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Byggeriet af Niels Bohr Bygningen

Konklusion

Transport- og Boligministeriet har haft en meget utilfredsstillende styring af ændringer i byggeriet af Niels 
Bohr Bygningen.

Konsekvensen er, at den mangelfulde ændringsstyring har
bidraget til den samlede fordyrelse på ca. 2,4 mia. kr., som
ikke har ført til forbedringer af bygningens kvalitet. Des-
uden har manglerne i styringen af de gennemgåede æn-
dringer bidraget til forsinkelsen på ca. 4 år, der bl.a. har 
medført, at de ønskede gevinster for forskning og uddan-
nelse indtil videre er udeblevet.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Bygningsstyrelsen har ikke sikret, at bygningens op- 
rindelige projektgrundlag var tilstrækkeligt fastlagt. 

• Bygningsstyrelsen har ikke sikret, at beslutninger om
ændringer i byggeriet er truffet på et tilstrækkeligt 
grundlag.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Opførelsen af Niels Bohr Bygningen skal forbedre de fysiske 
rammer for forskning og uddannelse på Det Natur- og Biovi- 
denskabelige Fakultet på Københavns Universitet. I alt skal 
der bygges ca. 52.000 m2, som skal huse 3.000-4.000 stu-
derende og 1.200 forskere og ph.d.-studerende.

Transport- og Boligministeriet, herunder Bygningsstyrel-
sen og Vejdirektoratet, er bygherre for byggeriet. Byggeriet 
af Niels Bohr Bygningen er fordyret og forsinket ad flere 
omgange.

Ifølge ministeriet skyldes byggeriets fordyrelse og forsinkel- 
se bl.a. problemer med en tidligere ventilationsentrepre-
nør. Dette er afdækket i en konsulentrapport, som ministe- 
riet fik udarbejdet i 2017, og indgår således ikke i denne un- 
dersøgelse. Derudover skyldes fordyrelsen og forsinkelsen 
bl.a. en række ændringer, der er foretaget undervejs i byg- 
geriet. Denne beretning handler om styringen af disse æn- 
dringer.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transport- 
og Boligministeriet, herunder Bygningsstyrelsen og Vejdi-
rektoratet, har styret ændringer i byggeriet af Niels Bohr 
Bygningen tilfredsstillende.

Luftfoto af Niels Bohr Bygningen, april 2020. Foto: Vejdirektoratet

Statsrevisorerne udtaler 
”Vi kritiserer, at byggeriet af Niels Bohr Bygningen er ble-
vet væsentligt forsinket og fordyret. De ønskede gevinster 
ved byggeriet er indtil videre også udeblevet. 

Det skyldes dårlig styring af især ændringer af byggeriet 
undervejs, og at der fra start har været uklarheder om 
bygningens indhold og funktion, bl.a. laboratorieudstyr 
og ventilation”.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.




