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Ny lokalplan i Nyborg giver mulighed for nyt sundhedshus
Siden Storebæltsbroen åbnede i 1998 har arealet ved Holmens Boulevard og Storebæltsvej i Nyborg ligget
ubenyttet hen. Men indenfor få år er planen, at et nyt sundhedshus skal bygges netop her. En ny lokalplan giver
mulighed for at bygge et samlet etageareal på 5600 kvadratmeter i op til fire etager, der vil dog være mulighed
for punktvis at bygge en femte etage på. Flere af naboerne er bekymrede for byggeprojektet, blandt andet
grundet højden og ekstra bilkørsler.
Kilde: Fyens Stiftstidende, d. 2. december 2021 af Kasper Riggelsen

NCC er i fuld gang med opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland
NCC er som hovedentreprenør for opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland på tredje år i gang med den enorme
opgave. Men nu er de indledende manøvrer på byggeriet ved at være overstået. ”Det er et stort projekt for NCC.
Det er et prestigeprojekt, men også et spændende og interessant projekt for os, som vi er stolte af,” siger en af
to projektdirektører hos NCC, Niels Lopez.
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, d. 2. december 2021 af Janne Mulvad.

Nordfløjen på Riget får stor arkitekturpris
Nordfløjen ved Rigshospitalet er ved den anerkendte World Architecture Festival, også kaldet verdens største
arkitekturevent, blevet udvalgt som verdens bedste nye sundhedsbyggeri. En motivation for udvælgelsen er
blandt andet, at Nordfløjen både ”nøje tager hensyn til sundhedspersonalets daglige arbejdssituationer” samt
”ændrer opfattelsen af, hvordan hospitaler kan opleves af patienter og besøgende” I en pressemeddelelse lyder
det således: ”Tilbygningen hædres som et forgangseksempel på sundhedsarkitektur, som kan inspirere andre
sundhedsbyggerier kloden rundt.”
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, d. 1. december 2021 af Peter Kargaard.

Plejehjemsplan er på plads
Som led i betjeningen af et stigende antal ældre, så bliver plejehjemmene Kildehøj i Vildbjerg, Toftebo i
Hammerum, Rosenlund i Snejbjerg og Fuglsangsø Centret i Tjørring udbygget, og nyt plejehjem i Herning
planlægges. ”Det er meget vigtigt, at vi nu kommer i gang med første trin i planen, for vi får stor brug for
boligerne i fremtiden,” siger Anne Marie Søe Nørgaard (V), formand for byrådets social- og sundhedsudvalg.
Kilde: Herning Folkeblad, d. 27. november 2921 af Kenneth Meinby Sørensen.
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Barslund-konkurs: Ikke alvorlig for Nyt Hospital Nordsjælland
Entreprenørkoncernen Barslund, som har en 230 million kroner stor entreprise for NCC på Nyt Hospital
Nordsjælland, er gået konkurs. Ifølge formanden for regionsrådets politiske følgegruppe for projektet,
regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (K), har det ikke alvorlige konsekvenser for byggeriets tidsplan. "De er stort set
færdige med deres opgave derude. Jeg har talt med byggefolkene, og NCC tager det stille og roligt," fortæller
han.
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, d. 25. november 2021 af Jesper Sabroe.

Grønne mundbind for dyre
I januar 2021 sendte Region Hovedstaden en ordre på 70 millioner mundbind til sundhedspersonale i udbud.
Her handlede betingelserne alene om, hvem der kunne levere til den laveste pris, trods Danske Regioner havde
investeret i den danske virksomhed, GMAF Circular Medico ApS, som havde udviklet et mundbind, hvor
materialet kunne genanvendes. Ingo Walterscheid, som er formand for Global Material & Asset Fund, der ejer
GMAF Circular Medico ApS, mener, at udbuddet har blokeret for en grøn omstilling.
Kilde: Berlingske, sd. 25. november 2021 af Birgitte Erhardtsen.

Nyt Aalborg Universitetshospital: Projektdirektør skal forklare sig
Mandag var projektdirektør, Niels Uhrenfeldt, indkaldt til møde i forretningsudvalget. Her skulle han forklare
hvorfor ansøgningen om dispensation fra at overgå til den nye installationsbekendtgørelse blev sendt seks dage
for sent. Ifølge Nordjyskes oplysninger lagde han sig fladt ned. Grundet forsinkelsen afviste Sikkerhedsstyrelsen
at give dispensation, hvilket sygehusbyggeriets øverste chef, afgående formand for regionsrådet, Ulla Astman
(S), intet fik at vide om.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, d. 24. november 2021 af Steffen de Vries og Lars Teilmann.

Topledelse på Nyt Aalborg Universitetshospital ignorerede problemer trods mange advarsler
Selvom topledelsen på byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) mindst syv gange er blevet gjort
opmærksom på, at der skulle søges dispensation til at følge den gamle lovgivning på el-området, så blev det
ignoreret. Og det er et kæmpe problem, mener Lektor Lene Faber Ussing, der sidder i Forskningsgruppen for
Byggeledelse på Aalborg Universitet. ”Det lyder mærkværdigt, at det bliver taget op gang på gang, og så sker der
alligevel ikke noget,” siger hun.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, d. 23. november 2021 af Steffen de Vries og Lars Teilmann.

Barslund konkurs: Skaber usikkerhed Nyt Hospital Nordsjælland
Entreprenørvirksomheden Barslund, som har mere end 350 ansatte, er gået konkurs. Derfor er Barslunds
byggeaktivitet indstillet, og det skaber usikkerhed på flere store byggeprojekter, blandt andet på Nyt Hospital
Nordsjælland i Hillerød. Her har Barslund arbejdet på den del af entreprisen, der omfatter jordarbejdet.
Hospitalet har allerede oplevet store forsinkelser. Ifølge Region Hovedstaden er det for tidligt at sige, hvilke
konsekvenser Barslunds konkurs får for tidsplanerne.
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, d. 23. november 2021 af Philip Horup.
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