
Til: Samfærdselsminister Heðin Mortensen & Lagmand Aksel V. Johannesen  
Fra: Bjarke Ingels Group A/S (herefter BIG) 
 
Dato:  11. Januar 2019 

GRØN: Landsverk  
BLÅ: BIG  
 
Al nedenstående dokumentation i BIG’s besvarelser, inkl. tegninger og tekst er hentet fra den gældende fil-server: 
BYGGEWEB. Systemet er brugt som en platform for fællestilgængeligt materiale for hele projektgruppen, herunder 
Landsverk, samtlige rådgivere og entreprenører. 
 

Beskrivelse af merudgifter i forbindelse med skolecenteret ved Marknagil 
Den samlede udgift for skolecenteret har nu overskredet den værende bevillingsramme. For at få skolen færdig er der kommet 
nye udgifter til som ikke var med i det samlede budget. Nedenfor er disse arbejder grupperede og beskrevet og derudover er 
der beskrevet hvorfor disse ekstra arbejder kommet så sent i forløbet. 

Merudgifter er I denne beskrivelse taget udgangspunkt i udgifter som allerede er brugt på tilbud og erfaringspriser fra lignede 
arbejder. Flere af de nævnte udgifter i beskrivelsen er delvist betalt. Nederst i beskrivelsen er der oplyst hvor meget der 
mangler at blive udbetalt. 

Projektmangler 
I den seneste tid frem til aflevering af skolen og i tidsperiode, en måned efter aflevering af skolen var taget i brug, er der 
opdaget flere mangler ved projektet. Der er tale om mangler, etc. ting eller funktioner som bliver nødt til at være i skolen for at 
skolen kan fungere til fulde. Mange af disse fejl har været i dette projekt og det er især dette som har været årsag til 
meromkostninger de seneste måneder. For eksempel kan der være tale om forkerte mængder, der er for få døre eller for lidt 
m² af lofter osv. Her er der nogle eksempler på ekstra mængder. Udgifterne for disse mangler er inkl. materialer og arbejdsløn: 

Lofter           800.000 kr 
Der mangler ca. 450 plader. Der er også uoverensstemmelser mellem type af plader.  
Den seneste forsendelse af ekstra plader kom i uge 41.  

Teknikrum mangler         600.000 kr 
Ca. 10 teknikum mangler vægge, døre, lys og maling.  

 
Gulve på værksted         400.000 kr 
Der var ikke medregnet behandling af gulve i værkstedet. Ubehandlet gulv kan ikke tåle olie.  

 
Gulvarme på 6. Etage         600.000 kr 
Rådgiveren fandt fejlen i sidste øjeblik lige før gulvet blev støbt.  
Det var nødvendigt at standse arbejdet nogle dage da gulvvarmen blev udlagt. 

 
Skørter på 1. og 2. Etage         500.000 kr 
Et skørt er en gipsvæg som hænger fast i loftet og ikke i gulvet. Flere Skørter manglede i  
projeket og skulle laves fordi glasset skal fastgøres til skørtet. 
 
Håndlister og glasværn         750.000 kr 
Rådgiveren havde glemt at tegne håndlister til trapperne som selvfølgelig skulle laves for at  
trappen var tryg at gå på. Det var også en nødvendighed at lave beslag til alle glasværn inde i bygningen.  
 
Sådanne mangler er næsten umulige at opdage i forvejen fordi det oftes skyldes usammenhæng ml. tegning og tilbudsliste. 



 
Samlede meromkostninger for projektmangler       4.000.000 kr 
 
 
Modsvar fra BIG:  
 
Lofter: Projektet er udbudt med projektmateriale indeholdende loftplaner, hvor alle lofter er angivet med type og mængder. 
Tilbudsliste er angivet med eksakte mængder. Landsverk har kontraheret med entreprenør, og det er uvist for rådgiver, om 
Landsverk har forsømt at lade entreprenør verificere de udbudte mængder eller har glemt at præcisere at spild og kasserede 
plader ligger ud over de eksakte mængder. Der mangler ingen loftsplader i projektet. 
 
Teknikrum mangler: Der mangler hverken døre, lys, maling eller vægge i teknikrum. Udbudsmaterialet indeholder tegninger 
med angivelse af alle vægge og døre med specifikke dørnumre. Lofter i teknikrum blev sparet ud tidligt i projektet, hvilket 
byggeledelsen er bekendt med. Lysarmaturer er vist og beskrevet på EL-planer. 
 
Udklip af dørskema, hvor hver enkel dør er nummereret og specificeret med funktions- brand og lydkrav 

 
 
 
Udklip fra tilbudsliste med vægtyper og mængder 
 



 
 
Udklip fra loftplaner, hvor det fremgår, at der ikke er lofter i teknikrum 

 
 
 
 
 



Gulve på værksted: Det er ikke korrekt, at overfladebehandlingen af gulv i værkstedet mangler. Det er indeholdt i beskrivelsen, 
fremgår af tilbudslisten og vist på gulvplanen. Landsverk har kontraheret med entreprenør, og det er uvist for rådgiver, hvorfor 
overfladebehandlingen ikke er indeholdt i entreprenørs tilbud.   

 
Udklip fra arbejdsbeskrivelsen: 

 
 
 
Udklip fra tilbudsliste: 

 
 
Gulvvarme på 6. Etage: Underrådgiver lavede en kontrolmåling på varmesystemet på tidspunktet, hvor varmeforsyningen 
ændredes fra konventionel varme til Grøn energi. De opdagede, at etagen var underdimensioneret i forhold til løbende meter 
gulvvarmeslanger. Arbejdet med støbning af gulv blev forsinket med 2 dage, hvilket har resulteret i, at Landsverk har accepteret 
en ekstraregning på 600.000 kr. fra entreprenør. 
Ekstraarbejdet omfattede 15 ekstra gulvvarmekredse, som i tilbudslisten er prissat til 6000 kr. pr. kreds. Altså burde 
ekstraudgiften have været 90.000 kr. Det er uvist for rådgiver, hvorfor ekstraarbejdet blev aftalt med entreprenør til det 6-
dobbelte beløb. 
 
Skørter på 1. og 2. Etage. For at skabe overskuelighed i et meget komplekst projekt udførte BIG - uden ekstra betaling - 3D 
tegninger af glasvægge og skørter for alle etager. Ud fra dem fremgår det klart, at skørter er vist på begge etager. Landsverk 
har kontraheret med entreprenør, og det er uvist for rådgiver, hvorfor skørter på etage 01 og 02 ikke er indeholdt i entreprenørs 

tilbud. Der mangler ingen skørter i projektet. 
 
Udklip af tegning tegning B-SK-119 og B-SK-120 uploadet 01.04.2016 

 



 

 

 
 
Håndlister og glasværn: Værn er beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og vist på trappetegningerne. Landsverk har kontraheret med 
entreprenør, og det er uvist for BIG, hvorfor værn på trapper ikke er indeholdt i entreprenørs tilbud.   
Der mangler ikke håndlister i projektet. 
 

Udklip fra arbejdsbeskrivelsen ARB 1.4, betonelementleverancen  

 
  



Udklip af trappetegning A-40-03: 
 

  
 
 
Samlede meromkostninger: Sammentælling af delsummer for projektmangler er ikke korrekt! 
Det samlede beløb er 3.650.000 kr og ikke 4.000.000 kr.   



Projektmangler mellem fast inventar, el og vent.  
Da det faste inventar og særligt alle maskinerne til de tekniske værkstederne skulle placeres stod det klart med det samme, at 
der var store mangler ift. tilslutniinger af el, trykluft og vent. De fleste maskiner har behov for disse tilslutninger og der er 
mange maskiner. For at skolen kan virke til fulds er det nødvendigt at lave disse tilslutninger. Dette har medført store 
ekstraudgifter som rådgiverprojektet ikke har taget stilling til. 
 
Der er også dukker andre udfordringer op i projektmaterialet hos den konkursramte virksomhed L&M. En færøsk 
ingenørvirksomhed har prøvet at samle trådene, men nu hvor projektet skulle færdiggøres var der stadigvæk mange mangler i 
projektet. 

 
Trykluft oa. til maskiner 
Nedenfor er der eks. på trykluftprojektet er et system som skal til for at alle maskinerne til den tekniske afdeling kan virke. 
 
eksemplet viser rettelser i tegning i en del af værkstedet men den viser langt fra alle rettelser der var til denne tegning. Samme 
rettelser er lavet for bil-, jern- maskinværkstedet. 
 
Læg særlig mærke til datoen for disse rettelser som er markeret med rød på tegningen. 
 
De fleste rettelser er fra sep. og okt.  i år dvs. to måneder efter at skolen var taget i brug.  
 
Dette betyder at projektet som der bygget efter ikke kunne bruges efter de maskiner som var kommet. Derfor har det ikke 
været muligt at se disse udgifter. 
 
Det samme gør sig gældende for vent. og el til alle maskinerne. 
 
Selvom det lyder enkelt så er der tale om et kæmpe arbejde til mange maskiner. 
 
En anden udfordring har været placeringen af maskinerne ikke har været gennemtænkt fra arkitektens side. Det har været 
nødvendigt at flyttet de fleste maskiner på 2. etage. Dette blev gjort i tidsperioden fra juli måned og frem til i dag. Problem med 
dette kunne ikke stadfæstet før alle tilslutninger skulle laves for el, trykluft og vent. Da det stod klart måtte alle maskiner flyttes 
sammen med de færdige tilslutninger. 

 
Placering af maskiner 
Et andet eksempel er placering af maskiner i slibeværkstedet. I forhold til tegning der blev bygget efter er alle maskinerne nu 
flyttet. Derudover er der også en masse fejl hvor der er uoverensstemmelser. 
 
Tegningen viser området hvor slibemaskinerne står. Den røde markering viser området som er ændret. 
 
Neders er der beskrevet hvilke ændringer der er lavet og hvornår dette er gjort. 
 
Arbejdet kan sjældent udføres inden tegning kommer fra rådgiveren. bagefetr skal materialer bestilles og så kan alt arbejdes 
laves færdigt 
 
Derfor er en ændring en måned før skolestart et kæmpe problem. 
 
Den største del af dette arbejde er nu lavet, men der er lidt tilbage endnu inden skolen er helt færdig. 
 
Disse to eksempler er ikke enestående men belyser udfordringerne der har været. Alle viste at det ville være en udfordring at 
flyttet en hel tekninsk skole. Men ingen havde forestillet sig at der var så lidt overenstemmelse imellem tegningerne fra 
rådgiveren og  det der skulle bygges. Derfor har dette været en stor økonomisk udfordring og tidsmæssigt og stor praktisk 
udfordring for undervisingssituationen for skolen. 
 
Andre eksempler som kan nævnes er udsugningen og vent. for alle pudsemaskinerne, sprøjtekabiner og cnc maskiner som ikke 
er iregnet projektet hos rådgiveren. 

 
Meromkostning for projektmangler i  fast inventar, el og vent.     3.250.000 kr 



 
Modsvar fra BIG vedr. fast inventar og tekniske installationer 
Den væsentligste årsag til uoverensstemmelse mellem fast inventar og de tekniske installationer er Landsverks passivitet ift. 
udbud af fast inventar. BIG lavede kontrakt med Landsverk i oktober 2013 omkring fast inventar og registrede umiddelbart 
derefter samtlige maskiner på teknisk skole. Defekte og utidssvarende maskiner skulle udskiftes med nye maskiner. Der blev 
afholdt mange møder med de forskellige brugergrupper om valget af nye maskiner og endelig udbudsmateriale blev afleveret 
den 10.02.2017 for fast inventar og den 22.10.2015 for produktionskøkkenet. Landsverk sender først materialet i udbud i februar 
2018, altså næsten 1½ år efter udbudsmaterialet var afleveret af rådgiver. I mellemligende periode arbejder entreprenørerne på 
byggepladsen med montering af de tekniske installationer ift. udbudsmaterialet fra den 10.02.2017. 
Ved modtagelse af tilbud i marts 2018 fra entreprenører vælger Landsverk at afvige fra udbudsmaterialet og indkøber andre 
maskiner end maskiner beskrevet i udbudsmaterialet, hvilket medfører, at installationer til maskiner og dimensioner på 
maskiner ikke passer med tegningsmaterialet. Opstart på montering af fast inventar starter lige før sommeren 2018, på et 
tidspunkt hvor alle installationer er monteret.  

 
 

Projekteringsfejl 
Da bygningen skulle tages i brug skulle en godkending til fra myndighederne bla. torshavns kommune. Myndighederne skal 
godkende eller komme med bemærkninger til forskelligt ift. flugtveje, brand- og personstryghed mm. LV fik flere påtaler om 
arbejder der skulle laves om eller laves på ny ny. 
 
Lys i flugtveje. For at få en endelig godkendlse af for eksempel flugtveje har det været nødvendigt at lave en masse ændringer i 
sep. og okt. af lys i flugtveje. Tegningerne nedenfor viser et eksempel på en trappeskakt på en etage. Selvom dette kan virke 
som et lille problem, så er tallet på ændringen sammenlagt så stort af udgiften også bliver derefter. 

Problemet er at placeringen af flugtvejsskilte der allrede var opstat var forkerte i forhold til hvad myndighederne kræver den 
røde pil viser retningen ift. tegningen. 
 
Den røde pil viser hvad der er blevet udført på stedet . sammen med arbejdstageren har vi fundet så billige løsninger som 
muligt feks. har vi synlige rørføringer som vist på billedet. 

Lys i atriet. Et arbejde som er lavet i efterårsferien er lyset i atriet. Der er tale om lyset i det åbne atrium og på balkonen i det 
åbne rum. 
 
Tegningen viser en ændring i lyset som er vist med en blå sky. 
 
Under tegningen er der oplyst hvornår projektændringen er færdigprojekteret og sendt til arbejdstageren at betille materialer 
ud fra og arbejde efter. 
 
Som der ses på tegningen er den kommet 8 dage før afleveringen og derfor har det været umuligt at kende slutprisen. 

Lys i flugtveje           400.000 kr 
ændringer i trappekerner, frisør, fysik/kemi og musikrum 

Glassprinkling          1.350.000 kr 
ikke sammenhæng imellem brandkrav og sprinklerprojekt medførte at glassprinkling skulle laves flere steder i bygningen. 

Glasværn i atrium          500.000 kr 
i forbindelse med godkendelse af glasværn i atrium har arkitekten tegnet en løsning som myndighederne ikke har godkendt. 
Derfor har det været nødvendigt at lave en ændring som myndighederne kunne godkende. 

Betongulv på 6. Etage         450.000 kr 
Arkitekten har ikke taget højde for at gulvene på 6. etage er nogle andre end resten af bygningen. Derfor var det nødvendigt 
med en ændring for at få gulvet lagt. 

taghus omprojektering         1.200.000 kr. 



I forbindelse med at taghuset blev omprojekteret til den nye røgventilation var der flere ændringer i projektet. Der er store 
mangler i omprojekteringen og prisestimeringen er alt for lav. 

lofter omprojektering         1.300.000 kr 
i forbindelse med omprojekteringen af lofter lavede rådgiveren en prisestimering. Alle estimeringer var alt for lave og selve 
opsætning af loftplader og el-arbejder var alt for lavt sat. dette medførte en betydelig merpris ift. prisestimeringen. Derudover 
er der ændringer af lyset i atriet en meromkostning. 

lys i atrium          800.000 kr 

Nogle af udgifterne ovenfor er betalte eller delvist betalte 
 

Merudgifter for projektfejl        6.000.000kr 

Modsvar fra BIG:  
Lys i flugtveje: BIG har gennem hele projektet haft tæt kontakt til Torshavn Kommune vedr. myndighedsbehandling. 
Flugtvejsskiltning er vist på brandplaner og indgået som del af hele myndighedsbehandlingen og byggetilladelsen. Der har på 
intet tidspunkt været nævnt, at flugtvejsbelysningen ikke var godkendt af Torshavn Kommune.  Budgetudvalget i det færøske 
lagting har i forbindelse med behandlingen af ekstrabevilling også behandlet dette argument fra Landsverks side, hvor 
myndighederne har afvist, at der er fremkommet nye krav siden den oprindelige myndighedsgodkendelse. Herunder brandplan 
som indgår i byggetilladelsen. De ”grønne mænd” representerer flugtvejsbelysningen. 
 

 
 
Glassprinkling: Projektmaterialet for indvendige glasvægge beskriver, hvilke vægge skal brandklassificeres. Det er en meget dyr 
løsning med brandglas, derfor foreslog BIG, at der anvendes en alternativ, men fuldt ud godkendt løsning på at brandsikre glas. 
Glasset udføres hærdet og sprinkles ved brand, så glasset bevarer dets egenskaber ved høje temperaturer. Dette gav en endnu 
større besparelse i glasleverancen end udgiften til glassprinklingen. Landsverk forholder sig kun til udgiften og ikke besparelsen. 
 
Glasværn i atrium: Det er ikke korrekt, at glasværnet ikke overholder myndighedskrav til værn. Den udførende entreprenør har 
teoretisk og ved fysiske test gennemgået værnet og dokumenteret, at det overholder alle gældende normer. Montering af 
beslagene var udelukkende et ønske fra Landsverk om at skabe et følelsesmæssig tryggere værn. Landsverk mente, at værnet 
var for ustabilt, på trods af, at de fysiske test viste det modsatte.   

Betongulv på 6. Etage. Overfladebehandling på etage 06 har altid været indeholdt i projekt og beskrevet som en 
polyeuthanbelægning på grund af stink fra kemiske væsker i kemi og fysiklokaler. Det er beskrevet i projektmaterialet. 
Landsverk har kontraheret med entreprenør, og det er uvist for rådgiver, hvorfor overfladebehandlingen ikke er indeholdt i 
entreprenørs tilbud. 



 
Udklip fra Arbejdsbeskrivelse ARB 30, Gulve 

 
 
Udklip fra Tilbudsliste: 
 

 
 
Taghus omprojektering. Omprojekteringen bestod i at ændre trappekernerne, da Torshavn Kommune fraveg krav om tryksatte 
trapper. Det var en økonomisk fordelagtig løsning for bygherre, og BIG lavede budget på dette arbejde. Taghuset var ikke del af 
omprojekteringen og ikke budgetteret af BIG. Efterfølgende var der ændringer til ventilationssystemet og taghuset. Landsverk 
har selv lavet aftale med entreprenør, og BIG har ikke været involveret i budget eller kontrakt for taghuset.   
 
Lofter omprojektering. Under sparerunden i 2013 udgik nedhængte lofter. Landsverk beslutter sig for at genindføre lofter, og 
BIG laver budget på baggrund af enhedspriser fra TGVs oprindelige tilbud. Efterfølgende opsiger Landsverk samarbejdet med 
TGV og indhenter tilbud fra anden entreprenør. De nye indkomne tilbud er væsentlig højere end TGVs enhedspriser, hvilket BIG 
ikke på nogen måde kan være ansvarlig for. 
 
Lys i atrium. Armaturerne indeholdt i udbudsmaterialet fra 2013 var udgået på leveringstidspunktet i 2018. Der skulle laves ny 
lysberegning på nye armaturer, hvor Landsverk laver aftale med BIGs underrådgiver om at påtage sig arbejdet. Aftaleseddel 
sendt til Landsverk 13. juli 2018, og arbejdet påbegyndt umiddelbart efter. Det er Landsverks passivitet, der forårsager dette 
sene arbejde. 
 

 

Udendørs arbejde 
En stor del der er tilbage at betale er alt arbejdet udenfor. Oprindelig var dette arbejde iregnet rammen, men nu hvor der har 
været så mange uforudsete udgifter er der ikke mere øk. tilbage til at lave det resterende arbejde færdigt. Her skal der tilføjes 
at det er nødvendigt at afsluttete udendørsarbejdet for at få en endelig ibrugtagning fra kommunen. Vi kan godt stoppe 
arbejdet men så får vi ikken en endelig godkending. 



Meromkostning for udendørs arbejde        3.750.000 kr 

 
Modsvar fra BIG:  
Udendørs arbejde: BIG har ikke kendskab til ændret arbejde eller merpris på udendørs arbejde. Landsverk har igangsat 
ændringer på rundkørsel ved indgangen og belysning på parkeringspladser, hvilket der er indgået aftale om. Derudover har der 
ikke været ændringer på landskabsprojektet.  
 

Meromkostning forudsaget af arbejde stadigvæk er i gang. 
Gennem hele byggeperioden medfølger der nogle omkostninger til eks. byggeplads og administration for alle arbejdstagere. 
Dette var også en årsag til en ekstraudgift pga. forsinkelsen der skete ift. regnefejlen. Disse udgifter skal stadigvæk betales med 
derimod er der en ændring ift. byggeplads fordi den er meget mindre end før. Men som det ses ovenfor er der stadigvæk 
mange arbejder i gang som har omkostninger med sig. Der skal indskydes at mange af de færøske arbejdstagerne har været en 
stor hjælp de seneste månederne da der skulle findes løsninger. Rådgivere i Danmark har ikke været særlige hjælpsomme og 
dette har uden tvivl været en ekstraomkostning.  

meromk. for følgeomk.         1.750.000 kr 

Modsvar fra BIG:  
Meromkostninger: BIG har været involveret i projektet i 9 år og er i kraft af totalradgiverrollen til stadighed den part, der har 
ydet mest i projektet. BIG afviser fuldstændig, at vi ikke har været tilgængelig på alle tidspunkter i forløbet, løst udfordringer på 
kort og lang sigt, samt gjort vort yderste for at yde en rådgivning, som resulterede i den bedst tænkelige skole for Bygherre og 
det færøske samfund. Alle meromkostninger, som er BIG bekendt, er forårsaget af Landsverk. 

Uenigheder 
Det er ikke usædvanligt, at der i et projektforløb er uenigheder med arbejdstageren. Det er der i denne sag. Udover retsagen 
med TGV er der nogle uenigheder som ikke er løste endnu. Der er ikke tale om en direkte udgift, fordi at en uenighed sjældent 
ender i enighed med den der sætter kravet. 
 
Uenigheder nedenfor har Landsverk ikke en hensigt om at betale men prøver at afvise og slutte uenigheder uden nogen 
meromkostninger 
 
HS Hansen (DK) - krav om forsinkelser ol.       4.000.000 kr 
MT Højgaard Føroyar - krav om forsinkelser og fejl i projekt og mængder    2.500.000 kr 
Lafuco (DK) - krav om forsinkelser        1.200.000 kr 
BIG (DK) - Tilbagehold pga. dårligt projekt.       1.300.000 kr 
Uenigheder sammenlagt         7.700.000 kr 

 

Opsumering af ovenstående poster 
De samlede meromkostninger er: 
Projektmangler          4.500.000 kr 
Projekteringsmangler         3.500.000 kr 
Projektmangler, fast inventar         6.750.000 kr 
Projektfejl, Udendørs arbejder        3.750.000 kr 
Følgeomk.          1.750.000 kr 
Forventet meromkostninger         20.250.000 kr 

 
Modsvar fra BIG:  
Uenigheder: BIG har ikke modtaget melding fra Landsverk om tilbagehold af honorar pga. dårligt projekt. BIG mener at 
tilbageholdning af honorar er uretmæssig og bemærker, at beløbet der tilbageholdes er væsentlig højere end angivet i 
oversigten. Desuden bemærkes, at flere delsummer er forkert sammenlagt samt at opsummeringen ikke indeholder de korrekte 
tal fra delsummerne. 

 


