
Indstilling til Cavlingprisen  

Afsløringerne om udbuddet på den nye Storstrømsbro 

Cavlingprisen skal gå til journalisterne David Rebouh og Karsten Østergaard fra 
Fagbladet 3F. Deres afsløringer af skandalesagerne i forbindelse med udbuddet 
på den kommende Storstrømsbro er journalistik i international klasse.  

Journalisterne har afsløret, hvordan flere italienske firmaer er involveret i en 
kæmpe korruptionsskandale i Italien, er plaget af dårlig økonomi, og hvordan 
danske myndigheders baggrundstjek af firmaerne har været mangelfuld.  

David Rebouh og Karsten Østergaard har systematisk undersøgt, hvad det var 
for firmaer, der stod til at bygge Danmarks tredjestørste bro og har kigget 
kritisk på Itinera, Condotte og Grande Lavori Fincosit. Hvilke sager er de 
involverede i? Hvordan er deres ejerkreds? Hvad har de ellers bygget, og 
hvordan er det gået? Hvordan ser deres økonomi ud? Spørgsmål som de 
danske myndigheder burde have stillet, men som Karsten og David har fundet 
via aktindsigter i Danmark og adgang til retsdokumenter fra Italien. 

Afsløringerne betød, at kontraktindgåelsen blev udskudt i sidste øjeblik, og at 
kammeradvokaten blev sat til at undersøge processen. Den endelige kontrakt 
fik indskrevet punkter, blandt andet en nødudgang og en meget stor 
økonomisk garanti, som følge af Fagbladet 3F’s historier. Journalisterne har 
ikke kun fortalt en historie om, at nogle italienske firmaer er mistænkt for 
korruption. De har også sat fokus på mangler i den måde, hvorpå 
udbudsreglerne og udelukkelsesreglerne bruges til at udvælge og regulere 
samarbejdet med store udenlandske virksomheder. 

Efter en række skandalesager i bygge- og anlægsbranchen, hvor der har været 
italienske firmaer involveret, har de to journalister i sagen med 
Storstrømsbroen zoomet helt ind og set nærmere på, hvordan det går for sig, 
når italienske firmaer vinder offentlige milliardkontrakter i Danmark. Og 
afsløringerne bør tjene som skoleeksempel for, hvordan man systematisk 
gennemgår udbuddet af et stort anlægsbyggeri.  

Journalisterne har blandt andet:  
 
- Afsløret, at to af de tre italienske firmaer, der skal bygge den nye bro for 2,1 
milliarder skattekroner, er involveret i en omfattende korruptionsskandale i 
Venedig. 
 



- Vist, hvordan Vejdirektoratet på trods af den anbefalede EU-praksis undlod at 
indhente antimafia-certifikater og andre vigtige oplysninger om firmaerne hos 
de italienske myndigheder. 
 
- Afsløret økonomiske problemer hos det italienske konsortium, og at 
Vejdirektoratet aldrig gennemgik firmaernes regnskaber, inden de blev 
godkendt til den danske milliardkontrakt. Et af de italienske firmaer gik 
efterfølgende konkurs, og et andet firma risikerer i skrivende stund samme 
skæbne. 
 
- Afdækket, hvordan to af de italienske firmaer har stået bag byggeskandaler i 
andre EU-lande, hvor de er blevet smidt ud af store offentlige byggeprojekter. 
 
- Afsløret, at familie til korrupte italienske erhvervsmænd var de reelle ejere i 
det danske firma, der blev oprettet til at tage imod de 2,1 milliarder kroner for 
broen. 
 
- Påvist store mangler i EU’s udbudsregler, der dikterer, hvordan firmaer skal 
undersøges, og hvornår de kan udelukkes fra at vinde offentlige kontrakter. 

Indstillet af Jonas Højlund, redaktør Fagbladet 3F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikler vedlagt: 

6. dec: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/dansk-bygherre-kraever-antikorruptions-papirer-fra-
italienske-firmaer  

 

12. dec: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/vejdirektoratet-har-ikke-tjekket-italienske-brobyggere 

 

18. dec: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/italienske-firmaer-ramt-af-korruptionssag-nu-skal-de-
bygge-danmarks-tredjestoerste-bro 

 

18. dec: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/vejdirektoratet-googlede-efter-negativ-omtale-af-
italienske-brobyggere 

 

19. dec: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/minister-udsaetter-underskrift-paa-aftale-om-ny-
storstroemsbro 

 

9. jan: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/italienske-brobyggere-maatte-stoppe-byggeri-i-oslo-
skyldte-100-millioner-kroner  

 

29. jan: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/vejdirektoratet-undersoegte-ikke-oekonomien 

 

31. jan: 



https://fagbladet3f.dk/artikel/italiensk-firma-faar-sparket-fra-storstroemsbroen 

1. feb: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/minister-tryg-ved-skandaleramte-italienere 

 

19. feb: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/italiensk-byggefirma-i-stor-byggeskandale 

 

13. marts: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/topchef-anholdt-i-korruptionssag 

 

27. marts: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/familie-til-korrupt-italiener-bag-dansk-storstroemsbro-
firma 

 

14. maj: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/loenbonus-paa-150000-til-chefer-storstroemsbroen 

 

22. juni: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/italienske-firmaer-i-storstroemsbyggeri-tiltalt-korruption 

 

17. juli: 

https://fagbladet3f.dk/artikel/italiensk-storstroemsbro-firma-begaerer-sig-konkurs 

 

21. september 

https://fagbladet3f.dk/artikel/vejdirektoratet-kraever-redegoerelse 


