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Nyt Aalborg Universitetshospital har udbudt etablering af et nyt parkeringshus 
   
Etableringen af et P-hus til mindst 600 biler er netop blevet udbudt af Nyt Aalborg Universitetshospital. 
Parkeringsfaciliteterne er blevet udbudt som OPP, da det giver mulighed for at opstarte byggeriet nu. "Hvis vi skal 
nå at have det klar til, at vi åbner hospitalet og helst ikke have for meget byggeplads, så er det nu. For 
prækvalifikation, drøftelser og forhandlinger tager tid," fortæller Niels Uhrenfeldt, projektdirektør på Nyt Aalborg 
Universitetshospital.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 16. juni 2021, af Stephanie Kjær. 
 
 
Uforudsigelige udsving i råvarepriser rammer bygherrer, håndværkere og entreprenører 
 
Anders Hundahl, adm. direktør i Asfaltindustrien skriver, at uforudsigelige udsving i råvarepriser rammer 
bygherrer, håndværkere og entreprenør. Der findes en løsning, nemlig en mindre justering af en fejl i AB18. Fejlen 
øger summen af risiko ved udbud, hvilket er tilfældet, når der anvendes indeks på 6-månedersdagen, som er 
ukendt på tilbudstidspunktet, i stedet for indeksering fra tilbudsdagen, hvor priserne på råvarer er kendte og et 
optimalt tilbud kan gives.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, 23. juni 2021, debatindlæg af adm. direktør, Asfaltindustrien, 
Anders Hundahl. 
 
 
Byggeri af supersygehus overskrider budget med 800 mio. kroner 
 
Budgettet til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland ved Hillerød forventes at skride med mellem 650 til 800 
millioner kroner. Det står klart, efter at hovedentreprenøren NCC har indhentet indledende tilbud på byggeriets 
fase to og tre. Men heldigvis for regionens politikere kommer sundhedsminister Magnus Heunicke (S) nu med 
forhåndsgodkendelse af budgetoverskridelsen, så regionen kan fortsætte samarbejdet med NCC. Dog er 
godkendelsen betinget af, at regionen selv fremskaffer den fornødne finansiering.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 21. juni 2021, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 



    
Ombygningen af et kryds og en erstatningsvej sendt i udbud 
  
I forbindelse med udvikling af Posthusgrunden i Vejle har Kommunen og Vejdirektoratet sendt ombygningen af et 
kryds og erstatningsvej for Sønderbrogade i udbud. Det sker som følge af de 75 millioner kroner store 
trafikinvesteringer, som et byrådsflertal har besluttet, og som udviklingen af Posthusgrunden fører med sig. ”Vi har 
sendt vores del af projektet i udbud, og det samme har Vejdirektoratet,” fortæller projektchef hos Vejle Kommunes 
"Anlæg & Infrastruktur", Jesper Kjærsgaard.  
Kilde: Vejle Amts Folkeblad, side 2-3, 20. juni 2021, af Torben Juhler. 
 
    
Munck Havne og Anlæg A/S vinder anlægsopgave til 120 millioner kroner 
  
I Kolding Kommune venter man nu kun på de nødvendige anlægstilladelser fra Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen, 
før man kan sætte gang i et enormt anlægsarbejde af en ny lystbådehavn ved Marina Syd og havnebydelen Marina 
City med omkring 350 boliger. Entreprenørfirmaet Munck Havne og Anlæg A/S er efter et EU-udbud blevet valgt til 
at stå for anlægsarbejdet til op mod 120 millioner kroner. Kommunen havde opstillet det som et 
konkurrenceparameter, at entreprenørerne skal begrænse CO2-belastningen i forbindelse med anlægsarbejdet.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 19, 17. juni 2021, af Sys Andersen. 
 
 
Seks forskellige hold er i spil til udvidelse af sygehus i Slagelse 
  
Psykiatrisygehuset i Slagelse skal udvides med to nye afsnit. Region Sjælland har prækvalificeret tre hold til 
totalentreprisen og tre hold til bygherrerådgivning. De tre prækvalificerede hold på bygherrerådgivningen er Niras, 
Kuben Management og Cowi. De tre prækvalificerede entreprenørhold er Hansson & Knudsen, Jönsson Entreprise 
og Elindco. Udvidelsen af sygehuset omfatter samlet omkring 3.000 kvadratmeter i stueplan og 1.100 
kvadratmeter i kælder.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 16. juni 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 


