
Side	1	af	3	
	

 
 

 
Nyheder om sundhedsbyggeri 

 
Uge 40 - 43 2020 

 
(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 

 
 
Oluf Jørgensen Group A/S påvirket af sygehusprojekter 
 
Rådgiverkoncernen Oluf Jørgensen Group A/S har efter et skuffende 2018/19 ikke, som forventet, opnået en tilbagevenden til 
rekordoverskuddet fra 2017/18. Det skyldes blandt andet, at koncernen har haft en lav indtjening på to store projekter. Ikke 
mindst det nye supersygehus i Aalborg, hvor der er blevet nedskrevet på byggeriet grundet uenigheder med Region 
Nordjylland om finansieringen. Det fortæller administrerende direktør i Oluf Jørgensen Group A/S Brian Andreasen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, 15. oktober 2020, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Nordjysk ekspropriationssag har lukket munden på regionsråd 
   
Den langstrakte ekspropriationssag til cirka 4 millioner kroner og 60 hektar, som supersygehuset Nyt Aalborg 
Universitetshospital (NAU) breder sig over, har lukket munden på de nordjyske regionspolitikere. Kun 4 ud af de 41 
medlemmer har valgt at svare på spørgsmål om forløbet, hvor eksterne rådgivere og advokater har været taget med på råd. 
Regionsrådet har således truffet beslutninger på baggrund af råd og anbefalinger fra deres advokat, fortæller Anny Winther 
(V).  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 4-5, 12. oktober 2020, af Karin Trine Pedersen. 
 
 
Wicotec Kirkebjerg klar til at hjælpe Region Hovedstaden 
   
Afdelingsdirektør for vvs hos Wicotec Kirkebjerg, Henrik Jørgensen, fortæller, at man er klar til at få gjort Herlev Hospitals nye 
akuthus og kvinde/barn-center færdig, hvis Region Hovedstaden ønsker deres hjælp, som det var tilfældet, da de overtog 
arbejdet efter Inabensa på Niels Bohr-bygningen. Wicotec Kirkebjerg har allerede budt på opgaven, men Inabensa var den 
billigste virksomhed i udbuddet, og derfor gik opgaven til dem, fortæller han.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, 12. oktober 2020, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Sundhedshus for 22 millioner kroner sendes i licitation 
   
I Lemvig Kommune sender man nu et sundhedshus til 22 millioner kroner i licitation. Der skal bygges en ny bygning, som 
kommer til at ligge, hvor sygehusets gamle østfløj lå. Den gamle østfløj blev nedrevet tidligere på året, da den var uegnet til 
at rumme de nye kommunale sundhedsfunktioner. I første omgang havde byrådet bevilget 17 millioner kroner til projektet, 
men på grund af coronakrisen fik Lemvig Kommune lov til at fremrykke anlægsinvesteringer.  
Kilde: Folkebladet Lemvig, side 8-9, 3. oktober 2020, af Allan Damgaard Nielsen. 
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5E Byg har vundet tre store ordrer på Nyt OUH 
    
2020 bliver et godt år for byggevirksomheden 5E Byg fra Odense. Det står klart efter, at virksomheden har vundet tre store 
ordrer i træk på det store hospitalsbyggeri Nyt OUH. Dermed er 5E Byg en del af de lokale byggevirksomheder, der har fået 
ordrer på det store projekt. 5E Byg har indtil nu vundet ordrer for 760 millioner kroner og ordrerne vil sikre dansk 
arbejdskraft frem til 2023.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 14, 2. oktober 2020, af Jesper Beenfeldt Nielsen. 
 
 
Ekspropriation har kostet millioner i advokatregninger 
    
Sagen om ekspropriation af jord til byggeriet af supersygehuset NAU har resulteret i advokatregninger for knap 3,5 millioner 
kroner til Region Nordjylland. Taksationskommissionen lagde ved den første vurdering ud med 180 kroner per kvadratmeter 
for jord i landzone, mens Overtaksationskommissionen i 2017 nåede frem til 170 kroner per kvadratmeter. Efter en retssag 
tilbød politikerne i august lodsejerne et forlig på 170 kroner per kvadratmeter. Flere af lodsejerne har taget imod tilbuddet, 
men ikke alle.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 12, 1. oktober 2020, af Karin Trine Pedersen. 
 
 
Moderniseringen af Nykøbing F. Sygehus rykker nærmere 
   
Mandag sendte Regionsrådet en ny sengebygning med ensengs-stuer i udbud og godkendte samtidig at afsætte 426,2 
millioner kroner til projektet. Prækvalificeringen og udbuddet kan blive sat i kraft allerede fra oktober og vil løbe frem til 
januar 2021. Der er i alt blevet afsat 672 millioner kroner til den omfattende modernisering af sygehuset i Nykøbing. 
Renoveringens hovedformål er at styrke sygehuset som akutsygehus, skabe tidssvarende faciliteter for patienter og 
personale, samt sikre en styrket rekruttering og fastholdelse af nøglepersonale.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 3, 29. september 2020, af Maria Glasius Lange. 
 
 
5E Byg skal bygge det nye Steno Diabetes Center Odense ved Nyt OUH 
  
Den fynske entreprenør 5E Byg skal stå for byggeriet af det nye Steno Diabetes Center Odense, der bliver en del af Nyt OUH, 
som er et af de største sygehusbyggerier i Danmark. Det cirka 20.000 kvadratmeter store center skal stå klar til ibrugtagning 
sammen med det resterende sygehus og bliver etableret som en sammenhængende del af Nyt OUH forbundet med Nyt 
OUHs somatik mod vest og voksenpsykiatrien mod øst.  
Kilde: Bygtek.dk, 28. september 2020, af Redaktionen. 
   
 
Solceller på AUH markerer afslutningen på byggeriet 
   
Byggeriet af Aarhus Universitetshospital i Skejby gik i gang i 2012. Nu har håndværkerne opsat solceller på taget og 
overdraget den sidste del af byggeriet til regionen. Solcellerne harmonerer med Region Midtjyllands forsøg på at øge 
andelen af vedvarende energi i arbejdet med bæredygtighed. "Solcellerne kan kun bidrage med en mindre del af hospitalets 
elforbrug, men det understreger vigtigheden af, at vi tænker grøn omstilling ind, hvor vi kan," siger regionsrådsformand 
Anders Kühnau (S).  
Kilde: Auh.dk (Aarhus Universitetshospital), 28. september 2020, af Redaktionen. 
   
 
Psykiatrisk Hospital i Risskov omdannes til 1200 boliger 
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På grunden, der tidligere husede Psykiatrisk Hospital i Risskov, bliver der nu opført 1200 boliger, hvoraf de 200 bliver 
ejerboliger og de resterende 1000 leje- og almene boliger. De oprindelige og fredede bygninger fra 1800-tallet bliver bevaret 
og omdannet til lejligheder. De nye bygninger vil blive bygget i samme stil som de oprindelige blot med et mere moderne 
tilsnit.  
Kilde: Aarhus.lokalavisen.dk, 27. september 2020, af Jeppe Rafn. 
 
 
Forsinkelser på hospitalsbyggeri 
 
Byggeriet af Nyt Hospital Hvidovre er blevet forsinket. Oprindeligt skulle hospitalet være taget i brug i løbet af i år, men nu er 
meldingen, at det tidligst vil ske i efteråret 2022. Forsinkelsen skyldes blandt andet, at facadeentreprenøren på det nye 
byggeri gik konkurs i januar 2020, hvilket betød, at der skulle foretages nyt udbud og indgås nye kontrakter. Når den nye 
hospitalsbygning står færdig vil den rumme 32.000 kvadratmeter samt en kælder på godt 11.000 kvadratmeter.  
Kilde: Sn.dk (Sjællandske), 15. oktober 2020, af Peter Erlitz. 
 
 
Nye eftertragtede seniorboliger i Kjellerup på vej 
 
Byggeprojektet på grunden Rådhusmarken i Kjellerup er netop skudt i gang. I alt opføres 25 seniorboliger i løbet af det 
næste år. Der har været stor interesse for boligerne, som opføres af hovedentreprenør Thomas Andersen, fra borgere i 
lokalområdet. Seniorboligerne skal bygges som rækkehuse og er samlet i fire klynger med et fælleshus som bindeled. 
Byggeriet er igangsat uden et første spadestik, der blev aflyst i forbindelse med, at Silkeborg Kommune umiddelbart inden 
kom med skærpede retningslinjer.  
Kilde: Midtjyllands Avis, side 14, 15. oktober 2020, af MH. 
 
 
Spansk entreprenør fyret fra hospitalsprojekt 
   
Det var meningen, at den spanske entreprenør Inabensa skulle stå for færdiggørelsen af installationsarbejderne på 
kvinde/barn-centeret og akuthuset på Nyt Hospital Herlev, men nu har hospitalet stoppet samarbejdet med firmaet med 
virkning fra den 8. oktober 2020. Region Hovedstadens hjemmeside oplyser, at Inabensa ikke har formået at leve op til 
forpligtigelserne og ikke har udført arbejdet til den aftalte tid og kvalitet. Man arbejder nu på at finde nye entreprenører 
hurtigst muligt, så installationsarbejderne kan genoptages.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 9. oktober 2020, af Jane Schmidt Klausen. 
   
 
Regionsråd har godkendt 162 nye og moderne enestuer på Nykøbing F. Sygehus 
  
Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, fortalte i dag, at Regionsrådet har godkendt dispositionsforslaget for 
162 enestuer på Nykøbing F. Sygehus som en del af en større modernisering og fornyelse af sygehuset. Man går derfor nu i 
gang med at sende projektet i udbud, så man kan komme i gang med næste fase af den væsentligste del af 
moderniseringen. Man forventer, at moderniseringen står færdig i 2028.  
Kilde: Sydfalster Nyt, side 2, 8. oktober 2020, af Redaktionen. 
 


