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Besparelser kan gå hårdt ud over kvalitet og funktionalitet
Budgettet for Nyt Hospital Hvidovres ombygning har været presset, og nu frygter man, at kvaliteten og funktionaliteten på
Nyt Hospital Hvidovre ikke bliver tilstrækkelig til, at personalet kan levere sundhedsydelser til borgerne i Region
Hovedstaden i det tempo, der kræves. Hospitalsdirektøren på Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv, har ved flere
lejligheder advaret byggeledelsen om, at besparelserne på byggeriet kunne ramme både kvalitet og effektivitet.
Kilde: Dr.dk, 14. december 2020, af Redaktionen.

Sweco vinder stor rammeaftale i Helsingør
Over de kommende år er godt 6000 almennyttige lejemål i Helsingør med i en ambitiøs plan om udvikling og udvidelse af
blandt andet ældreboliger og plejecentre. I den forbindelse har Boliggården indgået en rammeaftale med Sweco, der skal
fungere som integreret byggerådgiver på projektet med alt fra løbende renoveringsopgaver til styring og koordinering af
projekter. Den nye rammeaftale sigter at løfte ambitionsniveauet både byggeteknisk og arkitektonisk og derved skabe
langsigtet værdi med hjælp fra beboerinddragelse.
Kilde: Dagensbyggeri.dk, 11. december 2020, af Redaktionen.

Byggeselskabet Paulsen skal færdiggøre plejecenterprojekt
Færdiggørelsen af plejecenter Hornbækhave i Hornbæk blev lammet, da den oprindelige hovedentreprenør, Anker Hansen &
Co., gik konkurs sidst i maj. Nu har byggeselskabet Paulsen underskrevet kontrakt og skal afslutte projektet. Helsingør byråd
har godkendt en budgetoverskridelse på i alt 15,9 millioner kroner og accepteret aflevering midt i juni 2021, hvilket er
omkring halvanden måned senere end den hidtidige frist.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 10. december 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Danmarks største byggeplads er ramt af stort coronaudbrud
Danmarks største byggeplads er ramt af coronasmitte. Knapt halvdelen af arbejderne på byggepladsen til det nye
universitetshospital i Odense er sendt i selvisolation, og det forsinker byggeriet yderligere, lyder det fra pressetalsmand
Christian Lemvigh ved Odense Hospital Project Team (OHTP), der står bag byggeriet. Totalentreprenøren JV CMB/ Itinera og
Region Syddanmark indgik i september en aftale om at udsætte afleveringstidspunktet for sygehusbyggeriet med op til fire
måneder som en direkte konsekvens af coronapandemien.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 10. december 2020, af Andrea Jessen Jakobsen og Jane Schmidt Klausen.
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Plejehjemsbyggeri forsinket
Plejehjemmet Hornbækhave i Helsingør Kommune bliver 15 millioner dyrere end de budgetterede 160 millioner. Det skyldes
blandt andet, at det oprindelige byggefirma er gået konkurs. Plejehjemmet skal rumme 51 nye boliger og har et samlet areal
på 5559 kvadratmeter, hvor moderne velfærdsteknologi og beroligende flader er omdrejningspunktet. Byggeriet skulle have
stået færdigt sommeren 2020 og forventes nu åbnet i juni 2021.
Kilde: Helsingør Dagblad, side 3, 9. december 2020, af Jesper Munch Nielsen.

Nyt samarbejde vil blive klogere på fremtidens byggerier
Som følge af coronapandemien vil et nyt samarbejde undersøge, hvordan fremtiden bør se ud i forhold til indretning af
danskernes hjemmebolig, kontorer samt bygninger i fremtiden, således at de bliver mere robuste mod pandemier.
Realdania samler i den forbindelse ventilationsteknikere, arkitekter samt medicinske viraspecialister fra Statens
Seruminstitut, universiteter samt hospitaler i et fællesskab, der skal styrke fælles viden, kompetencer og sprog. Det
forventes, at projektet også kan gavne den generelle folkesundhed.
Kilde: Dagensbyggeri.dk, 8. december, af kras.

Millionerne til renovering af idrætsfaciliteter i Odense fordeles
I Odense har 70 idrætsforeninger og 32 fodboldklubber de seneste uger kommet med indspark til, hvordan 95 millioner
kroner til renovering af byens idrætsfaciliteter skal fordeles. Klubberne er glade for, at de kan få medindflydelse. Det er alle
byrådspartier, som står bag aftalen om at investere 1,8 milliarder kroner i skoler, dagtilbud, idrætsfaciliteter og ældreboliger.
Alle partier er dog ikke enige om finansieringsgrundlaget, som indebærer brug af samtlige 400 millioner, der er i budgettet
for de kommende fire års anlægsinvesteringer.
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 2-3, 7. december 2020, af Camilla Maria Ahlmann-Petersen.

Hospitalsbyggeri skal tilpasses
Byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland skal tilpasses, da udgifterne vil overstige byggeprojektets økonomiske reserve. Det
viser den seneste kvartalsrapport. Fra politisk side er målet at komme så tæt som muligt på at overholde budgettet, fortæller
formand for regionsrådets politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland, Per Tærsbøl (K), efter et møde i den politiske
følgegruppe. Siden byggeriet blev vedtaget, er priserne i byggeriet steget med 40-50 procent, mens hospitalsbyggerier kun er
kompenseret med cirka 24 procent, oplyser Per Tærsbøl.
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 2, 4. december 2020, af Jesper Sabroe.

Gibotech har vundet byggeprojekt på Nyt OUH for en kvart milliard
Automationsvirksomheden Gibotech har vundet opgaven med at bygge og levere et transportsystem til Nyt OUH. Med
ordren til en kvart milliard kroner sætter Gibotech en tyk streg under sin position på markedet for industriel teknologi til
sygehus og hospitalssektoren, mener adm. direktør Henrik Anker. Opgaven indbefatter, at virksomheden skal levere et
kassetransportsystem, som skal bringe medicin, værnemidler og andre forbrugsvarer rundt på Nyt OUH.
Kilde: Fyens.dk, 17. december 2020, af Jakob Haugaard Christiansen.

Underentreprenører overtager arbejdet på Nyt Hospital Herlev
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Da det ifølge Region Hovedstaden ikke har været muligt for hovedentreprenøren på Nyt Hospital Herlev, spanske Inabensa,
der har haft ansvaret for el, vvs og ventilation på byggeriet af hospitalets nye akuthus og kvinde/barn-center, at leve op til
kontrakternes forpligtigelser, har man valgt at opsige samarbejdet. Nyt Hospital Herlev oplyser i en mail, at man i stedet har
indgået samarbejde med Hareskov El, Høyrup & Clemmensen, 2ctrl, Bravida, Vlopez, Wicotec Kirkebjerg og Sissatech.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4, 16. december 2020, af Jane Schmidt Klausen.

Züblin vinder totalentreprisen på et multifunktionelt byggeri
KAB skriver i en pressemeddelelse, at entreprenørselskabet Züblin og Samvirkende Boligselskaber (SAB) har underskrevet en
totalentreprisekontrakt på knap 800 millioner kroner for udførelsen af det multifunktionelle byggeri, Det nye Sølund, ved
Sortedams Søen i København. Byggeriet skal huse 360 plejeboliger, servicearealer som café og multisal, 23 tryghedsboliger
til ældre, 150 ungdomsboliger, daginstitution samt fællesarealer og mikrobutikker i stueplan. "Vi vil skabe et sted, hvor
ældre, unge og børn både bor sammen og kommer hinanden ved," siger formand for SAB, John B. Sørensen.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 14. december 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Slagelse har fået et nyt bæredygtigt boligfællesskab for seniorer
I Slagelse har et nyt bæredygtigt boligfællesskab for seniorer set dagens lys. Boligerne er bygget af træmoduler bygget i en
produktionshal i stedet for på selve stedet. Tetris A/S har opført boligerne og byggearbejdet er udført som totalentreprise af
Rasmus Friis A/S. Sangberg Architects ApS har varetaget arkitektydelsen. Modulerne til byggeriet er produceret af Flex Modul
A/S. Ibihaven, som er navnet på byggeriet, er bygget til at opnå DGNB Guld.
Kilde: Byggeplads.dk, side 6-8, 14. december 2020, af Gitte Gerner.

Dagbøder for 82 millioner kroner til entreprenører på sundhedsbyggeri
Projektdirektør ved DNV-Gødstrup Carsten Kronborg oplyser, at han i forbindelse med forsinkelser og misligholdelse af
aftalen omkring byggeriet af Supersygehuset i Gødstrup i november har opgjort dagbøderne mod entreprenørerne til 82
millioner kroner. ”Jeg kan godt forstå, hvis det lyder som et stort tal, men man skal huske på, at der er tale om meget store
entrepriser,” siger han. Byggeriet skulle ifølge den oprindelige udbuds-tidsplan have stået færdigt i august 2019.
Kilde: Herning Folkeblad, side 2, 5. december 2020, af Kenneth Meinby Sørensen.
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