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Roskilde Festival bygger nyt hovedsæde 
  
Roskilde Festival og Roskilde Kommune sendte fredag et stort projekt om et nyt hovedsæde til Roskilde Festival i 
offentligt udbud. Målet er at hovedsædet, som også skal huse Råstof Roskilde og Aaben Dans, skal stå klar i marts 
2022. Roskilde Kommune har afsat 25 millioner kroner til projektet mens Roskilde Festival selv lægger de 
resterende 50 millioner kroner til byggeriet.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 4, 4. maj 2019, af Red. 
 
 
Københavns nye psykiatrihospital i udbud 
 
Region Hovedstadens Psykiatri har åbnet for udbuddet af byggeriet af det knap 22.000 kvadratmeter store nye 
psykiatrihospital i København - Ny Psykiatri Bispebjerg. Byggeriet udføres i to etaper og skal efter planen stå 
færdigt i 2024. Byggeriet skal efter tidsplanen have opstart primo 2020, og byggemodningen indledes allerede 
inden sommerferien. På nuværende tidspunkt evalueres fem tilbud på byggemodningsopgaven, som netop har 
været i udbud.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 14. maj 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Et nyt hospice i Nørresundby 
 
Region Nordjylland indviede i sidste uge sit første OPP-byggeri, et nyt Hospice i Nørresundby. OPP-tankegangen 
har været genstand for debat igennem flere år. I år 2000 forsøgte man sig med et skolebyggeri Vestjylland og en 
motorvej i Sønderjylland, og nu har staten ikke mindst taget OPP-modellen til sig. Udlændingestyrelsens nye 
lokaler i Næstved, den nye Østre Landsret i København og et stort kontorbyggeri på Kalvebod Brygge er opført 
som OPP-projekt, hvor private står for bygningsdriften, efter byggeriet er færdigt.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 13. maj 2019, af Christian Brahe-Pedersen. 
 
   
Rammeaftale på plads mellem SSI og Niras 



    
En ny rammeaftale, der omfatter indkøb af teknisk rådgivning og bistand til SSI’s Campus Service i forbindelse med 
istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejde, om- og tilbygninger samt at indrette bevaringsværdige bygninger, er 
faldet på plads mellem Niras og Statens Serum Institut (SSI). “Opgaven spænder fra mindre ombygninger til 
højteknologiske opgaver som ekstremt komplekse og tekniske udfordringer," siger rammeaftale- og 
projektansvarlig Flemming Lund Pedersen fra Niras. SSI har kommende projekter til en anslået byggeudgift på 70 
millioner kroner de næste to år.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4, 9. maj 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 


