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Blød bund på byggepladsen forsinker storhospital 
 
Blød bund på byggepladsen syd for Hillerød, hvor det ny storhospital skal bygges, har gjort det svært at arbejde på at køre 
jord bort og ramme pæle ned til det ny hospital. Den bløde bund skyldes de store nedbørsmængder i januar, februar og 
marts. NCC, der skal bygge hospitalet, har varslet en forsinkelse. Fra bygherren lyder det, at marts har budt på bedre 
vejrforhold og pæleramningen forventes at være afsluttet i juli.  
Kilde: NordVestNyt (Holbæk), side 5, den 14. juni 2020, af Jesper Sabroe. 
 
 
Hospitalsbyggeri forsinkes yderligere 
 
Byggeriet af Nyt Hospital Herlevs nye akuthus og kvinde/barn-afsnit forsinkes nu yderligere. Planen var, at byggeriet skulle 
stå færdig i marts 2019, så blev det rykket til maj 2019, så til december 2019 og siden til april 2020. Nu fremgår det, at 
afleveringen er rykket fra 22. april til 22. juni 2020. Forsinkelsen skyldes, at der fortsat er udfordringer med koordinering og 
færdiggørelse af CTS samt el- vvs- og ventilationsinstallationer.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, den 11. juni 2020, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Supersygehus bliver forsinket 
 
Region Midtjylland oplyser, at byggeriet af regionshospitalet DNV-Gødstrup står til at blive flere måneder forsinket med en 
stor efterregning til følge. Byggeriet skulle efter planen overdrages til klargøring, test og træning til efteråret, men nu viser 
det sig, at kun dele af byggeriet bliver frigivet til hospital i løbet af 2020. Det er særligt installations- og 
apteringsentrepriserne i byggeriets etape 1, som har trukket ud. Etape 1 forventes nu klar til overdragelse i januar 2021.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, den 9. juni 2020, af Ida. 
 
 
Pihl Konsortium vinder udbud af sygehusbyggeri 
 
Den danske entreprenør Pihl Konsortium skal stå for byggeriet af en ny laboratoriebygning på Sjællands Universitetshospital 
i Køge. Det er den næststørste entreprise på det nye supersygehus. Prisen for byggeriet bliver 300 millioner kroner, oplyser 
projektdirektør Helle Gaub, oprindeligt lød prisen på 260 millioner kroner. "Vi har lagt lidt ekstra penge ind i projektet, fordi 
vi har lagt flere ting ind i opgaven. Eksempelvis er det nu entreprenøren og ikke os, der skal sørge for en del af inventaret," 
siger Gaub. 
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 3, den 17. juni 2020, af Tomas Revsbech. 
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Region vil fremrykke byggeri af et nyt stort centrallager 
 
Et enigt anlægs- og innovationsudvalg har foreslået regionsrådet at påbegynde byggeriet af et 5.000 kvadratmeter nyt stort 
centrallager ved Nyt OUH efter sommerferien. Lagerbyggeriet til 50 millioner kroner var ellers først planlagt i 2024 eller 
senere. "Én af de ting, corona-krisen har lært os, er, at vi skal være mere robuste, når det gælder vores egne lagre af for 
eksempel håndsprit, engangshandsker og kitler," siger Karsten Uno Petersen (S), formand for regionens anlægs- og 
innovationsudvalg. 
Kilde: www.dagensbyggeri.dk, den 14. juni 2020, af Torben Jastram. 
 
 
Center for Ejendomme skal stå for hospitalsbyggeri 
 
Nu opdeles projektorganisationen bag Nyt Hospital Nordsjælland i to dele. Alt, hvad der har med selve det fysiske byggeri at 
gøre, kommer til at høre til hos Center for Ejendomme. Mens alt, der har med organisationsudvikling og projekter, der 
knytter sig til den kommende hospitalsdrift, fortsat er tilknyttet Nordsjællands Hospital. "Da byggeriet nu er gået fra 
planlægning til udførselsfasen, er det et godt tidspunkt at dele tingene op," siger koncerndirektør Jens Gordon Clausen, 
Region Hovedstaden.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 2, den 12. juni 2020, af Jesper Sabroe. 
 
 
Millionbevilling til udbud af sygehusbyggeri 
 
Etape to af renoveringen af Sønderborg Sygehus går i gang til februar, og nu har Region Syddanmark bevilliget 10,7 millioner 
kroner øremærket totalrådgivning, der skal hjælpe med at udarbejde materiale til udbuddet af etapen. Den forventede pris 
for etapen, der består af skadeklinik, ny medicinsk modtagelse samt en ny ambulanceport til modtagelse af udryknings- og 
akutbiler, er i omegnen af 83 millioner kroner. Renoveringen ventes færdig i marts 2022.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, den 10. juni 2020, af bda. 
 


