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Bispebjerg Hospital ombygger fortsat 
   
Landets største hospitaler udvikles disse dage til supersygehuse, hvor centraliseringen betyder, at flere specialer bliver 
samlet. Bispebjerg Hospital er en af de mest markante udvidelser, der med sine knap 80.000 kvadratmeter forventes at stå 
klar i 2025. Hospitaler har gennem årene gennemgået flere ombygninger – alle med respekt for den oprindelige arkitektur, 
hvor det oprindelige anlæg på 73.000 kvadratmeter bygninger inklusive haver blev fredet i 2010. Ombygningerne bliver 
åbnet i etaper, i takt med at byggeriet bliver færdigt.  
Kilde: Politiken, side 4, 11. januar 2021, af Karsten R.S. Ifversen. 
 
 
Større byggerier ramt af alvorlige problemer i 2020 
   
En række af landets største byggerier blev i 2020 ramt af problemer. Blandt andet blev Niels Bohr Bygningen ramt af 
fordyrelser og forsinkelser, og bygningen, som skulle have stået færdig i 2016, var knap nok færdig ved indgangen til 2021. 
Byggerierne af Danmarks nye supersygehuse har også været ramt af problemer. Supersygehuset i Gødstrup har været ramt 
af byggesjusk og forsinkelser, og Herlev Hospitals nye akuthus ramt af arbejdsstop, forsinkelser, fejl og vandskader samt 
chikanerier mellem håndværkere.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 9-10, 6. januar 2021, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
 
Mange prestigebyggerier i 2020 
  
I 2020 blev mange store byggeprojekter færdiggjort og indviet. Blandt andet den 3,2 milliarder kroner dyre metrolinje til 
Nordhavn i København. Et andet større projekt var Rigshospitalets Nordfløj til 1,85 milliarder kroner, som i løbet af de 
seneste syv år har været ramt af forsinkelser og byggefejl. I 2021 blev det første spadestik til danmarkshistoriens dyreste 
byggeri, Femern-tunnelen, taget. Den 18 kilometer lange tunnel til 52,6 milliarder kroner blev påbegyndt den 1. januar.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 5. januar 2021, af Sebastian Stave Sjöberg. 
    
 
Forsinkelser er uundgåelige, når man bygger supersygehus 
   
Martin Steiniche er chefrådgiver og tidsplanmanager på byggeriet af Nyt OUH. Det store byggeri består af omkring 70 
delprojekter med hver deres tidsplan, som skal koordineres i forhold til hinanden, så der er rigeligt at se til. Martin Steiniche 
fortæller, at når man skal bygge noget så stort og komplekst som et supersygehus, så er forsinkelser uundgåelige. Corona i 
2020 betød også, at Nyt OUH bliver forsinket, fordi det i en periode var svært at skaffe materialer til byggeriet.  
Kilde: Fyens.dk, 31. december 2020, af Nina Vibe Petersen. 
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Hospitalsudvidelse sprænger budgettet 
    
Anlægsudgifterne i forbindelse med hospitalsudvidelsen i Herlev bliver nu så meget højere, at reserverne ikke slår til. Det 
viser den seneste kvartalsrapport fra Region Hovedstaden. Det var planen at udvidelsen af Herlev Hospital, der var 
budgetteret til 2,250 milliarder kroner, skulle have været færdig i 2018, men byggeriet har været ramt af forsinkelser og en 
del uheld.  
Kilde: Herlev Bladet, side 2-3, 30. december 2020, af Kenneth Kjæp Hougaard. 
 
 
Plejecenter Solgården skal renovere for seks millioner 
    
Det sociale botilbud Solgården kan se frem til renoveringer for seks millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges til et 
nyt indgangsparti samt en parkeringsplads til de godt 70 medarbejdere. Botilbuddet, der er inddelt i tre afdelinger, danner 
ramme for 32 boliger til personer med psykiske sygdomme og misbrugsdemens, hvortil der også er 11 plejecenterboliger til 
ældre borgere. Byggeriet forventes færdigt ultimo 2021 og skal laves i samarbejde med et arkitektfirma.  
Kilde: Ugeavisen Digeposten (Tønder), 30. december 2020, af David Skaaning. 
   
 
Nyt hospitalsbyggeri skal forbinde Rigshospitalet 
   
På Henrik Harpestrengs Vej er der i øjeblikket gang i etableringen af to tunneller, der sammen med en gangbro skal forbinde 
BørneRiget, som er et nyt hospitalsbyggeri til børn, unge, gravide og deres familier, med resten af Rigshospitalet. Med 
byggeriet ønsker man at kunne samle disse grupper under samme tag. Trafik og parkeringsforhold vil i forbindelse med 
byggeriet blive påvirket. Man forventer, at BørneRiget vil stå klar i 2025.  
Kilde: Kbhliv.dk/osterbro, 26. december 2020, af Saad Ahmed. 
 
 
Ældreboom i Rudersdal Kommune 
   
Efter en større analyse fra Rudersdals social- og sundhedsområde er kommunen begyndt at forberede sig på fremtidens 
indsatser og tilbud til ældre borgere i årerne 2021-32. Det omfatter blandt andet et behov for over 100 nye plejeboliger, 
hvortil kommunen har igangsat flere initiativer til at imødekomme behovet uden at forbygge sig. Derfor bliver kapaciteten på 
nuværende boliger udvidet, hvortil nye boliger vil blive opført i etaper afhængigt af efterspørgsel.  
Kilde: Rudersdal Avis, side 10, 23. december 2020, af msr. 
   
 
Jysk supersygehus får apotek og vaskeri til 500 millioner kroner 
  
Region Midtjylland vil nu opføre et apotek og vaskeri ved Aarhus Universitetshospital, DNU. Byggeriet på henholdsvis 8200 
kvadratmeter for apoteket og 8700 kvadratmeter for vaskeriet forventes at løbe op i knap 500 millioner kroner, og skal 
bygges som ét samlet byggeprojekt med fire etager og tilhørende kælder. Opgaven udføres af entreprenørvirksomheden 
Hoffmann, og projektet forventes færdiggjort i 2022.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, 22. december 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
   
 
Gulvlægning på sygehus endelig i gang efter år med forsinkelse 
    
Firmaet Ecoxell A/S fra Holbæk er grundet corona-krisen blevet en del forsinket med en ordre på at lægge 90.000 
kvadratmeter gulv på Sjællands Universitetshospital Køge. De to italienske hovedentreprenører Itanera og CMB, der i et joint 
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venture har totalentreprisen på sygehuset, blev tvunget til at tage hjem i marts, da coronaen dukkede op. Men nu er Ecoxell 
endelig kommet i gang med opgaven, som forventes at tage tre år.  
Kilde: NordVestNyt (Holbæk), side 8-9, 19. december 2020, af Kaj Ove Jensen.2020, af Jakob Haugaard Christiansen. 
 
 
Fokuseret plan for hospitalsbyggeri 
 
Byggeriet af det nye universitetshospital i Aalborg har gennem 2020 været under skærpet tilsyn af Sundheds- og 
Ældreministeriet, hvortil en ny rapport er udviklet mellem flere samarbejdspartnere. Rapporten fokuserer på en række 
initiativer, som skal sikre, at projektet holder sig på rette spor ved blandt andet at bygge under kvalitetsfond-programmet, 
således at forventningerne om kvalitet og økonomi kan sikres. Rapportens pointer og projektets fremtidige fokus vil blive 
drøftet på de kommende møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet.  
Kilde: Fjordavisen.nu, 17. januar 2021, af Klaus Hansen. 
 
 
Byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland skrider frem 
  
Nyt Hospital Nordsjælland rejser sig langsomt, og i øjeblikket er der fuld gang i støbningen af kæmpe elementer. Der er 
omkring 250 mand i gang. Knapt 150 håndværkere på byggeriet og derudover sidder der cirka 100 mand ved skrivebordene i 
skurbyen fra både funktionærer fra bygherren, rådgivere, NCC og NCC's underentreprenører. Ole Kongsbak, byggechef for 
bygherre Region Hovedstaden, fortæller, at de har travlt at styre og planlægge hospitalsbyggeriet, som er en kompleks 
opgave.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 2-3, 2. januar 2021, af Janne Mulvad. 
   
 
Fart på byggeriet i Helsingør i 2021 
   
Arkitekter og entreprenører har sammen med Helsingør Kommune gang i flere store bygge- og anlægsprojekter i 2021 og 
der kommer fart på byggeaktiviteterne i kommunen i 2021. Blandt andet fortsætter byggeriet af det 19.200 kvadratmeter 
store sundhedshus på Prøvestenen, hvor man forventer at kunne være klar til indflytning i andet kvartal af 2022. I alt har 
kommunen afsat 420 millioner kroner til byggeriet af sundhedshuset.  
Kilde: Helsingør Dagblad, side 8-9, 2. januar 2021, af Lars Lindevall. 
   
 
Storstilet centerprojekt i Norddjurs Kommune 
   
Politikerne i Norddjurs Kommune har i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 afsat 34,2 millioner kroner til 
etableringen af et kommunalt senhjerneskadecenter, som skal tages i brug i løbet af 2024. Ved etableringen af 
senhjerneskadecenteret bygges der samtidigt 26 boliger i de nuværende bygninger. Byggeriet vil frigive 23 plejeboliger på 
Violskrænten og Digterparken, som i dag er beboet af hjerneskadede borgere. Den samlede anlægspris er sat til 20.869.000 
kroner.  
Kilde: Randers Amtsavis, side 13, 1. januar 2021, af Pia Pagaard Møller Madsen. 
 
 
Seniorbofællesskab ved Dalum Papir skal ud i anden budrunde 
 
Mens de fleste brancher har været lukket ned og været afhængige af hjælpepakkerne, så har håndværkerne haft travlt. Nu 
ser det ud til, at det også kommer til at gælde i forhold til planerne om det seniorbofællesskab, som boligorganisationen 
Civica har købt sig ind i. Projektet med 58 to- og treværelses seniorboliger og et stort fælleslokale har været sendt i budrunde 
i byggebranchen, men grundet budenes størrelse skal projektet rettes til, inden det sendes i anden budrunde.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 4-5, 31. december 2020, af Jonas Ancher Nyeng. 
 


