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Første spadestik til det nye Spring Univers
Det første spadestik til det nye Spring Univers på Agerskov Ungdomsskole er nu taget. Virksomheden Dansk Hal
skal bygge en over 1200 kvadratmeter stor springhal til omkring 30 millioner kroner. Udover springhallen kommer
der også en dansesal, en ny foredragssal med plads til 174 personer og diverse omklædningsrum, depoter og
teknikrum. Byggeriet forventes at stå færdig i begyndelsen af det nye år.
Kilde: Flensborg Avis, side 13, 17. april 2021, af Matilde Bøjlund Andersen.

A. Enggaard A/S vinder stort projekt
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (Feas) og Aarhus Universitet offentliggjorde mandag vinderen af
projektkonkurrencen for Aarhus BSS i Universitetsbyen. Vinderen A. Enggaard A/S har ifølge Aarhus Universitet
leveret et visionært, velkomponeret og iøjnefaldende projekt for, hvordan Universitetsbyens centrale del skal
ombygges. Byggeriet omfatter omkring 37.000 kvm studie- og forskningsfaciliteter, herunder et stort auditorium til
800 personer. Planen er, at byggeriet skal stå færdigt i 2025.
Kilde: Jyllands-Posten Aarhus, side 6, 13. april 2021, af ufno.

Kommuner vil have bedre indeklima på skolerne
Forskningen viser, at børn klarer sig 9 procent dårligere i test, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt
indeklima. Derfor har 12 kommuner nu igangsat en målrettet strategi for at skabe bedre indeklima og trivsel for
deres skoleelever. Blandt andet i Silkeborg Kommune, hvor man har haft projektet med bedre indeklima på
skolerne i udbud i stor- og fagentrepriser til en samlet værdi på cirka 140 millioner kroner.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 22. april 2021, af Peter Kargaard.

Rambøll bliver bygherrerådgiver på nyt fodboldstadion i Aarhus
Det nye stadion i Kongelunden i Aarhus får Rambøll med et team af underleverandører som bygherrerådgiver. Det
står klart efter en EU-udbudsproces, der begyndte i december sidste år. Rambøll-holdet består af nogle af de
bedste internationale eksperter inden for planlægning af bæredygtige, moderne stadioner. Første udfordring
bliver at sikre grundlaget til arkitektkonkurrencen og realisering af et topmoderne stadion integreret i det
rekreative område Kongelunden.
Kilde: dk.ramboll.com (Rambøll), 22. april 2021, af Red.
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3D-model skal sikre, at installationsproces ikke løber løbsk
Det har særligt været ventilationsentrepriserne, som har udviklet sig til de helt store katastrofer på byggerierne af
det nye Herlev Hospital og Niels Bohr-bygningen. Det skal ikke ske på SDU Sund i Odense, som Vejdirektoratet har
projekteret og opført. En færdig 3D-model skal sikre sig mod budgetoverskridelser og overraskelser. "Det er ikke
altid, at man når at blive helt færdige med 3D-modellerne, inden byggeriet går i gang. Men netop det har vi været
meget opmærksomme på blev tilfældet på SDU Sund," siger Per Seidelin, projektchef.
Kilde: Dagensbyggeri.dk, 19. april 2021, af Thøger Raun.

Vinder af udbuddet afgøres i næste uge
Seks personer og firmaer har budt på Varde Handelsskole og Handelsgymnasium på Slotsgade, men det er først i
næste uge, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der får lov til at købe byens måske bedste beliggenhed. En
handel i december 2020 blev underkendt af Børne- og Undervisningsministeriet og ministeriet bad bestyrelsen om
at sætte handelsskolen i offentligt udbud, hvilket i øvrigt er anden gang, at ministeriet har bedt bestyrelsen om at
sætte handelsskolen i udbud.
Kilde: Jydske Vestkysten Varde, side 1, 17. april 2021, af Henrik Reintoft.

Artium i Brande holder tidsplanen
Håndværkerne arbejder på højtryk med færdiggørelsen af Artium, Brandes snart nybyggede skole og kulturhus i
Centerparken, så elever efter planen og trods Covid-19 kan rykke ind efter sommerferien. Byggeriet har stået på i
cirka halvandet år og allerede næste uge bliver det første af de fire afsnit, Artium-byggeriet er delt op i, afleveret.
Herefter vil der blive afleveret et nyt afsnit hver anden uge frem til uge 24. Hele byggeriet vil stå færdigt til
aflevering den 30. juni i år.
Kilde: Vejle Amts Folkeblad, side 27, 17. april 2021, af Mikael Lund.
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