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Nyheder om sundhedsbyggeri 

Uge 44-45 2018 
 
Region Midtjylland og Herning Kommune bidrager til forskningscenter til Hospitalet i Gøstrup 
Med Region Midtjylland og Herning Kommune som de helt store bidragsydere er Regionshospitalet Gødstrup nu 
sikret den fulde udgave af forsknings- og uddannelsescentret NIDO|Danmark. Projektet er et selvstændigt 
anlægsprojekt med finansiering fra Region Midtjylland, kommuner, fonde og private donationer. Centeret deler 
ikke økonomi med Regionshospitalet Gødstrup, der har fået tilskud fra den statslige kvalitetsfond. Regionsrådet 
har blandt tre muligheder valgt KPC Herning A/S som totalentreprenør på byggeriet. NIRAS A/S bliver 
bygherrerådgiver, mens Region Midtjylland er bygherre. 
Kilde: Magasinet Pleje.dk, d. 6. november 2018, af Lotte Brochmann. 

 
Nye seniorboliger på vej i Aalborgs nye kulturbydel 
Et samarbejde mellem Himmerland Boligforening og Realdania udmønter sig nu i, at boligforeningen etablerer 15 
nye seniorboliger i den nye bydel, som er under udvikling på Aalborgs tidligere spritfabrik. Himmerland 
Boligforening havde i forvejen fået kommunalt tilsagn om at opføre 150 ungdomsboliger i området. Det antal 
bliver dog nu reduceret med 33 som følge af tilsagnet om de 15 seniorboliger. ”Behovet for seniorboliger kommer 
til at overstige behovet for ungdomsboliger, som vi i Aalborg dygtigt har fokuseret meget på at imødegå gennem 
de seneste 5-10 år,” siger direktør i Himmerland Boligforening, Ole Nielsen. 
Kilde: Building Supply.dk, d. 2. november 2018, af Rasmus Gregersen. 

 
36 seniorboliger på vej i Værløse 
Et enigt Furesø Byråd banede vejen for et nyt seniobofællesskab, da de onsdag den 31. oktober vedtog den 
lokalplan 123 om Seniorbofællesskabet Ydungård. Med lokalplanen åbnes for at skabe et tæt, lavt boligområde 
med 36 boliger på 68-110 m² sammen med et fælleshus på 209 m². Boligerne vil være i én etage. Skitseprojektet, 
som lokalplanen bygger, på er udarbejdet af boligselskabet DAB og Vilhelm Lauritzen arkitekter. Boligerne ventes 
klar i 2021. 
Kilde: Building Supply.dk, d. 1. november 2018, af Lars Dalsgaard. 
 

Analyse: Seniorboliger bliver snart vigtigere end ungdomsboliger 
Antallet af unge mellem 15-29 år vil falde i både Århus, Odense og Aalborg frem mod 2030, mens antallet af 
borgere over 75 år vil stige markant i samme byer og i København. Det konkluderer Spar Nord, som har 
bearbejdet den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. ”Fremtidens seniorer vil efter alt at 
dømme have en stærkere økonomi, end vi ser lige nu, og derfor vil flere være i stand til at bo dyrere. Det bliver 
desuden interessant at se, hvordan udviklingen kommer til at påvirke økonomien. Seniorer har andre præferencer 
end de studerende og flere penge til forbrug, og det kommer formentlig til at få indflydelse på detailhandlen, 
restaurationsbranchen med mere,” siger cheføkonom Jens Nyholm 
Kilde: Building Supply.dk, d. 1. november 2018, af Stefan Buur Hansen. 
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Tis brugt i håndværkerkrig på Herlev Hospital 
Det er ikke kun forsinkelser og entreprenørfejl, der har ramt Herlev Hospitals akuthus og kvinde/barn-afsnit. 
Nybyggeriet er også præget af konflikter mellem nogle af entreprenørerne i form af chikanerier med tis på 
gipsvægge og ødelæggelse af materiel. For at lette stemningen på byggepladsen fortæller projektdirektør Connie 
Barfod, at der er blevet gennemført nogle interviews og dialogmøder, og at man har forsøgt at dele huset ind, så 
entreprenørerne har et område for sig selv. Der er også indført mærkater på hjelmene, som angiver hvilket sprog, 
de enkelte byggearbejdere taler.  
Kilde: Licitationen.dk, d. 1. november 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 

Herlev Hospital har spareplaner i baghånden 
Den politiske følgegruppe på Nyt Hospital Herlev er blevet præsenteret for forskellige mulige scenarier for 
besparelser på byggeriet af det nye akuthus og kvinde/barn-afsnit. Hvilket besparelsesscenarie, man eventuelt 
ender ud i, er endnu uvist. Det kommer an på, hvordan fremdriften forløber fremover. Hvis det går godt, så er der 
ikke behov for så mange besparelser, siger Annette Randløv (R), medlem af den politiske følgegruppe. 
Kilde: Licitationen.dk, d. 30. oktober, af Jane Schmidt Klausen. 

 
3.000 kvm nyt køkken til supersygehuset Nyt Odense Universitetshospital 
Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har netop besluttet at bygge et produktionskøkken ved Nyt OUH i 
Odense. Byggeriet skal opføres i et offentligt-privat partnerskab (OPP). Det nye køkken får efter planen et areal på 
3.000 kvadratmeter og skal opføres i sammenhæng med sygehusets serviceby. Køkkenet åbner efter planen i 2023 
og skal både levere mad til patienterne på Nyt OUH, patienterne i psykiatrien ved Nyt OUH og patienterne på 
sygehuset i Svendborg. Et foreløbigt overslag viser, at anlægsinvesteringen vil være på cirka 80 mio. kroner. 
Kilde: Magasinet Pleje.dk, d. 30. oktober 2018, af Rasmus Gregersen. 

 
Forsinkelse af Herlev Hospital fører til fyringer hos MT Højgaard 
Det har fået konsekvenser for medarbejdere hos entreprenørkoncernen MT Højgaard A/S, at byggeriet af 
akuthuset samt kvinde/barn-afsnittet på Herlev Hospital er forsinket yderligere seks måneder. 
Entreprenørkoncernen, der står for apteringen på det store byggeri, har måttet skære i medarbejderstaben. ”Vi er 
gået lidt ned. Vi tilpasser til den nye tidsplan. Når byggeperioden forlænges, så er det klart, at vi tilpasser antallet af 
medarbejdere, siger Michael Christiansen, afdelingsdirektør for tømrerne hos MT Højgaard. 
Kilde: Licitationen.dk, d. 29. oktober 2018, af Jane Schmidt Klausen. 

 
Formand for følgegruppe: Ret graverende fejl på Herlev Hospital 
De fejl, som bliver begået på Herlev Hospitals nye byggeri, er ikke i småtingsafdelingen, mener formanden for 
projektets politiske følgegruppe, Randi Mondorf (V), regionsmedlem i Region Hovedstaden. ”Vi er selvfølgelig kede 
af forsinkelsen. Når jeg ser på sagsfremstillingen, så er jeg meget utilfreds med, at der er så højt et niveau af fejl, 
som direkte er skyld i forsinkelsen og de meromkostninger, der kommer af det,” siger Randi Mondorf og 
fortsætter: ”Det her niveau af fejl er helt uacceptabelt, og det er bredt funderet. Der er fejl hele vejen rundt. Og det 
er ret graverende fejl”. Af det seneste følgegruppereferat fra august 2018 lyder blandt andet, at i forbindelse med 
udbedring her er der skåret flere gulvvarmeslanger over. Der er også fundet fejl på sanitetsbæringer på toiletter. 
Kilde: Licitationen.dk, d. 28. oktober, af Jane Schmidt Klausen. 
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Nyt udviklingskøkken indviet på Regionshospital Nordjylland 
Regionshospital Nordjylland har netop indviet et nyt, innovativt udviklingskøkken. Det nye udviklingskøkken er 
opstået i samarbejde mellem hospitalets Hovedkøkken, Center for Klinisk Forskning og det private erhvervsliv. De 
første projekter i køkkenet er rettet mod småtspisende patienter og patienter med synkebesvær – bl.a. i form af 
videreudvikling af hospitalets gelesmørrebrød til borgere med synkebesvær, og der arbejdes på en saftbaseret 
proteindrik, der er blevet efterspurgt af hospitalets patienter. Udviklingskøkkenet har allerede etableret et 
samarbejde med Aarhus Universitet, hvor to studerende vil lave deres speciale i samarbejde med hospitalet og to 
private fødevarevirksomheder frem mod sommeren 2019. 
Kilde: Magasinet Pleje.dk, d. 26. oktober 2018, af redaktionen. 

 
Dansktegnet forskerbygning i Sverige i spil til stor pris 
Laboratoriebygningerne ”Biomeducum” ved Karolinska Institutet i Stockholm er designet af den danske 
arkitektvirksomhed C. F. Møller, og er nomineret til Årets Bygg 2019 i Sverige. Byggeriet blev færdig før tid og under 
budget. Biomedicum skal, fordelt på 65.000 kvm, være kraftcenter for forskningen i Stockholm, under et institut, 
der er et af verdens førende medicinske universiteter, blandt andet kendt for at udpege modtagerne af 
Nobelprisen i medicin. 
Kilde: Licitationen.dk, d. 25. oktober 2018, af Peter Kargaard. 

 
Herlev Hospital yderligere forsinket 
Projektledelsen på Herlev Hospital har igen måttet erkende, at tidsplanen på det milliardstore byggeri er skredet. 
Ifølge den oprindelige tidsplan skulle akuthuset samt kvinde/barn-afsnittet stå færdigt i marts 2019, siden er 
afleveringen blevet skubbet til maj 2019, og nu altså til december 2019; ni måneder senere end den oprindelige 
tidsfrist. Den første forsinkelse skyldes hovedsageligt forsinkelse på installationsentreprenøren Inabensas 
arbejder, som har forsinket de efterfølgende entreprenører, fortæller Connie Barfod. 
Kilde: Licitationen.dk, d. 25. oktober, af Jane Schmidt Klausen. 
 

Jysk duo vinder nyt plejecenter på Frederiksberg 
Jørgen Friis Poulsen A/S (JFP), Erik Arkitekter, Moe og Bogl skal udføre totalentreprisen på byggeriet af det nye 
plejecenter på Frederiksberg, Betty III. Betty III omfatter 10.600 kvadratmeter fordelt på seks etager med 125 
plejeboliger i varierende størrelse samt tilhørende servicearealer og multihal. Den samlede entreprisesum er på 
171,8 mio. kroner eksklusive moms, og kontrakten ventes underskrevet, når stand-still perioden udløber den 31. 
oktober. 
Kilde: Building Supply.dk, d. 25. oktober 218, af Rasmus Gregersen. 

 
 
(Nyhederne herunder leveres af Retriever Danmark) 

 
Ny bygning forener sundhedshus og lægehus i Nordjylland 
En mellembygning, der skal forbinde sundhedshuset i Jernbanegade i Nørager i Rebild Kommune med det 
tilstødende lægehus, skal stå klar næste sommer. Det fortæller byrådsmedlem Jeppe Ugilt, en af de fem medejere 
af sundhedshuset i Nørager. “Efter planen vil vi i gang med byggeprojektet hurtigst muligt, og vi forventer at 
sammenbygningen med den nuværende lægepraksis vil stå klar næste sommer.” 
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 14-15, d. 8. november 2018, af Ole Jensen. 
 

  



Side	4	af	4	
	

Investeringer i sundhedsbyggeri går markant frem i 2019 
Rapporten Prognose 2019 vurderer, at byggeriet i Region Hovedstaden også i 2019 vil udgøre den markant største 
del af landets byggeri med en markedsandel på hele 45 procent. Særligt investeringer indenfor sundheds- og 
socialvæsen går markant frem. I Region Hovedstaden igangsættes således Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød til 
2,5 milliarder kroner og opførelsen af Rigshospitalet Glostrups nye Neurorehabiliteringscenter til 800 millioner kr.  
Kilde: www.erhvervkbh.dk, d. 5. november 2018, af Jeanette Hougaard Gram. 
 

Byggeriet af Herlev Hospital ramt af vandskader 
Det går meget trægt med byggeriet af Herlev Hospitals nye akuthus. Vandskader på udført arbejde og 
langsommelig afklaring på udførelse af ventilationssystem spiller eksempelvis også en rolle. Det fremgår af 
referatet fra det seneste møde i den politiske følgegruppe. Dertil kommer udførelsesfejl hos nogle entreprenører, 
forsinket materialeleverancer og utilstrækkelig bemanding. Ifølge projektdirektør på Nyt Hospital Herlev, Connie 
Barfod, har der været tale om tre-fire tilfælde af vandskader.  
Kilde: Licitationen, side 2, d. 5. november 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 

Fra 2 til 20 entreprenører på Nyt Hvidovre Hospital 
I Hvidovre går man i gang med at omstille sig fra 2 til 20 entreprenører på byggeriet af de 32.000 kvadratmeter Nyt 
Hospital Hvidovre. Når første halvdel af råhuset er færdigt, starter man arbejdet på facaden, og så snart den er 
klar, rykker stort set alle de andre entrepriser ind på byggepladsen. Det betyder, at man går fra to til tyve 
entreprenører på forholdsvis kort tid. "Et sådan skift giver nogle helt andre arbejdsgange og måder at samarbejde 
på, og derfor skal vi organisere os, så vi kan håndtere det. Det er rettidig omhu," siger byggechef Uffe Gebauer 
Thomsen, som har ansvaret for det store hospitalsbyggeri.  
Kilde: Licitationen, side 13, d. 1. november 2018, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 


