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Transportministeren skal igen-igen i et samråd
Dansk Folkepartis Jens Henrik Thulesen Dahl og Venstres Troels Lund Poulsen har stillet
transportminister Benny Engelbrecht (S) 37 udvalgsspørgsmål lige før jul og i de første dage af det nye
år om det skandaleramte byggeri af Niels Bohr Bygningen. Ministeren skal nu igen-igen i et samråd.
Sidst han var i samråd for knap to måneder siden redegjorde Engelbrecht for, at overdragelsen af det
skandaleramte byggeri atter engang var blevet udskudt på grund af 10.000 fejlbehæftede
brandlukninger.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 12. januar 2022, skrevet af Sebastian Stave Sjöberg

To skoler vil smelte sammen på samme adresse
Vejen Business College og Vejen Gymnasium undersøger nu muligheden for at blive lagt sammen.
Dialogen om en fælles campus blev indledt for nogle år siden. Skolerne søgte i fællesskab om tilladelse
til at oprette en htx-uddannelse, som de fik afslag på. "Den helt store fordel ved at lægge det sammen
er, at vi får et stort uddannelsescenter, hvor der er mange unge mennesker," siger Bent Jørgensen,
bestyrelsesformand for Vejen Gymnasium og HF. Der vil blive behov for nybyggeri i forbindelse med
den mulige sammensmeltning.
Kilde: Jydske Vestkysten Vejen, side 1, 12. januar 2022, skrevet af Louise Lauritsen

Nu bygges hal til privatskole
Byggeriet af ny hal og faglokaler til Borup Privatskole er påbegyndt. Det sker efter en forsinkelse, der
skyldes både lang sagsbehandlingstid og en miljøoprensning af grunden. ”Både fra skolens og fra IBGs
side er der arbejdet hårdt og ihærdigt på at realisere skolens byggeønsker. Det er så dejligt, at vi nu
endelig er i gang,” siger Maja Grønlund Larsen, skoleleder på Borup Privatskole.
Kilde: Ugeavisen Køge, side 25, 12. januar 2022, skrevet af Torben Thorsø

Aarhus universitetet vokser på grund af Jørgen Lang
Direktøren for FEAS, ”Aarhus Universitets Forskningsfonds Ejendomsselskab”, Jørgen Lang, fortæller i et
portræt, at selskabet, som er sat i verden for at støtte og sikre forskningen på Aarhus Universitet samt
sørge for at universitetet forbliver ét samlet universitet, råder over besiddelser i omegnen af 200.000
etagekvadratmeter over jorden og 75.000 under. ”Alt udenom selve universitetet i Universitetsparken
findes kun, fordi det har været muligt med FEAS at købe op til langsigtede behov,” fortæller han.
Kilde: Århus Stiftstidende, side 9, 11. januar 2022, skrevet af Morten Svith og Tobias Heede Niebuhr

A.P. Møller Fonden giver millioner til campus i Odsherred
A.P. Møller Fonden har doneret 25 millioner kroner til en campus, som samler alle
ungdomsuddannelser under ét sted i Odsherred Kommune. Malene Granjean, vicedirektør,
Nordvestsjællands Erhvervs- og gymnasieuddannelser, fortæller, at drømmen om at samle alle
uddannelser i Odsherred har spiret længe, og pengene kan betyde, at det kan lade sig gøre at flytte ind
i 2024. Byggeriet af Campus Odsherred er budgetteret til at koste cirka 45 millioner kroner, og der
mangler stadig fem millioner, som efter planen skal dækkes via andre fonde og bidragsydere.
Kilde: Tv2east.dk, 8. januar 2022, skrevet af Red.

Lokalt skolebyggeri med på liste over bemærkelsesværdige byggerier i 2022
Det populære og indflydelsesrige designmagasin Deezen offentliggjorde for få dage siden en liste med
12 byggeprojekter fra hele verden, som magasinet mener, er værd at bemærke i 2022. På listen
fremgår den kommende Sundskole i Guldborgsund Kommune. Det er især på grund af, at byggeriet er
det første byggeri med svanemærket i Danmark, at det har vakt opsigt. Kommunen har lagt 175
millioner kroner i projektet, som skal stå færdigt i anden halvdel af 2022.
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 6, 7. januar 2022, skrevet af Maria Glasius Lange

Folkeskoler har fået millioner til renovering
I Odense er der det seneste år uddelt 140 millioner kroner til blandt andet at rette op på nedslidte
folkeskoler. I forbindelse med projektet "Velfærdens Fundament" vil der hen over de næste ti år blive
investeret i alt 1,8 milliarder kroner. Heraf vil 625 millioner blive brugt på skoler. I 2022 venter en
borgerinddragelse og samlet set 260,9 millioner til syv skoler. "Det gør mig simpelthen glad helt ned i
maven," siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 17, 2. januar 2022, skrevet af Camilla Maria Ahlmann-Petersen

Gellerupparkens nye skole bygges af MT Højgaard
Det bliver totalentreprenør MT Højgaard A/S, der skal bygge en ny tresporet skole og et fritidscenter i
Gellerupparken. Siden nedrivningen af Nordgårdsskolen i 2008 har bydelen stået uden folkeskole. ”I
vores team har vi gennem hele konkurrencen oplevet en helt særlig positiv ånd og kærlighed til den
skole, vi har udviklet, og derfor er det en meget stor forløsning, når andre også kan se de gode
kvaliteter,” siger Flemming Skov, projekteringschef ved MT. Højgaard.
Kilde: Århus Stiftstidende, side 2, 25. december 2021, skrevet af Henrik Havbæk Madsen

Støtte til Skyum-plan
Thisted Kommunalbestyrelse har givet Skyum Idrætsefterskole en lånegaranti på 30 millioner kroner,
som skal bruges på at bygge en ny idrætshal samt undervisnings- og opholdsfaciliteter. Skolen havde i
alt ansøgt om en lånegaranti på 41 millioner, men på grund af skolens solide egenkapital, blev det
besluttet kun at garantere 30 millioner. "Det er en væsentlig skole, som fortjener at komme i gang med
udbygningen," siger Jens Otto Madsen, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 12, 23. december 2021, skrevet af Jens Fogh-Andersen
DTU Skylab får særlig anerkendelse
DTU Skylab får udmærkelse for kombinationen af bæredygtighed og arkitektoniske kvaliteter.
Anerkendelsen ”DGNB Diamant” blev tidligere i år overrakt til universitetsdirektøren Claus Nielsen,
DTU. Det danske certificeringssystem bygger på FN's definition af bæredygtighed, hvor man evaluerer
på fem hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og
proceskvalitet. ”DGNB Diamant en helhedsvurdering af hele udtrykket af kvalitet i et byggeri, som gives
på baggrund af en faglig dialog både ved opstart og evaluering af byggeriet,” siger Mette Qvist, direktør
i Green Building Council Denmark.
Kilde: Det Grønne Område, side 4, 22. december 2021, skrevet af Red.
Aarhus deltager i projekt om bæredygtigt byggeri
Aarhus Universitet (AU) danner med deres nye campus, Universitetsbyen, rammen for et internationalt
forskningsprojekt, der skal udvikle nye værktøjer til, hvordan man bedst renoverer med fokus på
sundhed og højeffektive grønne bygninger. Den nye campus skal opføres over de næste fem år og er
støttet af EU's rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, med cirka 150 millioner
kroner. Ifølge dekan for Faculty of Technical Sciences på AU, Eskild Holm Nielsen, er Universitetet
meget begejstret for at deltage i projektet.
Kilde: hvac-online.dk, 20. december 2021, skrevet af Allan Malmberg

Kommende universitet i Vejle bør skele til Kolding
Der er god grund til tilfredshed med nyheden om at Syddansk Universitet, Vejle Kommune og Dandy
Business Park nu vil forvandle Vejle til en universitetsby med 2000 nye studerende, men skal det blive
en succes, så må der skeles til erfaringer fra Kolding. De fik universitet midt i byen, men de studerende
valgte hverken at bosætte sig der, eller siden tage arbejde i byen, til stor ærgelse for Kolding.
Kilde: Vafo.dk, 16. december 2021, skrevet af Kim Dahl Nielsen

A. Enggaards team skal bygge ny skole
I Aalborg Kommune har man udpeget et vinderforslag til det såkaldte børne- og ungeunivers, som
blandt andet indeholder en ny skole ved Stigsborg Havnefront i Nørresundby. Det vindende team
består af A. Enggaard, Rosan Bosch, Ekolab, Afry, Arkplan og Kjaer & Richter. Planen er, at byggeriet skal
stå klart til brug i slutningen af 2024. Det er et bredt sammensat og enigt bedømmelsesudvalg, der,
inden politisk godkendelse, har peget på A. Enggaards team som vinder.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Himmerland, side 8, 15. december 2021, skrevet af Lise Stenbro

Mariager byråd har vedtaget renoveringsoplæg til 41 mio. kr.
En tiltrængt renovering af Mariager Skole har været diskuteret i i mange år i byrådssalen i Mariager.
Men nu har et enstemmigt byråd stemt ja til et idéoplæg fra Arkitektfirmaet Kjaer & Richter vedrørende
renovering af Mariager Skole. Og det glæder skoleleder Esben H. Vammen, der mener de godt 41
millioner, som renoveringen kommer til at koste, er en meget flot investering af kommunen.
Kilde: Mariager Avis, side 10, 7. december 2021, skrevet af Frank Pedersen

Skanderborg Kommune planlægger opførelse af en ny daginstitution
Skanderborg Kommune planlægger at opføre en ny daginstitution i Galten til 165 børn, heraf 45
vuggestuebørn og 120 børnehavebørn. Kommunen har afsat 30,9 millioner kroner eksklusive moms til
byggeriet, og det ventes at totalrådgivningen bliver udbudt i første kvartal 2022, og byggeopgaven i
første kvartal 2023. Ifølge planen bliver der tale om udbud i hovedentreprise i et begrænset udbud.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 14, 7. december 2021, skrevet af red.

