
Side	1	af	3	
	

 
 

 
Nyheder om sundhedsbyggeri 

 
Uge 13 - 14 2021 

 
(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 

 
   
5E Byg vokser hastigt 
 
Byggefirmaet 5E Byg kan sammen med sit moderselskab 5E Holding ende regnskabsåret 2020 med et overskud på 101 
millioner kroner, hvor indtjeningen udelukkende kommer fra byggeopgaver. Blandt andet byggeriet af et sygehus i Region 
Syddanmark har medvirket til en del af indtjeningen efter at have vundet udbuddet til en lavere pris end konkurrenterne. 
Firmaet har på nuværende tidspunkt gang i 25 store projekter på byggepladser rundt omkring i landet, hvor blandt andet fire 
byggerier i Nyt OUH indgår.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 12-13, 12. april 2021, af Jesper Beenfeldt Nielsen. 
 
 
Planlægning i fem dimensioner på stort SDU-projekt 
 
Bravida Danmark har den samlede teknikentreprise på det nye sundhedsvidenskabelige fakultet på Syddansk 
Universitet (SDU) i Odense og er i gang med det omfattende byggeri efter en lang og grundig planlægningsproces. 
”Opgaven omfatter installation af el, lys, ventilation og sikring, men også et avanceret sprinkleranlæg, som udføres 
som højtryksvandtåge. Vi monterer også solceller på taget”, siger Dorthe Hougaard, afdelingschef hos Bravida 
Danmark A/S. ”Dertil kommer den styringstekniske del, som er ret avanceret. Her samles kontrol over energi, tryk 
og balancer, så alt hænger sammen - lige fra udvendig solafskærmning til rumstyringsautomatik og overvågning”, 
tilføjer hun. 
Kilde: Installatør Horisont, 11. april 2021, side 14-15, af Hans Henrik Lichtenberg. 
 
 
Nykøbing med høj byggefeber 
 
På en stribevis af byggepladser i Nykøbing summer det af travlhed og endnu mere byggeri er på vej. Jesper 
Toftebjerg Andersen, formand for DI Dansk Byggeri Sjælland og Lolland-Falster, fortæller, at for tiden kører 
byggeriet for fuldt blus og der bygges både stort og småt. Boliger, institutioner, skole, klubhus, sygehus og 
derudover er der også mange private projekter, hvor huse bygges ud, til og om. 
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 8-9, 10. april 2021, af haga. 
 
 
Hillerød Station forbindes med Nyt Hospital Nordsjælland 
 
I går blev en opgradering og modernisering af Hillerød Station præsenteret i forbindelse med regeringens udspil om 
infrastruktur. Der bliver dermed skabt mulighed for samdrift mellem lokalbanen og nye direkte afgange til og fra det 
kommende Nyt Hospital Nordsjælland. "Set i forhold til det ny hospital, som står klar i 2024, så er det vigtigt for os, at man 
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ser på tidspunktet for investeringen. Men det vil styrke den kollektive trafik," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp 
Andersen (S).  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 2, 9. april 2021, af Jesper Sabroe. 
   
 
Supersygehus får helikopterplatform 
   
Tirsdag aften blev det af Regionsrådet besluttet, at supersygehuset i Aalborg skal have en helikopterplatform på toppen af 
hospitalet. Pengene er understøttet fra infrastrukturpuljen, der har bevilliget 10 millioner kroner til projektet. Platformen 
blev tilbage i 2019 fjernet fra hospitalets budget, men grundet den høje prioritering, har regionsrådet nu afsat penge til 
projektet, der forventes at koste op imod 35 millioner kroner. Byggeriet forventes færdigt ultimo 2021.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 4, 1. april 2021, af Ole Fink Mejlgaard. 
 
 
Byggeri af Herlev Hospitals nye kvinde/barn-center ramt af yderligere forsinkelse 
 
Ibrugtagen af Herlev Hospitals nye kvinde/barn-center på den fælles akutmodtagelse fremrykkes yderligere – denne gang til 
september 2021. Centeret skulle oprindeligt have været afleveret i marts 2019, men blev udskudt til juni 2021 efter den 
daværende spanske entreprenør blev smidt af projektet sidste år. Seneste årsag til udskydelsen er, at der er fundet flere fejl 
på det udførte el- og vvs-arbejde. Formand for den politiske følgegruppe på Nyt Hospital Herlev, Randi Mondorf (V) er ked af, 
at der endnu engang kan konstateres lav kvalitet af det udførte arbejde.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4, 13. april 2021, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Hospitalsbyggeri presset af høje priser 
 
NCC holder tidsplanen med at rejse den bygning syd for Hillerød, som skal rumme Nordsjællands Nye Hospital men man 
mangler stadig at få priserne på de næste etaper af byggeriet på plads. Og de er nu i udbud, men af den seneste 
kvartalsrapport fra byggeriet, som Region Hovedstadens forretningsudvalg har på dagsordenen i denne uge, er de 
indledende udbud så høje, at man vil overskride byggeriets samlede budget.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 1, 12. april 2021, af Jesper Sabroe. 
 
 
Supersygehus i Aalborg Øst kan forsinkes af ulovligt gravearbejde 
 
Ved supersygehuset i Gistrup skal der føres ledninger og kabler frem med vand, strøm, internet med videre og der graves på 
livet løs. Men gravearbejdet er i øjeblikket ikke lovligt. Planklagenævnet har nemlig netop afvist den ekspropriation, som 
Aalborg Kommune besluttede i september 2020. Jørgen Løgstrup, der har afstået størstedelen af byggegrunden til NAU, har 
derfor netop været til møde i Regionshuset, hvor han har påpeget, at gravearbejdet - der er i fuld gang - skal legitimeres 
hurtigst muligt.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 10-1, 10. april 2021, af Karin Trine Pedersen. 
 
 
Byggeriet af BørneRiget går i gang 
  
Det første spadestik til et nyt hospitalsbyggeri for børn, unge, fødende og deres familier tages af regionsrådsformand Sophie 
Hæstorp Andersen (S) onsdag den 7. april. BørneRiget bliver et højt specialiseret hospital for børn og unge. Projektet har 
været i gang siden 2016, men man går altså først nu i gang med selve byggeriet. "Det er en stor milepæl for projektet og en 
stor dag, som alle involverede har set frem til," siger Merete Lange, projektdirektør for BørneRiget.  
Kilde: Rigshospitalet.dk, 6. april 2021, af Rigshospitalet. 
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Tre unge ingeniører har tjek på 250.000 kvadratmeter 
   
Tre ingeniører fra Serbien, Iran og Italien er digitale spydspidser for den italienske totalentreprenør, JV CMB/Itinera, på Nyt 
OUH. Udfordringen ved byggeriet af supersygehuset er blandt andet at holde øje med, om byggeriet skrider planmæssigt 
frem, og om budgettet bliver overholdt. Dét er her, de tre ingeniører bevæbnet med Ipad og 360 graders-kamera kommer 
ind i billedet. Deres digitale værktøjer giver et overblik over både byggeriet, tiden og finanserne.  
Kilde: Fyens Stiftstidende , side 18-19, 6. april 2021, af Charlotte Pedersen. 


