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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. 
   
 
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 er 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. 
   



 
En tung omgang at vinde opgaver i landets kommuner 
    
Projektleder Christian Brix fra Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden beskriver i et oplæg, at det 
kan være en sej omgang for de danske virksomheder at komme inden for hos landets kommuner og få dem som 
kunde, da det kræver både tid og mange ressourcer. En af grundene er udbudsreglerne, der betyder, at en opgave 
med en tærskelværdi over 1,6 millioner kroner skal i udbud. Når opgaven først er vundet, så kan der gå år, inden 
den kommer i udbud igen.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 8, 8. april 2021, af Marianne Due. 
   
 
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. 
   
 
Kommuner kan spare millioner på driften ved at sende opgaverne i udbud 
  
Dansk Industri (DI) mener i en ny analyse, at såfremt Randers, Norddjurs og Mariagerfjord Kommune begynder at 
sende flere driftsopgaver i udbud, så er der store gevinster at hente. De tre kommuner placeres i analysen blandt 
de ti kommuner, der sender færrest driftsopgaver i udbud. DI har beregnet, at de tre kommuner henholdsvis vil 
kunne spare 25,1, 15 og 11,9 millioner kroner på driften ved sende flere opgaver i udbud og ikke løse dem selv.  
Kilde: Randers Amtsavis, side 13, 6. april 2021, af Jan Sisseck. 
 
 
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. 
 
 
MT Højgaard har vundet DSB's udbud 
    
MT Højgaard Holding oplyser tirsdag, at MT Højgaard har vundet DSB's udbud vedrørende etablering af 
togværksted med tilhørende baneanlæg i Næstved. Værkstedet skal anvendes til vedligehold og reparation af 
DSB's nyindkøbte togstammer og ellokomotiver samt eksisterende dobbeltdækkervogne. Udbuddet, som er opdelt 
i tre faser, har en samlet anslået værdi på cirka 900 millioner kroner. Det ventes, at MT Højgaard Danmark 
kvalificerer sig til alle faser.  



Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 22, 31. marts 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
   
 
Coronatilfælde spænder ben i udbudssager 
    
DI, Dansk Byggeri og Bygherreforeningen sender fælles opfordring til deres medlemmer, hvori der lyder, at 
coronarelaterede og øvrige arbejdsulykker bør adskilles i ulykkesstatistik ved bygge- og anlægsudbud. De 
understreger dog, at indsatser mod smittespredning anses som vigtige, men at coronatilfælde på en byggeplads 
kan medvirke meget negativt til en virksomheds ulykkesstatistik. En opdeling vil desuden kunne give bygherrerne 
mulighed for at redegøre for årsag samt iværksatte tiltag.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 30. marts 2021, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Britisk mastodont får medhold i klage over uberettiget fravalg 
  
Processen med at beslutte, hvem der fra 2023 skal have opgaven med at stå for driften af 
akutlægehelikopterordningen, har været meget bumlet og nu er landets regioner blevet pålagt at standse det 
igangværende udbud. I en foreløbig delafgørelse giver Klagenævnet for Udbud den britiske koncern Babcock 
International, der er Europas største helikopteroperatør, medhold i en klage omkring prækvalifikationen. Der er nu 
tre virksomheder, som skal dyste om at vinde opgaven - Babcock International samt et norsk og et fransk firma.  
Kilde: Tv2east.dk, 11. april 2021, af Thomas Mielcke. 
 
 
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. 
 
   
Flere kommuner bruger udbud inden for bygge- og anlæg 
   
Siden de nye kommunegrænser blev tegnet i 2007, er kommunerne blevet mere flittige til at konkurrenceudsætte 
opgaver inden for blandt andet bygge- og anlægsopgaver. Det viser en kortlægning fra Licitationen - Byggeriets 
Dagblad. Byrådene har især skruet op for udbud på Hovedkonto 2, som dækker over kommunernes udgifter til 
transport og infrastruktur. Hos de enkelte kommuner er der dog store forskelle på andelen af udbudte opgaver.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 10, 7. april 2021, af Sebastian Stave Sjöberg. 
   
 
Giv mindre virksomheder en chance til at byde på offentlige udbud 
  
En rundspørge foretaget blandt SMV-danmarks medlemmer viser, at 6 ud af 10 små og mellemstore virksomheder, 
mener, at mange offentlige udbud er for store eller dækker for bredt. Det gør det svært eller umuligt for små 
virksomheder at byde, da det enten er for stort eller for kompliceret. Derfor mener SMVdanmark, at opgaverne 



skal skæres til, så de mindre virksomheder også har en chance, da det ellers svækker konkurrencen om offentlige 
udbud.  
Kilde: Skive Folkeblad, side 5, 6. april 2021, af TJ. 
 
 
Brud på udbudsloven får direktør til at trække sig fra magtfuld post 
   
Af en intern mail, som B.T. er kommet i besiddelse af, fremgår det, at direktør i rengøringsfirmaet Coor, Jørgen 
Utzon, er trådt tilbage fra sin formandspost i Dansk Industri. Tilbagetrædelsen kommer, efter det er kommet frem, 
at han i 2012 brød udbudsloven ved at deltage i et ulovligt møde med tidligere afdelingschef i Rigspolitiet, Bettina 
Jensen, på Hotel Scandic i Glostrup. Mødet blev afholdt kort inden virksomheden bød på og fik en lukrativ kontrakt.  
Kilde: B.T., side 4-5, 6. april 2021, af Søren Kjellberg Ishøy. 
 


