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(Nyhederne leveres af Retriever Danmark)

Supersygehus kræver flere penge grundet stigende byggepriser
Den seneste kvartalsrapport vedrørende byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød viser, at økonomien er meget
presset grundet kraftigt stigende byggepriser. Og det bekymrer formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis
Bach (R). Selvom de næste faser af byggeriet i øjeblikket er sendt i udbud, vil stigningen i byggeprisindekset gøre, at
budgettet bliver udhulet mere og mere. Der er derfor stemning i regionsrådet for at bede regering og folketing om lov til at
udvide budgetrammen.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 27. april 2021, af Ursula Rechnagel Taylor.

Presset vokser på Nyt Hospital Herlevs reserver
Den seneste kvartalsrapport viser, at presset vokser på Nyt Hospital Herlevs reserver. Ifølge rapporten er der konstateret en
række fejl - særligt på Inabensas el-entreprise, som skal udbedres i foråret, og flere fejl og mangler opdages fortsat. "Vi
mener, at de har et kæmpe ansvar for, at vi er bagud og dermed selvfølgelig også skal være med til at betale for udgifterne,"
sagde regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) om Inabensa på et regionsmøde for nyligt.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 26. april 2021, af Jane Schmidt Klausen.

Strid om gravearbejde ved Nyt Aalborg Universitetshospital
En lodsejer i Region Nordjylland er utilfreds med, at regionen fortsætter med gravearbejde, selvom det er ulovligt. Det drejer
sig om arbejdet med at grave kabler og ledninger ned til supersygehuset Nyt Aalborg Universitetshospital - NAU. I starten af
april blev det afgjort i Planklagenævnet, at den ekspropriation kommunen og regionen ønskede ikke var lovlig. Niels
Uhrenfeldt, projektdirektør for NAU, regner med at have grundlaget af en aftale klar snart. Derfor er gravearbejdet fortsat i
gang.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 10, 24. april 2021, af Karin Trine Pedersen.

Fjernkøleanlæg skal forsyne hele Nyt Aalborg Universitetshospital
Aalborg Forsyning har i et samarbejde med Aalborg Portland og Nyt Aalborg Universitetshospital skabt et unikt og
klimavenligt fjernkøleanlæg, der skal forsyne hele Nyt Aalborg Universitetshospital med køl. Per Clausen,
bestyrelsesformand i Aalborg Forsynings energidivision, fortæller, at projektet både er nytænkende, driftssikkert og
ressourcebesparende for vores miljø. Også Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland, glæder sig over projektet,
som skal sikre både personale og patienter behagelige forhold på nordjydernes nye hospital.
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Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4, 22. april 2021, af Maria Berg Badstue Pedersen.

3D-model skal sikre, at installationsproces ikke løber løbsk
Det har særligt været ventilationsentrepriserne, som har udviklet sig til de helt store katastrofer på byggerierne af det nye
Herlev Hospital og Niels Bohr-bygningen. Det skal ikke ske på SDU Sund i Odense, som Vejdirektoratet har projekteret og
opført. En færdig 3D-model skal sikre sig mod budgetoverskridelser og overraskelser. "Det er ikke altid, at man når at blive
helt færdige med 3D-modellerne, inden byggeriet går i gang. Men netop det har vi været meget opmærksomme på blev
tilfældet på SDU Sund," siger Per Seidelin, projektchef.
Kilde: Dagensbyggeri.dk, 19. april 2021, af Thøger Raun.

Udviklingen i byggebranchen får økonomien til af skride i opførelsen af nyt hospital
Af dagsordenen for det forestående møde i Region Hovedstadens forretningsudvalg fremgår det, at forretningsudvalget
frygter, at budgettet på omkring fire og en halv milliarder kroner for Nyt Hospital Nordsjælland skrider. Grunden er
udviklingen i byggebranchen og at budgettet blev lagt i 2009, og selvom de tre første faser er overstået, mangler der stadig
to. Derfor kan det ifølge formand for hospitalets politiske følgegruppe, Per Tærsbøl, blive nødvendigt med besparelser for at
nå i mål.
Kilde: Helsingør Dagblad, side 10, 16. april 2021, af Red.
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