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Sygehus gøres klar til patienter af el-installatør  
 
I 2012 blev det første spadestik til supersygehuset ved Herning taget. Men grundet en meget lang byggeperiode har 
projektet ændret form, og skal dermed have andre elinstallationer. Dem står el-installatør fra Randers Lars Krab for. Da han 
har erfaring med byggeriet af supersygehuset i Aarhus, har han siden august været koblet på sygehus-projektet som 
rådgiver. ”Store byggerier er spændende, for det er meget mere komplekst. Du er nødt til at tænke over alting fra A til Z,” 
siger han. 
Kilde: Randers Amtsavis, side 9, 21. juni 2021, af Anne-Mette Gyldenløv Grosen. 
 
 
Byggeri af supersygehus overskrider budget med 800 mio. kroner 
 
Budgettet til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland ved Hillerød forventes at skride med mellem 650 til 800 millioner kroner. 
Det står klart efter at hovedentreprenøren NCC har indhentet indledende tilbud på byggeriets fase to og tre. Men heldigvis 
for regionens politikere kommer sundhedsminister Magnus Heunicke (S), nu med forhåndsgodkendelse af 
budgetoverskridelsen, så regionen kan fortsætte samarbejdet med NCC. Dog er godkendelsen betinget af, at regionen selv 
fremskaffer den fornødne finansiering.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 21. juni 2021, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
 
Nyt Aalborg Universitetshospital har udbudt etablering af et nyt parkeringshus 
 
Etableringen af et P-hus til mindst 600 biler er netop blevet udbudt af Nyt Aalborg Universitetshospital. 
Parkeringsfaciliteterne er blevet udbudt som OPP, da det giver mulighed for at opstarte byggeriet nu. "Hvis vi skal nå at have 
det klar til, at vi åbner hospitalet og helst ikke have for meget byggeplads, så er det nu. For prækvalifikation, drøftelser og 
forhandlinger tager tid," fortæller Niels Uhrenfeldt, projektdirektør på Nyt Aalborg Universitetshospital.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 16. juni 2021, af Stephanie Kjær.  
 
 
Seks forskellige hold er i spil til udvidelse af sygehus i Slagelse 
 
Psykiatrisygehuset i Slagelse skal udvides med to nye afsnit. Region Sjælland har prækvalificeret tre hold til totalentreprisen 
og tre hold til bygherrerådgivning. De tre prækvalificerede hold på bygherrerådgivningen er Niras, Kuben Management og 
Cowi. De tre prækvalificerede entreprenørhold er Hansson & Knudsen, Jönsson Entreprise og Elindco. Udvidelsen af 
sygehuset omfatter samlet omkring 3.000 kvadratmeter i stueplan og 1.100 kvadratmeter i kælder.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 16. juni 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Nyt Aalborg Universitetshospital har været længe undervejs 
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Byggeriet af Nordjyllands supersygehus Nyt Aalborg Universitetshospital i Gistrup startede i oktober 2013 og har derfor 
været længe undervejs. Ifølge planen åbner Supersygehuset i 2022-2023, men det er besluttet, at halvdelen af 
ambulatorierne flytter med til Gistrup, mens de øvrige ambulatorier forbliver på Sygehus Syd nogle år endnu. "Det bliver 
spændende at flytte ind i lyse omgivelser i et helt nyt byggeri. Det har alle muligheder for at blive en fantastisk arbejdsplads," 
siger specialkonsulent Anette Leth.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Himmerland, side 4-7, 13. juni 2021, af Karin Trine Pedersen.  
 


