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Første spadestik til nyt demensplejehjem i Aarhus
I Aarhus er der et nyt demensplejehjem på vej med 120 plejeboliger og et dagscenter. Det nye plejehjem får navnet
Skovvang. ”Skovvang skal være et sted, hvor man føler sig velkommen og kan opleve en atmosfære af hjemlighed og hverdag
på en naturlig, og ikke mindst tryg måde,” siger rådmand i Aarhus, Jette Skive. Boligerne bliver opført i grupper af 12-15, alle
placeret omkring opholds- og aktivitetsrum. Dagscenteret skal give et pusterum til hjemmeboende med demens og deres
pårørende. Byggeriet skal efter planen være færdigt i slutningen af 2020.
Kilde: Magasinepleje.dk, d. 29. januar 2019, af Benita Dreyer Andersen.

Byggestart på Nyt OUH til sommer
Et flertal i det syddanske regionsråd har netop godkendt det samlede projektgrundlag for den første del af byggeriet af Nyt
Odense Universitetshospitals: vidensakse og behandlings- og sengeafsnit. Grundlaget er dermed på plads for, at den
italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera til sommer kan gå i gang med at bygge. Projektet udgør 60% af det nye hospital.
Totalentrepriserne på denne del af det nye sygehus beløber sig til i alt 2,9 milliarder kroner. I løbet af foråret går JV
CMB/Itinera i gang med at etablere skurbysfaciliteterne til byggearbejderne, og selve byggeriet kan gå i gang til sommer.
Kilde: Building Supply.dk, d. 29. Januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Byggetvist om Kolding Sygehus ser ud til at ende med voldgift
Region Syddanmark, entreprenøren HS Hansen og rådgiver Niras kan ikke blive enige om, hvem der har ansvaret for at
udskifte 5.500 m2 vindspærpladerne på Kolding Sygehus. Vindspærpladerne skal skiftes, da de indeholder magnesium og er
uegnet til byggeri i Danmark. Prisen for at udskifte vindspærrepladerne ventes at løbe op i 12 millioner kroner eller mere. n
En voldgift ligner enden på sagen, fortæller tidligere projektchef på Kolding-byggeriet, Kenneth Holm, til JV.dk.
Kilde: Licitationen.dk, d. 23. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Analyse: der mangler 35.000 plejeboliger i fremtiden
Dansk Industri har lavet en analyse, der viser, at der kommer til at mangle 35.000 plejeboligpladser i 2030. Dog kan antallet
være lavere, hvis man tager højde for, at ældre bliver sundere og bliver længere i eget hjem. Men uanset hvad, er det en stor
opgave, siger Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri. ”Der står private investorer klar, som gerne vil bygge
plejecentre og drive dem for kommunerne for en almindelig plejetakst, for lige nu ser det ikke ud til, at det er realistisk, at
kommuner kan finde plads i anlægsbudgetterne til at imødekomme fremtidens behov”, siger Jakob Scharff.
Kilde: Magasinetpleje.dk, d. 23. januar 2019, af Benita Dreyer-Andersen.

Planer om seniorresort med plejehjem og seniorboliger i Kolding
AP Pension og Kolding Kommune arbejder på at bygge en seniorby i Nr. Bjert i Kolding med et friplejehjem, et
seniorbofællesskab og senere flere boliger. Ender dialogen med en aftale, kan der blive tale om et byggeri i etaper. Første
etape er et friplejehjem til mellem 50 og 70 beboere samt 32 boliger på cirka 90 m2. Anden etape består af omkring 35
boliger. Det kan også komme på tale at etablere en lang række ældrevenlige faciliteter, som andre i byen også må benytte,
så beboerne kan bevare et aktiv liv.
Kilde: Licitationen.dk, d. 22. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.
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Thyra Frank besøger Huset Nyvang – Årets sundhedsbyggeri 2017
Ældreminister Thyra Frank var i mandags på besøg på demensplejehjemmet Huset Nyvang i Randers. Plejehjemmet består
af mindre bygningsenheder og en fælles bygning med bytorv, som også er bygget sammen med en stor daginstitution med
vuggestue og børnehave. ”I Randers sørger de for, at de gamle - der hvor de bor - kan se og møde børnene fra børnehaven.
Det skaber glæde og indhold i hverdagen for de ældre, men børnene kan også få meget ud af mødet. Så jeg ser meget frem
til at besøge Huset Nyvang og se og høre mere om deres erfaringer, som måske kan inspirere andre,” udtaler
ældreministeren. Huset Nyvang vandt Nohrcons pris for Årets sundhedsbyggeri 2017.
Kilde: www.randers.dk, d. 18. januar 2019, af Kim Brandt Thomsen
Læs mere om Årets sundhedsbyggeri 2017 her – og husk, at du allerede nu kan indsende forslag til dette års kåring.

(Nyhederne herunder leveres af Retriever Danmark)

I fremtiden skal Bispebjerg Hospital betjene 720.000 borgere
I et debatindlæg på piopio.dk, skriver Lars Gaardhøj (S), gruppeformand i Region hovedstaden, om byggeriet af Bispebjerg
Hospital. I dag betjener Bispebjerg Hospital 460.000 borgere, men i regeringens ny sundhedsreform skal hospitalet fremover
skal betjene 720.000 borgere. Amager, Valby og Vesterbro hører nemlig nu til Hvidovre Hospital, men i sundhedsreformen
skal borgere i disse områder fremover behandles på Bispebjerg Hospital. Man må som konsekvens forvente, at det store
hospitalsbyggeri er alt for lille, når det åbner i 2025, og omvendt er Hvidovre Hospital for stort, skriver Lars Gaardhøj.
Kilde: www.piopio.dk, d. 31. januar 2019, af Lars Gaardhøj.

Byggeplaner for BørneRiget i København sendt i høring
Byggeplanerne for det nye, integrerede børnehospital ved Rigshospitalet i København, BørneRiget, er blevet sendt i høring.
Ifølge planen skal BørneRiget stå klar i 2023 og tages i brug i 2024. BørneRiget er tegnet af de danske arkitekter fra 3xN og
kommer i alt til at rumme 56.000 m2. Byggeriet vil visse steder strække sig 10 etager og hele 47 meter op mod himlen.
Kilde: www.migogkbh.dk, d. 23. januar 2019, af Kaspar Mørk Arianto.

Rigshospitalets nye nordfløj er forsinket igen
Region Hovedstaden har endnu en gang måttet udskyde åbningen af Rigshospitalets nye nordfløj til 1,85 milliarder kroner.
Oprindeligt skulle supersygehusprojektet have været klar til at modtage patienter i november 2018. En tvist med projektets
storentreprenør samt problemer med vandskader i byggefasen har tidligere forsinket byggeriet, og nu er der problemer
med at skaffe kvalificerede håndværkere. Leila Lindén, formand for den politiske følgegruppe for projektet, fortæller, at
indflytningen i denne omgang udskydes fra oktober i år til 26. januar 2020.
Kilde: Berlingske, side 19, d. 23. januar 2019, af Flemming Steen Pedersen.

Det nye hospital i Aalborg holder tidsplanen
Det nye hospital i Aalborg skrider frem efter planen og i den seneste rapport for byggeriet ser det stadig ud til, at både
økonomi og tidsplan holder. ”Jeg har været i den her branche i mange år, og det er aldrig til at sige, hvornår noget kan gå
galt, så jeg vil med nordjysk beskedenhed godt vente og se til den dag, hvor jeg har modtaget den sidste regning,” siger
projektdirektør Niels Uhrenfeldt.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 4-5, d. 21. januar 2019, af Lars Termansen.

2000 ældreboliger på vej rundt om i landet
Ejendomsudvikleren Tetris A/S står i samarbejde med arkitektvirksomheden Sangberg bag ældreboligerne VoksenPlus, der i
de kommende år bliver opført i forskellige bynære områder i Danmark. Planen er, at der skal opføres omkring 2.000 boliger
inden for de næste tre-fire år. ”Vi er stolte over at være en del af teamet på et projekt, hvor vi kan bruge vores ekspertise
inden for klimavenligt industrielt byggeri i stor skala, siger Jonas Sangberg, der er kreativ direktør og indehaver af Sangberg.
Kilde: Licitationen, side 9, d. 21. januar 2019, af Peter Kargaard.
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