
Side	1	af	2	
	

 
 

 
Nyheder om sundhedsbyggeri 

 
Uge 20-21 2020 

 
(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 

 
 
Creo Arkitekter i Odense medvirker i byggeri på Bispebjerg Hospital 
 
En stor del af byggeriet af en udbygning til Bispebjerg Hospital skal tegnes af Creo Arkitekter i Odense, som er specialister i 
at bygge sygehuse. Region Hovedstaden har givet det italienske entreprenørfirma Rizziani De Eccher entreprisen på 
byggeriet, hvor Creo Arkitekter skal fungere som underrådgiver. Projektet omfatter en udvidelse på 77.500 kvadratmeter, 
som blandt andet skal indeholde et nyt akutcenter, intensivafdeling, operationsafdeling og ambulatorier.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, s. 9, 26. maj 2020, af Jesper Friesmand. 
 
 
Italiensk entreprenør skal stå for milliardprojekt på Bispebjerg 
 
Det bliver en af Italiens største entreprenører, Rizzani de Eccher, der sammen med en østrigsk underleverandør og et 
italiensk arkitekt- og ingeniørfirma samt to danske firmaer, skal stå for byggeriet af de 77.500 kvm. nye rammer for 
patientbehandlingen på Nyt Hospital Bispebjerg. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. Rizzani de Eccher 
vandt milliardkontrakten, der blev udbudt med en targetpris på 3,43 milliarder kroner, efter en forhandlingsprocedure.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 26. maj 2020, af redaktionen. 
 
 
Corona-app blev undtaget fra udbudsreglerne, da lanceringen hastede "ekstraordinært" 
 
Dokumenter viser, at myndighederne valgte at undtage Danmarks corona-app fra udbudsreglerne, fordi lanceringen 
hastede "ekstraordinært". To eksperter sætter spørgsmålstegn ved vurderingen, og to af regeringens støttepartier undrer sig 
over hastværket, idet appen endnu ikke er lanceret. "Det vurderes derfor umiddelbart ikke muligt at gennemføre udbud 
efter hasteprocedurereglerne, da et udbud - selv med forkortede frister - som minimum forventes at tage et par måneder," 
skriver Digitaliseringsstyrelsen ifølge Berlingske.  
Kilde: Berlingske, side 12-13, 23. maj 2020, af Simon Kruse. 
 
 
Sundhedsstyrelsen har sendt en ny rammeaftale i udbud 
  
Sundhedsstyrelsen har sendt en ny rammeaftale om kommunikation om Covid-19 i udbud. Værdien af udbuddet kan over 
en fireårig periode nå op på 28 millioner kroner. Det endelige beløb kan dog blive anderledes, da man ikke kender 
udviklingen for udbredelsen af Covid-19 på udbudstidspunktet. "Ordregiver ønsker fortsat at gennemføre en 
kommunikationsindsats om Covid-19 til befolkningen," lyder det blandt andet i udbudsteksten. Fristen for at byde på 
udbuddet er mandag den 25. maj.  
Kilde: Markedsforing.dk, 14. maj 2020, af Susanne Ingemann og Uffe Jørgensen Odde. 
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Italienskledet team i spidsen for nyt akuthospital 
 
Et internationalt konsortium med italienske Rizzani de Eccher i spidsen skal stå for byggeriet af patientbehandlingen på Nyt 
Hospital Bispebjerg. Byggeriet står efter planen færdig i 2025, og til den tid vil en halv million borgere i optageområdet kunne 
benytte det 77.500 kvadratmeter store akuthospital. Gravemaskiner har allerede gjort forarbejdet på byggegrunden, og det 
egentlige byggeri går i gang sidst på året.  
Kilde: Dagensbyggeri.dk, 22. maj 2020, af kras. 
 
 
Første spadestik til opførelsen af 30 nye plejeboliger 
 
Sidste weekend blev der taget første spadestik til opførelsen af 30 nye plejeboliger på Sophienborg Plejecenter. 
Plejeboligerne opføres i hovedentreprise af entreprenør Ole Jepsen A/S for Boligselskabet Domea Hillerød. Det er planen at 
byggeriet skal være klar til indflytning i sensommeren 2021. Grundet corona var der kun inviteret ti mennesker til 
ceremonien. Af samme årsag blev første spadestik taget midt i gården, således at beboere kunne følge med fra deres 
vinduer, selv om byggeriet skal skyde op et lidt andet sted.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 3, 22. maj 2020, af red. 
 
 
Nye institutioner i Randers er et skridt nærmere realisering 
    
Den 18. maj besluttede Randers Byråd at nedsætte et nyt rådgivende udvalg, der skal udforme en fælles vision for 
projekterne i Dronningborg. Projekterne består af daginstitution til 20 millioner kroner, en idrætshal til 19 millioner og senest 
et nyt plejecenter med 60 lejligheder og servicearealer til 130 millioner kroner. Anlægssummen blev afsat i forbindelse med 
budgetaftalen for 2020-23. Tidsrammen for projekterne er sat til midten af 2023.  
Kilde: Randers Amtsavis, side 9, 20. maj 2020, af Morten Lund. 
 
 
Middelfart Kommune giver flere penge til fremrykning af anlægsinvesteringer 
  
Et enigt byråd i Middelfart Kommune har for at hjælpe det lokale erhvervsliv, vedtaget at give yderligere 64 millioner kroner 
til de oprindelige 80 millioner kroner til anlægsinvesteringer. Puljen skal blandt andet bruges på projekter indenfor social- og 
sundhedsområdet, hvor etableringen af et nyt sundhedscenter ved sygehuset er en del af planen. Der er blevet givet tilsagn 
fra Region Syddanmark omkring køb af et areal ved siden af sygehuset.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 15, 11. maj 2020, af Sofie Secher Karlsen. 
 


