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Pris er stadig vigtigere end grønt, når det offentlige køber ind
Virksomheder oplever, at trods intentioner om at gøre udbud og indkøb i det offentlige grønnere, så er
det stadig prisen, som er eneste faktor, når det offentlige køber ind. Bæredygtighedschef Pernille Kiær
Sørensen fra stål- og teknikgrossisten Lemvigh-Müller, mener, at det offentlige har en særlig
forpligtelse til at gå forrest og vise vejen, når det gælder bæredygtig udvikling. ”Efterspørgslen og
udbudskravene driver jo vores prioriteringer," påpeger hun.
Kilde: Børsen, side 10-11, 30. november 2021, af Christian Østergaard.

Nu har tyskerne taget første spadestik til Femern-forbindelsen
I mere end et år har gravemaskinerne været i gang på den danske side af Femern Bælt-projektet, og
mandag blev starten endelig markeret på tysk side af Femern Bælt - nærmere bestemt på
byggepladsen i Puttgarden. "Det er en meget stor og vigtig dag i dag, når vi også fysisk kommer i gang
med byggearbejdet på tysk side," sagde den danske transportminister Benny Engelbrecht (S) som
deltog ved begivenheden.
Kilde: Tv2east.dk, 29. november 2021, af red.

Medicin-producenter konkurrerer om at tilbyde laveste pris for at vinde udbuddet
En ny analyse viser, at apotekernes medicinpriser er faldet med 16 procent siden januar 2020, hvilket i
2021 har givet danske medicinbrugere Europas laveste priser på kopimedicin. I Danmark fastsættes
priserne på kopimedicin gennem 14-dages udbud, og da borgerne ofte vælger den billigste kopi, får det
producenterne til at konkurrere om at tilbyde laveste pris for at vinde udbuddet. EU-Kommissionen
præsenterede i november 2020 sit bud på en ny lægemiddelstrategi, som skal forsøge at øge
samarbejdet mellem EU-landenes myndigheder om politikker for blandt andet offentlige indkøb.
Kilde: Medwatch.dk, 29. november 2021, af Albert Rønning-Andersson.

Prisen falder på jern og stål
De seneste år har prisen for byggematerialer ligget højere end normalt, og det gælder også jern og stål.
Men siden juli er der sket et fald i prisen med 4,6 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men
selvom prisen er faldet, så ligger den stadig 86 procent højere end i 2015, og hele 66 procent højere
end i oktober sidste år. Udviklingen er anderledes for træ, som fortsat stiger i pris.
Kilde: Licitationen-Byggeriets dagblad, side 10, 29. november 2021, af Sebastian Stave Sjöberg.

Skandaleramt byggeri er blevet 153 millioner kroner dyrere
På blot et par måneder er byggeriet af Niels Bohr Bygningen blevet 153 millioner kroner dyrere, og
dermed løber den samlede udgift til bygningen op i 4,6 milliarder kroner. Stigningen risikerer at udløse
en gigantisk huslejeforhøjelse til Københavns Universitet, som efter planen overtager bygningen i juli
2022, hvilket er over fem år senere end planlagt. Ifølge universitetsdirektør Jesper Olesen svarer den
forhøjede husleje til 250 stillinger eller en nedlæggelse af to institutter.
Kilde: Politiken.dk, 28. november 2021, af Hans Drachmann.

Vinder af havvindmøllepark til 15 milliarder skal findes gennem lodtrækning
I overensstemmelse med udbudsbetingelserne bliver vinderen af udbuddet, om at bygge Thor
Havvindmøllepark, afgjort ved lodtrækning. Thor Havvindmøllepark får en kapacitet på 1.000 MW til
minimumsprisen på 0,01 øre/kWh. Lodtrækningen foregår den 1. december 2021 hos Energistyrelsen
kl. 11:00. Den overværes af Kammeradvokaten og en uafhængig revisor for at sikre, at alt overholder
de udbudsretlige vilkår.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 26. november 2021, af Maria Berg Badstue Pedersen.

Firmaer tiltalt for kartelaftale på opgaver med vejstriber
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet mener, at der var tale om
kartelaftaler af grov beskaffenhed, da to store danske entreprenører inden for vejmarkering i 2014 to
gange afgav samlet bud. Tre chefer er på anklagebænken i sagen, og risikerer at blive idømt fængsel.
De kommer fra Eurostar Danmark og LKF Vejmarkering. Der er tale om en straffesag, hvor
Bagmandspolitiet vil stille krav om bødestraf til firmaerne.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 26. november 2021, af Redaktionen.

Virksomheder i skattelylande kan muligvis blive udelukket fra offentlige udbud
Det lyder i et svar fra EU-Kommissionen, at ordregivende myndigheder kan udelukke (eller af
medlemsstaterne blive pålagt at udelukke) en økonomisk aktør, der har undladt at opfylde sine
forpligtelser med hensyn til betaling af skat, fra deltagelse i en udbudsprocedure. Det er dog ikke
omfattet af de eksisterende udelukkelsesgrunde, hvis man er etableret i en offshore-jurisdiktion eller
har en del i aktiekapital ejet af et offshore selskab.
Kilde: Ugebrev.dk, 25. november 2021, af Morten W. Langer.

Digitale løsninger: 2022 bliver et stort udbudsår
Indkøb af it-ydelser udgør 4 pct. af det samlede offentlige indkøb på 380 milliarder kr. årligt. Der er bl.a.
et nyt landsdækkende SU-system, kæmpe konsulentrammetale og en helt ny samtykkekomponent på
ønskesedlen hos det offentlige. Men det er svært for mange virksomheder at få et ordentligt overblik,
og udvælge de helt rigtige udbud for dem.
Kilde: Ops-indsigt.dk, 25. november 2021, af Steen Houmark.

Grønne mundbind for dyre
I januar 2021 sendte Region Hovedstaden en ordre på 70 millioner mundbind til sundhedspersonale i
udbud. Her handlede betingelserne alene om, hvem der kunne levere til den laveste pris, trods Danske
Regioner havde investeret i den danske virksomhed, GMAF Circular Medico ApS, som havde udviklet et
mundbind, hvor materialet kunne genanvendes. Ingo Walterscheid, som er formand for Global Material
& Asset Fund, der ejer GMAF Circular Medico ApS, mener, at udbuddet har blokeret for en grøn
omstilling.
Kilde: Berlingske, d. 25. november 2021 af Birgitte Erhardtsen.

Ekstraregninger hos bygherrerne på grund af prisstigninger
En ny analyse af byggeriets udvikling i Danmark viser rekordhøje byggeambitioner. Samtidigt oplever
byggebranchen også høje prisstigninger på byggematerialer. Blandt andet er jern og stål blevet 67
procent dyrere og prisen på træ er vokset med 24 procent. Hos HOFOR skal man finde ud af, hvordan
ekstraregninger hos entreprenøren skal håndteres. "Vi bruger rigtig meget rustfrit stål til vores anlæg.
Og her er priserne vokset meget, hvilket naturligvis bliver en væsentlig diskussion med vores
entreprenører," siger udbudskonsulent i HOFOR Jens Vollertzen.
Kilde: Bygherreforeningen.dk, 25. november 2021, af Redaktionen.

Team vinder genudbuddet af det strategiske partnerskab med Københavns Kommune
Trust-konsortiet, med blandt andet Enemærke & Petersen, har gennem de senere år bygget for
milliarder som en del af det strategiske partnerskab i Københavns Kommune. Ifølge Enemærke &
Petersen og virksomhedens moderselskab, MT Højgaard Holding, har teamet netop igen vundet
udbuddet af det strategiske partnerskab. Det nye udbud varer fire år, og kommunen forventer, at
omsætningen i det strategiske partnerskab vil blive i niveauet 2,5 mia. kroner.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 10, 25. november 2021, af stkj.

Skandaler i Forsvaret degraderer Danmark på korruptionsrangliste
Danmark har tidligere været placeret i kategorien for lav risiko for korruption. Men nu har en række
meget offentlige sager om svindel, embedsmisbrug og nepotisme på forsvarsområdet, fået den globale
antikorruptionsorganisation Transparency International til, at placere Danmark i kategorien med
»moderat« risiko for korruption sammen med lande som Italien, Colombia, Frankrig og Indien. Blandt
andet nepotismesagen, hvor hærchef Hans-Christian Mathiesen misbrugte sin stilling til at fremme sin
kærestes karriere.

Kilde: Berlingske, d. 24. november 2021 af Steffen Nyboe McGhie.

Klager over udbud bliver afgjort hurtigt og effektivt
Klagenævnet for Udbuds årsberetning fra 2020 viser, at cirka 54 procent af alle sager blev afsluttet
inden to måneder efter klagens modtagelse, hvilket er hurtigt og effektivt. Klager over offentlige
myndigheders overtrædelse af tilbudsloven samt klager over offentlige myndigheders overtrædelse af
reglerne om EU-udbud behandles af Klagenævnet for Udbud. Der er formelle forhold som man skal
være opmærksom på, hvis man ønsker at klage til klagenævnet.
Kilde: www.danskindustri.dk, d. 23. november 2021 af Red.

Topledelse ignorerede problemer trods mange advarsler
Selvom topledelsen på byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) mindst syv gange er blevet
gjort opmærksom på, at der skulle søges dispensation til at følge den gamle lovgivning på el-området,
så blev det ignoreret. Og det er et kæmpe problem, mener Lektor Lene Faber Ussing, der sidder i
Forskningsgruppen for Byggeledelse på Aalborg Universitet. ”Det lyder mærkværdigt, at det bliver taget
op gang på gang, og så sker der alligevel ikke noget,” siger hun.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 3, 23. november 2021, af Steffen de Vries og Lars Teilmann.

Barslund konkurs: Skaber usikkerhed om byggeprojekter i hele landet
Entreprenørvirksomheden Barslund, som har mere end 350 ansatte, er gået konkurs. Derfor er
Barslunds byggeaktivitet indstillet, og det skaber usikkerhed på flere store byggeprojekter, blandt andet
på Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød. Her har Barslund arbejdet på den del af entreprisen, der
omfatter jordarbejdet. Hospitalet har allerede oplevet store forsinkelser. Ifølge Region Hovedstaden er
det for tidligt at sige, hvilke konsekvenser Barslunds konkurs får for tidsplanerne.
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 6, 23. november 2021, af Philip Horup.

Dansk ekspert: Byg modulært og undgå skandaler
I en artikel i det toneangivende blad Harvard Business Review argumenterer Bent Flyvbjerg, der er
blandt de mest citerede forskere i verden inden for projektledelse, for, at byggebranchen skal bygge i
moduler, der virker hver for sig, fremfor at skræddersy projekter. Det gør man allerede i andre
brancher, men da bygge- og anlægsbranchen kun er udsat for en meget lokal konkurrence, er man ikke
presset til at innovere i samme grad.
Kilde: Berlingske, side 8-9, 22. november 2021, af Thomas Breinstrup.

LM Byg skal stå for råhuset på milliardbyggeri i Søborg
Råhusentreprenøren LM Byg skal stå for storentreprisen på byggeriet af 18.000 kvm råhus til det
milliardstore medicinalbyggeri for AGC Biologics i Søborg nord for København. Det fire etagers råhus
skal stå færdig til sommer. "Det er en stor udfordring at opføre så stort et etageareal på så kort tid,

men gennem vores mange års erfaring og specialisering inden for beton- og råhusarbejde er vi i stand
til at kunne levere hurtigt," udtaler Per Semmling, adm. direktør i LM Byg.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 12, 22. november 2021, af red.

AAB Vejle måtte betale 450.000 kroner i erstatning til entreprenør
Klagenævnet for Udbud afgjorde i juli, at det var i strid med tilbudsloven, da AAB Vejle i efteråret 2019
afviste el-installatøren El-Tech til fordel for konkurrenten Lindpro. Derfor skal AAB Vejle nu betale
450.000 kroner i erstatning til El-Tech. Dansk Byggeri skriver i forbindelse med sagen, at bygherren ikke
er forpligtet til at indgå kontrakt efter et afholdt udbud. Det betyder, at udbud kan annulleres, hvis
bygherre har en saglig grund til det.
Kilde: www.bygtek.dk, d, 19. november 2021 af Daniel Christensen.

Tre bud på tunnelkontrakt
Efter at de store hovedkontrakter på tunnelbyggeriet under Femern Bælt blev vundet af konsortierne
FLC og FBC, som nu er godt i gang med byggeriet af forbindelsen, har tre konsortier har budt på
kontrakten for tunnelens elektriske og mekaniske installationer - den såkaldte TEM-kontrakt (Tunnel
Electrical and Mechanical). I næste måned vil Femern A/S oplyse nærmere om udbudsprocessens
videre forløb, og det er planen at tildele kontrakten i løbet af 2022.
Kilde: www.building-supply.dk, d. 19. november 2021 af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Udbudsprojektet på det store byggeri i Dronningborg er udsat
Randers Byråd har annulleret udbudsprojektet på Dronningborgbyggeriet, som skulle rumme både
daginstitution, idrætshal, plejecenter og et ”fælles fjerde”. Byrådet har vurderet, at ingen af de fire
tilbudsgivere ville kunne aflevere et tilbud inden for anlægssummen på grund af stigende priser på
byggematerialer. Derfor besluttede byrådet at afbryde processen, inden de endelige bud forelå. På
grund af annulleringen vil hver tilbudsgiver få udbetalt 200.000 kroner for arbejdet med
tilbudsgivningen. Der er anvendt 4,5 millioner kroner på processen indtil nu.
Kilde: Randers Amtsavis, d. 19. november 2021 af Red.

Forsinkelser på Niels Bohr Bygningen møder ingen forståelse hos KU
Regeringen vil stadig ikke komme Københavns Universitet til økonomisk undsætning og hjælpe med
ekstraregningen på Niels Bohr Bygningen, hvor huslejen bliver mere end dobbelt så høj som ventet. Fra
Jasper Steen Winkel, vicedirektør for kommunikation på KU, lyder det, at det grundlæggende er usundt,
at vi har en mekanisme, hvor den, der er bygherre, ikke betaler regningen. Han mener, at statens
"byggefaglige byggestyring" har været svag og mangelfuld, og han efterlyser, at regeringen erkender, at
det skal have konkrete fremadrettede konsekvenser.
Kilde: www.sciencereport.dk, 18. november 2021, af Nana Elving Hansen.

2021 kan ende med trecifret milliardomsætning i byggeriet

Den seneste analyse fra Byggefakta viser, at der i tredje kvartal af 2021 var igangsat byggeprojekter for
en samlet sum på 93,8 mia. kr., mens der i hele 2020 blev igangsat projekter for 91,7 mia. kr. Adm.
direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S forklarer, at man forventer, at der ender med at
være blevet igangsat projekter for 103,6 mia. kr. i 2021, hvilket er et rekordhøjt niveau. Særligt Region
Hovedstaden har et forrygende 2021 ovenpå et hårdt corona-år i 2020.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 18. november 2021, af fvk.

Region Hovedstaden laver for anden gangfejl i advokatudbud
En af landets største offentlige bygherrer, Region Hovedstaden, laver for anden gang fejl i
advokatudbud. Chefjurist i Region Hovedstaden, Jakob Thor Christensen, erkender, at det nok bliver for
svært at lave udbudsbetingelser, der er præcise nok til, at udbuddet ikke må gå om igen. Sidste år
lancerede Region Hovedstaden en ny strategi, som skal nedbringe antallet af tvister og voldgiftssager
blandt andet via strategiske samarbejder, hvor regionen derved får et tættere forhold til leverandører,
entreprenører og de øvrige aktører på byggepladsen.
Kilde: www.ejendomswatch.dk, d. 18. november 2021 af Steffen Moses.

Rådgiverhold kæmper om Lejerbo-rammeaftaler
Ifølge Lejerbos bygge- og udviklingschef, Mette Hyrup Vilsen, er nogle af landets dygtigste firmaer inden
for arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektrådgivning gået sammen og har budt på Lejerbos to
rammeaftaler på bygherrerådgivning, byggeledelse og projektudvikling henholdsvis øst og vest for
Storebælt. Vinderne af rammeaftalerne skal bidrage til, at Lejerbo fortsat skaber kvalitetsboliger med
fokus på bæredygtighed, arkitektur og sundhed i hele Danmark, lyder det fra Lejerbo. Ifølge
udbudsmaterialet ventes kontrakterne at løbe op i 75 millioner kroner.
Kilde: www.licitationen.dk, d. 18. november 2021 af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Skandaleramte byggerier skærer millionluns af indtjeningen
Skandaleramte byggerier skærer en ordentlig bid af indtjeningen hos entreprenørgiganten MT
Højgaard. Selskabets adm. direktør og koncernchef Morten Hansen fortæller, at sagerne udvikler sig
mere negativt, end de havde forudset. Martin Solberg, finansdirektør i MT Højgaard, oplyser, at
forventningen til driftsresultatet er barberet ned med 40 mio. kroner og en stor del af det skyldes
langtrukne tvister. Det er specielt tre store byggeskandaler, som trykker indtjeningen: Niels Bohrbygningen i København, supersygehuset Gødstrup nær Herning og Aalborg Universitetshospital.
Kilde: Børsen, side 11, 17. november 2021, af Mathias Rose.

