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Entreprenørfejl forsinker byggeri af Herlev Hospital 
Herlev Hospitals godt 57.000 kvm store udvidelse skulle være færdig til november. Sygehuset er forsinket i op til 
fire til fem måneder, og projektledelsen er i færd med at udsende en opdateret færdiggørelsesplan, hvoraf det vil 
fremgå, at fristerne overskrides. Det skyldes ifølge projektdirektør Connie Barfod, at entreprenørerne laver fejl. 
”Det er ikke alle entreprenørerne, der laver fejl, men vi har nogle stykker, der tilsyneladende laver mange fejl i 
øjeblikket. Det koster tid at rette det op. Det er meget forskelligt, hvilke fejl der begås, men det er ting, som 
entreprenørernes burde vide” siger projektdirektør Connie Barfod.  
Kilde: Licitationen. 
 

Rejsegilde på nyt plejecenter i Valby 
I sidste uge var der rejsegilde på Huset William på Vigerslev Allé 169 i Valby, hvor 56 plejeboliger på hver 68 
kvadratmeter snart står klar. Det nye plejecenter bliver direkte forbundet med grønne områder, gårdhaver, stier 
og en legeplads. Tanken er, at beboerne skal kunne se og være en del af den by, som de måske har boet i gennem 
en menneskealder. Plejecentret opføres i fire etager, og alle boliger får adgang til enten privat have, altan eller 
fælles gårdhave. Det skal efter planen være færdigt i januar 2019. 
Kilde: Licitationen. 
 
 
 

 

(Nyhederne herunder leveres af Retriever Danmark) 
 
Læserbrev: Effektiviseringskrav går ud over Nyt OUH's arbejdsmiljø 
I effektiviseringskravene ved de nye sygehusbyggerier regner staten med, at Nyt OUH i 2023 kan effektivisere for 
375 millioner kroner. Kravet kommer oveni, at man har sparet på kvaliteten af Nyt OUH, fordi man har bygget Nyt 
OUH for billigt med færre faciliteter end oprindeligt tiltænkt og en ringere bygningsmasse, og oveni at Nyt OUH 
begynder med knapt 550 senge, hvor OUH for få år siden havde omkring 900 senge. Det kommer til at gå ud over 
Nyt OUH's arbejdsmiljø.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 11, d. 10. september 2018, af Niels Erik Søndergård. 

 
Utilfredshed med forsinkelse i byggeri af Herlev Hospital 
Region Hovedstadens politiske følgegruppe er ikke tilfredse med forsinkelser i hospitalsbyggeri Herlev, som bliver 
op imod et halvt år forsinket. "Jeg er ikke begejstret. Og det er ikke af nyere dato, at byggeriet har været udfordret. 
Det er smadderærgerligt, at vi skal bokse så meget med rådgivere og entreprenører for at få det til at fungere," 
siger formanden for den politiske følgegruppe, Randi Mondorf (V). 
Kilde: Licitationen, d. 6. september 2018, af Torben Sigh. 
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Nyt Aalborg Universitetshospital forud for planen 
Opførelsen af det nye universitetshospital er Nordjyllands største byggeri nogensinde. Langt størstedelen af 
entrepriserne har allerede været i udbud, og der mangler kun at blive holdt licitation for installationer samt 
færdiggørelse af terræn og parkeringspladser. Den samlede økonomi er på 4,1 milliarder kroner med et tillæg på 
63 millioner kroner for at opføre efter skærpede isoleringskrav fra Bygningsreglementet 2020.  
Kilde: Vejgaard Avis, side 38, d. 5. september 2018, af Kjeld Mølbæk. 

 
Ekstraregning til Regionshospital Nordjylland 
Ombygning af Regionshospital Nordjylland har slået et uventet hul i kassen hos Region Nordjylland. ” Det er ikke 
sjovt,” siger Peter Larsen, der er kontorchef hos Region Nordjylland. Foreløbig er hullet dækket ind med en 
tillægsbevilling på 25, men efterbetalingen kan blive større. I værste fald omkring 40 millioner kroner. Det endelige 
minus afhænger af en voldgiftssag. Totalrådgiveren C.F. Møller har anlagt en voldgiftssag med krav om ekstra 
betaling i størrelsesorden 15 millioner kroner. Det er en sag, som der først kan forventes afsluttet i 2019. 
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 6-7, d. 1. september 2018, af Lars Termansen. 


