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Nyheder om byggeri af skoler og daginstitutioner 

 

Uge 23-24 2021 
  
 
Præfabrikeret børnehus sparer tid og penge 
  
Bygge-anlægsmarkedet er presset på både udførselstid og meget høje priser lige nu. Og i Ejby, hvor man hurtigst 
muligt skal opføre og kunne tage et nyt børnehus med 100 pladser i brug, er man derfor tvunget til at opføre det 
nye børnehus som præfabrikeret byggeri. Grunden er, at der i den del af byggebranchen ikke er lige så store 
prisstigninger og at man kan få byggeriet færdigt hurtigere.  
Kilde: Dagbladet Roskilde, side 11, 12. juni 2021, af Agnete Vistar. 
 
 
Milliardbyggeri bliver yderligere forsinket 
  
Det skandaleombruste milliardbyggeri af Niels Bohr-bygningen ved Københavns Universitet skulle have stået klar 
ved udgangen af maj måned i år, men endnu en gang er der ændret i tidsplanen. Ifølge ikke-offentliggjorte 
prognoser over fremdriften i byggeriet hedder den seneste dato for færdiggørelsen 21. juli. "Vi arbejder alt det, vi 
overhovedet kan, med at få bygningen færdig så hurtigt som overhovedet muligt," siger Erik Stoklund, 
anlægsdirektør i Vejdirektoratet, som er bygherre på vegne af staten.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 11. juni 2021, af Ursula Rechnagel Taylor og Sebastian Stave 
Sjöberg. 
 
 
BNS vinder hovedentreprisen på kultur- og idrætsbyggeri 
  
Entreprenørvirksomheden BNS har vundet hovedentreprisen på ombygningen og udvidelsen af Skævinge Kultur- 
Idræts- og Fritidshus. Det er godt nyt for borgerne i Skævinge i Nordsjælland, som nu kan se frem til, at kultur og 
idræt får god plads. Bygherren er Hillerød Kommune, og byggeriet startede 8. juni og forventes at stå færdig til juni 
næste år. Prisen på BNS-entreprisen ønsker parterne ikke at oplyse til Licitationen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 16, 11. juni 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
   
 
Fire borgmestre mødt op ved byggestart af daginstitution 
  
Fire borgmestre var mødt op, da byggeriet af en ny daginstitution på Artillerivej blev igangsat. Her skal opføres en 
daginstitution og et plejehjem, og der skal desuden anlægges en skolehave. Byggeriet har allerede været i gang i et 
stykke tid, og både børn og personale er allerede flyttet ind i midlertidige bygninger, hvor de skal være, indtil den 
permanente institution står klar. Den nye daginstitution forventes klar til ibrugtagning i september 2022. Byggeriet 
foregår i samarbejde med fire forskellige forvaltninger.  
Kilde: Bryggebladet, side 8, 10. juni 2021, af Andreas Kirkeskov. 
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Byggeri af maritimt center forsinket yderligere 
   
Byggeriet af det maritime center i Middelfart blev ved årsskiftet udskudt fra januar til marts, da Lag-midlerne fra 
EU på 1,5 millioner kroner ellers ville være gået tabt. Det skyldes, at den valgte entreprenør til projektet ændrede i 
konstruktionen inden EU-godkendelse for at imødekomme en billigere finansiering. EU valgte derfor at afvise 
godkendelsen, da en ændring i konstruktionen, jævnfør licitationsreglerne, skal udbydes på ny. Projektet forventes 
igangsat i efteråret 2021.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 14-15, 10. jun. 2021, af Jonathan Møller Nielsen. 
 
 
Byggeri af skole til 900 millioner kroner igangsættes 
   
På Amager er en ny skole med plads til 1.200 elever på vej. Projektet betegnes som et af Københavns mest 
ambitiøse skolebyggerier. Bam Danmark er totalentreprenør på projektet, og arbejder sammen med Rubow 
Arkitekter, Rambøll Rådgivende Ingeniører og Nøhr & Sigsgaard Arkitekter. Byggestarten på det 900 millioner 
kroner dyre byggeri blev markeret fredag den 4. juni med deltagelse af flere københavnske borgmestre.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 8. juni 2021, af Ida. 
 
 
Overborgmester roser løsning med udearealer ved byggeri af ny skole 
 
Med taler af blandt andet overborgmester Lars Weiss (S) og børne- og ungeborgmesteren blev byggeriet af den 
kommende skole på Hannemanns Allé i Arenakvarteret officielt skudt i gang fredag den 4. juni. Byggeriet har ellers 
mødt kritik fra naboer og beboere på grund af manglen på udearealer. Men ifølge overborgmesteren har man fået 
løst det problem ’fantastisk’. ”Der har altid været udfordringer med friarealer, men det er løst fantastisk ved det 
her byggeri,” sagde han i sin tale.  
Kilde: Ørestad Avis, side 3. 17. juni 2021, af Jakob Korshøj. 
 
 
Stiller krav til transportministeren 
  
Fredag kunne Licitationen fortælle, at den skandaleramte Niels Bohr Bygningen er yderligere to måneder forsinket. 
Nu vil Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, stille krav om, at transportminister, Benny Engelbrecht (S), 
skal på banen og igen orientere Folketingets Finansudvalg om fremdriften på byggeriet. Bygningen forventes på 
nuværende tidspunkt at blive cirka 4,2 milliarder kroner, mens prisen oprindelig var sat til cirka 1,8 milliarder 
kroner.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 15. juni 2021, af Sebastian Stave Sjöberg og Ursula Rechnagel 
Taylor. 
 
   
Skolen ved Sundet på Amager udvides og renoveres 
   
På Amager er der gang i skoleudvidelser- og renoveringer, blandt andet på skolen ved Sundet. Skolen, som er 
tegnet af den danske arkitekt Kaj Gottlob, skal helhedsrenoveres og udvides fra tre til fire spor. Udbygningen 
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startede officielt 6. august sidste år og er en del af den omfattende makeover til omkring 400 millioner kroner. Det 
forventes, at de nye bygninger kan tages i brug til skolestart i 2022.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 9, 14. juni 2021, af Ida. 
   
 
Slå to fluer med et smæk og byg skole og idrætshal samtidigt 
  
Formandsskabet i Solbjerg IF spørger, hvorfor man i forbindelse med udbygningen af Solbjergskolen til samlet 81 
millioner kroner, ikke slår to fluer med et smæk, og tænker byens enorme behov for nye idrætsfaciliteter ind i 
arbejdet? Det ville jo være smart, når man nu alligevel er i jorden, at etablere en idrætshal i grundplanen og bygge 
skolens nye faglokaler ovenpå, mener næstformand i den lokale idrætsforening, Solbjerg IF, Dennis Rohde.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 6-7, 12. juni 2021, af Jesper Bech Pedersen. 
 


