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Kommune og Cowi i forlig om læringshus 
 
En strid om et skolebyggeri i Nærheden er endt på 1,55 mio. kroner i erstatning, fordi udbuddet måtte 
gå om. Bedst som arbejdet på Læringhus Nærheden, den nye 500 mio. kroner dyre skole i bydelen 
Nærheden ved Hedehusene, skrider frem, lægger Høje-Taastrup Kommune og Cowi en strid om et 
udbud af skolebyggeriet bag sig. - Det er beklageligt, når der sker fejl, men vi er sammen med Høje-
Taastrup Kommune nået frem til et forlig til fælles bedste, lyder i en skriftlig kommentar fra Cowis 
pressechef, Søren Kragh Pedersen, til Licitationen - Byggeriets Dagblad. 
 
Kilde: Licitationen – Byggeriets Dagsblad, side 8, 23. september, af Lars Dalgsgaard Adolfsen.  
 
 
Vanløse får skolebyggeri til 453 millioner 
 
Første spadestik til et større renoverings- og udvidelsesprojekt i Vanløse, er blevet taget. Projektet med 
en anlægsramme på cirka 453 mio. kroner, hvor blandt andet en sammenlægning af Vanløse Skole og 
Hyltebjerg Skole, og opførslen af en ny tandlægeklinik og daginstitution, skal danne rammen for et nyt 
lokalt samlingspunkt, som hele området kan få glæde af med grønne oaser og legemuligheder, 
fortæller børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i en pressemeddelelse fra Københavns 
Kommune. 
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 20, 22. september 2021, af Redaktionen. 
 
 
Skoleudbygning udfordret af trafikeret kryds 
 
Da privatskolen Marie Mørks Skole i Hillerød skulle have ny, morderne bygning for deres 
udskolingselever, blev udfordringen ekstra stor, da materialer til byggepladsen skulle ske gennem det 
mest trafikerede lyskryds i Hillerød. ”Det var en stor koordineringsopgave, vi skulle i gang med. Vi skulle 
ikke alene sikre, at materialer dukkede op til tiden, men også at de ikke kom på de tider af dagen, hvor 
der var mest tryk på trafikken i krydset”, fortæller Marianne Hemicke, administrerende direktør og 
fjerde generation i firmaet NHH A/S. 
Kilde: Byggeri, side 17, 20. september 2021, af Redaktionen.  
 
 
Entreprenører er efter ti år endelig på plads til 230 millioners skolebyggeri i Viborg 
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For ti år siden besluttede Viborg Kommune at lægge to skoler sammen, men det er først nu at 
entreprenørerne er på plads til det 230 millioners skolebyggeri. Efter et genudbud vandt 
entreprenørvirksomhederne NCC og Torntoft & Mortensen 12 af de 14 fagentreprise, men ingen 
firmaer levede op til prækvalifikation i sportsgulvsentreprisen, mens udbuddet af gulventreprisen 
måtte aflyses, fordi man ikke kunne acceptere forbehold fra en af de bydende. Disse to udbud vil 
derfor særskilt blive udbudt af Viborg Kommune.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 20. september 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen.  
 
 
Nohrcon har kåret årets skolebyggeri 2021 
 
Et af landets mest ambitiøse skolebyggerier i træ står nu færdigt, og er af konsulentvirksomheden 
Nohrcon netop blevet kåret som Årets Skolebyggeri 2021. Det er blandt andet Kuben Management, der 
blev valgt som hovedbygherrerådgiver tilbage i 2016, der står bag byggeriet. Det spændende byggeri, 
der kan vise frem for fremtidens læringsrum, er opført i træ med lofter og vægbeklædninger i træbeton 
og fyrretræ samt interiørelementer i fyrretræskrydsfiner. 
Kilde: Helsingør Dagblad, side 5, 14. september 2021, af Redaktionen. 
 
 
Politikerne holder igen med anlægsinvesteringer trods stort pres på institutionerne 
 
Som en konsekvens af det forslag til budget, som partierne har lagt frem, og til trods for at presset på 
daginstitutionerne i øjeblikket er stort, vil politikerne i Favrskov Kommune først til foråret prioritere, 
hvordan anlægskronerne skal bruges. ”Priserne på byggeri stiger voldsomt, og vi skal jo bruge 
borgernes penge fornuftigt,” siger borgmester Nils Borring (S), der håber at byggepriserne snart 
kommer ned i et fornuftigt leje. 
Kilde: Randers Amtsavis, side 12, 10. september 2021, af Karin Hede Pedersen.  
 
 
Niels Bohr-slagsmål koster staten knap 60 millioner 
 
Transportiminister Benny Engelbrecht (S) oplyser, at der foreløbig er afsat 58,3 millioner kroner til at 
kunne betale eksterne advokater i Niels Bohr projektets store voldgiftssager. Ministeren skriver, at 
projektet har kastet fire voldgiftssager af sig, herunder tre sager ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og 
Anlæg og én intern statslig voldgift, som Københavns Universitet (KU) har anlagt imod 
Bygningsstyrelsen. På nuværende tidspunkt er ingen af sagerne afsluttet endnu. 
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 10. september 2021, af Sebastian Stave Sjöberg.  
 
 
Lukning af skolebygning 
 
For fjorten dage side blev 5. til 9. klasserne på Næsby Skole sendt hjem, da man opdagede, at de 
betonlag, som adskiller hovedbygningens stueplan, 1. sal og 2. sal ikke umiddelbart er tilstrækkeligt 
stærke. Nu står det klart, at de ikke kommer tilbage på skolen resten af dette skoleår. Yderligere 
analyser viser, at skolens hovedbygning skal igennem en renovering. Skolens elever fra 0. til 4. klasse 
kan være på skolen i en anden bygning, som ikke er berørt. 
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 10, 9. september 2021, af Jon Bøge Gehlert.  
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Niels Bohr-skandale har sendt bygherre og rådgiver i slagsmål 
 
Af en aktindsigt, som Licitationen - Byggeriets Dagblad har fået ved Københavns Universitet (KU), 
fremgår det, at diskussionen om fremdriften på byggeriet af Niels Bohr Bygningens tekniske anlæg, 
mellem Niras og Vejdirektoratet, er spidset til. Ifølge Niras så meget, at Vejdirektoratet skal have luftet 
”repressalier” og muligheden for ”tab af forretning for Niras”. Men udlægningen om repressalier kan 
slet ikke genkendes hos Vejdirektoratet, der dog skriver, at samarbejdet har været vanskeligt.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 9. september 2021, af Sebastian Stave Sjöberg. 
 
 
Niels Bohr Bygningen ikke færdig til tiden 
 
Niras og en rådgiver fra Københavns Universitet er ikke enige om leveringstidspunktet for Niels Bohr 
Bygnigen. Sidst blev aflevering udskudt til oktober, men det mener Niras slet ikke er realistisk for så 
kompliceret et byggeri. ”Med baggrund i de observationer, Niras har gjort i den forgangne periode, er 
NBB projektet langt fra at være færdigt og klar til KU's overtagelse,” skriver Niras i en rapport fra 25. 
august. 
Kilde: Licitationen – Byggeriets Dagblad, side 4-5, 7. september 2021, af Sebastian Stave Sjoberg.  
 
 
Prisstigninger på materialer på grund af corona kan ramme skolebyggeri 
 
Der er afsat 120 millioner kroner til en ny skole i Stoholm placeret ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter. 
Et sted mellem maj og december 2023 skal licitation gennemføres, og her vil det vise sig, hvor langt 
man kan komme for det afsatte beløb. Ifølge Claus Clausen fra Vroue, der er byrådsmedlem for Venstre 
og næstformand i børne- og ungdomsudvalget, kan det nemt blive mindre end først antaget.  
Kilde: Viborg Stifts Folkeblad, side 12, 6. september 2021, af Uffe Christian Salomonsen.  
 
 
C. F. Møller -hold har vundet projektet ”Generationernes Hus” i Nivå 
 
I en pressemeddelelse oplyser CF Møller, at C. F. Møller Architects, GPP Arkitekter, Nerd Architects og 
Afry sammen skal tegne Generationernes Hus i Nivå, der er et centralt element i Fredensborg 
Kommunens store investering i Fremtidens Bymidte i Nivå. Budgettet er på 470 millioner kroner og 
indebærer en ny skole med idrætshal og SFO, en svømmehal, et plejecenter og renovering og udvidelse 
af bibliotek og kulturhus, som forventes færdiggjort i midten af 2025. 
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 2. september 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen.  
 
 
Skolebyggeri til 200 millioner kroner skal i udbud 
 
I Herning skal der opføres en ny skolebygning til omkring 200 millioner kroner og nu er Herning 
Kommune på jagt efter en totalentreprenør. Den kommende totalentreprenør skal udforme en ny 
bygning til Herningsholmskolen, der skal rumme skolens 900 elever. Byggeriet udbydes som 
prækvalifikation og John Lund, bygherrerådgiver i Herning Kommune, forventer at prækvalificere tre til 
fire entreprenører. Han forventer at underskrive kontrakten i maj/juni 2022, og forventer at 
skolebyggeriet står færdigt i slutningen af 2024. 
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, 1. september 2021, af Stephanie Kjær.  


