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Hvidovres nye hospital bliver klædt på i lyse facader 
 
Snart vil store dele af nybyggeriet af Hvidovre Hospital være klædt på i lette og lyse facader. Der 
bygges desuden store vinduespartier, så man kan udnytte sollysets sundhedsmæssige potentiale. 
Således er der forskel i udformningen af vinduespartierne, så eksempelvis Nordvendte stuer får 
større partier for at lukke mere lys ind. Byggeriet beklædes med udvendig solafskærmning, der skal 
hjælpe med at opretholde et sundt indeklima.  
Kilde: Lokalavisen Hvidovre Avis, s. 7, den 15. januar 2020 af Red. 
 
 
 
Nordfløjen er snart klar til indvielse 
 
Rigshospitalets nye behandlingsbygning, Nordfløjen, slår dørene op den 8. marts. Nordfløjen strækker 
sig over 65.000 kvadratmeter og har kostet to milliarder at bygge. Bygningen er zigzag-formet og 
består af ikke færre end 2.110 rum fordelt på otte etager. Jeanne Devantier, centerchefsygeplejerske 
på HovedOrtoCentret, har sammen med sine kollegaer været på orienteringsløb i Nordfløjen for at 
lære at finde rundt. Hun fortæller, at Nordfløjen er lavet med afsæt i, hvad der kunne være godt for 
patienterne og de pårørende.  
Kilde: www.tv2lorry.dk, den 13. januar 2020 af Red. 
 
 
Skejby får nyt kræftrådgivningscenter 
 
Claus Pryds Arkitekter har tegnet et nyt kræftrådgivningscenter, der skal opføres i Skejby. Centeret 
skal erstatte Hejmdal, Kræftpatienternes Hus i Aarhus, der lukker. De 1100 kvadratmeter i det nye hus 
bliver meget anderledes end det gamle. Nu kan alle Kræftens Bekæmpelses medarbejdere samles på 
én adresse. “Der er fokus på de bløde værdier. Vi gør alt hvad vi kan, for at husene ikke skal ligne en 
institution,” siger Claus Pryds.  
Kilde: Århus Stiftstidende, s. 6-7, den 13. januar 2020 af Jens Thaysen. 
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Viega leverer 125 km rør til regionshospital i Gødstrup 
 
I samarbejde med Bravida Danmark leverer Viega mere end 10.000 fittings og 125 kvadratmeter rør til 
drikkevand, varme og køling på det nye 145.000 kvadratmeter store regionshospital i Gødstrup. 
Torben Sørensen, distriktschef i Viega, fortæller, at det er en central del af Viegas filosofi, at de ikke 
kun leverer rør og fittings, men også den know-how der skal til for at Viegas løsninger yder det 
optimale.  
Kilde: www.bygtek.dk, den 10. januar 2020 af kj. 
 
 
Arkitema og Cowi vinder udbud af sygehus i Norge 
 
Det blev danske Arkitema Architects, der vandt opgaven med at skulle designe et nyt akutsygehus på 
55.000 kvadratmeter i Norge. Arkitema skal sammen med Cowi og Skanska tegne og projektere 
byggeriet. “Vi er stolte over, at Skanska har valgt os som samarbejdspartner til det vigtige projekt for 
hele området,” siger partner og forretningsområdechef i Arkitema Architects, Anne Guri Grimsby. 
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, s. 9, den 8. januar 2020 af Peter Kargaard. 
 
 
Ny sterilcentral til Sjællands nye supersygehus er i udbud 
 
Den sidste bygning, der udbydes som en del af det kommende Universitetshospital i Køge bliver en ny 
sterilcentral. “Udbuddet er den sidste af de i alt syv store totalentrepriser i vores 
kvalitetsfondsprojekt,” siger regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen. Det bliver 
maskinerne, der kommer til at bestemme udformningen på den nye sterilcentral med en forventet 
pris på 68 millioner kroner. Den forventes færdig i 2022.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, s. 10, den 8. januar 2020 af Redaktionen. 
 
 
 


