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Jeg skal hermed orientere Finansudvalget om status for nybyggeriet af Niels 

Bohr Bygningen i København til brug for det Natur- og Biovidenskabelige fa-

kultet på Københavns Universitet. 

 

Nybyggeriet af Niels Bohr Bygningen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 109 

af 30. maj 2013 med en bevilget økonomisk ramme på 1.631,8 mio. kr. (2013-

priser). 

 
Det oplystes i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets Status for anlægs- og 

byggeprojekter (Anlægsstatus) for 2. halvår 2016, at VVS- og ventilationsentre-

prisen var forsinket, hvilket primært skyldtes manglende forståelse hos entre-

prenøren (Inabensa) for de kontraktlige forpligtelser og den konkurssituation, 

som havde præget arbejdet igennem det sidste år. Det spanske moderselskab til 

Inabensa indledte således i november 2015 forhandling om refinansiering med 

sine kreditorer.  

 

Der forventedes på daværende tidspunkt en budgetoverskridelse, dog inden for 

forelæggelsesgrænsen. Dette skyldtes forsinkelser og de heraf afledte merom-

kostninger. Endelig fremgik, at der var en risiko for, at den forventede samlede 

totaludgift ville overstige forelæggelsesgrænsen på 10 pct. Det skyldtes blandt 

andet den problematiske situation med Inabensa, den manglende fremdrift 

samt fejl og mangler i projektet på længere sigt. 

 
Bygningsstyrelsen har i de seneste måneder konstateret manglende leverancer, 

store forsinkelser og svigt i kvaliteten af de arbejder, som Inabensa har ansva-

ret for. På den baggrund har Bygningsstyrelsen den 10. februar 2017 været 

nødsaget til at ophæve kontrakten med entreprenøren. 

 

Der er efter ophævelsen iværksat en staderegistrering af VVS- og ventilations-

entreprenørens udførte arbejder via Voldgiftsnævnets syn- og skønsmænd, 

men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse, hvornår denne fore-

ligger.   

 

Ligeledes er det ikke muligt for Bygningsstyrelsen at vurdere konsekvenserne 

for tid eller økonomi for det samlede byggeri, da den videre proces og de nød-

vendige aftaler om, hvordan Bygningsstyrelsen får gennemført den resterende 

del af VVS- og ventilationskontrakten, endnu ikke er endeligt afklaret.  
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Side 2/2 Der forventes at blive forelagt et søgende aktstykke inden sommeren 2017. 

 

I den mellemliggende periode vil Bygningsstyrelsen arbejde på at finde de mest 

tabsbegrænsende løsninger for det samlede byggeprojekt. 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ole Birk Olesen 


