduceret et nyt sortiment af produkter til 
facadebeklædning samt en voksende tendens til at anvende træ og andre miljørigtige byggematerialer inden for 
byggeriet i Danmark. "Det er virkelig positivt at se, at flere er begyndt at efterspørge træ og andre klimavenlige 
materialer til deres byggeprojekter," siger kommerciel direktør i Keflico, Camilla Hyldgaard Thomsen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 6. april 2021, af red. 
 
 
Prestigebyggeri på Papirøen skrider fremad 
 
Byggeriet af den ny københavnske bydel på Papirøen skrider fremad. I øjeblikket er hovedentreprenøren NCC 
travlt beskæftiget med at montere store præfabrikerede betonelementer og rejse råhuset til det storstilede projekt 
med i alt 169 ejerlejligheder, 84 almene boliger, et hotel og en markedshal til butikker, cafeer, restauranter og 
kulturliv. Arkitektfirmaet Cobe står bag helhedsplanen for området, og projektet til 1,2 milliarder kroner ventes at 
stå klar i 2024.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 16. april 2021, af Ursula Rechnagel Taylor. 
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Byudviklingsprojekt i Kalundborg til en milliard kroner 
 
Gennem de næste ti år vil Kalundborg opleve massive byforandringer i forbindelse med det mest ambitiøse 
byudviklingsprojekt i byens historie. AP Ejendomme A/S vil skabe et helt nyt byrum i flere centrale dele af byen. 
Projektet kan løbe op i en milliard kroner. Byudviklingsprojektet blev onsdag aften fremlagt på et virtuelt 
borgermøde. I sidste ende handler det om, at der er opbakning og interesse fra nuværende borgere i Kalundborg. 
Det siger borgmester Martin Damm (V).  
Kilde: Kalundborg Nyt, side 54, 14. april 2021, af Bjarne Robdrup. 
 
 
Træbyggeriet er hæmmet af flere faktorer 
  
Flere faktorer hæmmer udbredelsen af træbyggeri. Dansk byggeri har i mange år været præget af betonbyggeri. 
Det har ført til, at beton er det dominerende materiale på uddannelsesinstitutioner og derfor også i rådgiver- og 
ingeniørkredse. "Der er et stort behov for at øge viden og kendskab til træbyggeri i byggebranchen, og der bør på 
kort sigt sættes ind med videnformidling i form af kurser, efteruddannelse og publikationer om moderne 
træbyggeteknik," siger Lauritz Rasmusen, sekretariatsleder i Træ i Byggeriet.  
Kilde: Mestertidende, side 44, 12. april 2021, af Klaus Tøttrup. 
   
 
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. 
 
 
Regeringen vil afsætte 160 milliarder kroner til infrastruktur 
   
Regeringen fremlagde torsdag sit udspil til forhandlinger om investeringer i den statslige infrastruktur. Der er lagt 
op til at bruge 105,8 milliarder kroner til nye investeringer. Derudover kommer der 55 milliarder kroner til at 
færdiggøre igangværende projekter samt vedligehold. Der reserveres også 12,7 milliarder kroner til vej- og 
metrobetjening af Lynetteholmen. Regeringen oplister en række konkrete projekter i form af tunneller, landeveje 
og motorveje i planen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 9, 9. april 2021, af Sebastian Stave Sjöberg. 
 


