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Den daværende regering oprettede i 2008 den såkaldte Kvalitetsfond, hvorfra 
de fem regioner kunne søge om midler til hospitalsbyggerier. Ansøgningerne 
blev vurderet af regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer.  
 
Region Hovedstaden har modtaget endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler 
til alle kvalitetsfondsprojekter, dvs.: Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Her-
lev, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Nord-
sjælland og Nyt Hospital Bispebjerg. Det samlede tilsagn udgør 12,9 mia. kr., 
hvoraf regionens egenfinansiering udgør ca. 40 pct., svarende til 5,17 mia. kr. 
Alle beløb i rapporten er opgjort i 2009-p/l, hvor intet andet er nævnt.  
 
Denne statusrapport indeholder en samlet rapportering for Region Hovedsta-
dens større hospitalsbyggeprojekter. Foruden kvalitetsfondsbyggerierne in-
deholder rapporten en status på følgende byggerier, som ikke finansieres af 
kvalitetsfondsmidler: Byggeriet af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup 
Hospital, nybyggeriet til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen samt de to regi-
onale sterilcentraler på hhv. Rigshospitalet og Herlev Hospital. Endvidere 
indeholder rapporten en status for arbejdet i de politiske følgegrupper, der er 
nedsat til hvert byggeprojekt. Endelig er der en status på arbejdet med sociale 
klausuler i relation til byggeprojekterne, herunder praktikpladser. 
 
På regionsrådsmødet den 14. juni 2016 vil der udover denne statussag også 
være en nærmere redegørelse for status på Det Nye Rigshospital og Nyt Hos-
pital Herlev i den særskilte sag, Kvartalsrapport – Kvalitetsfondsbyggerierne 
1. januar 2016 – 31. marts 2016. Redegørelsen med revisionspåtegning dan-
ner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets kvartalsmæssige opfølgning 
på Kvalitetsfondsbyggerierne. 
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Det Nye Rigshospital 
 
Kort om projektet 
Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af byggeri på 
hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m² 
- den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neuro-
centrets senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktio-
ner for HovedOrtoCentret. Derudover er der opført et byggeri ved siden af 
Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. Denne bygning 
indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. 
Endelig er der opført et parkeringshus med ca. 650 P-pladser beliggende på 
hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Allé. Parkerings-
huset er fremtidssikret, så der er mulighed for senere at gennemføre en udvi-
delse til i alt 1.000 P-pladser.  
 
Projektet har et budget på 1,85 mia. kr. Herudover er der et selvstændigt 
budget på i alt 513 mio. kr. (2014-p/l) til Regional Sterilcentral Rigshospita-
let. 
 
For Nordfløjen var der byggestart primo 2015 med forventet aflevering fra 
entreprenøren ultimo februar 2018 og forventet ibrugtagning for patienter i 
november 2018. For patienthotel og administrationsbygning var der bygge-
start i januar 2014, og bygningen blev officielt indviet den 21. august 2015 
og er således allerede ibrugtaget. Opførelsen af parkeringshuset blev påbe-
gyndt i august 2014 og det nye parkeringshus med i alt 650 P-pladser blev 
ibrugtaget den 15. juli 2015. 
  
Bygherrerådgiver: Niras A/S.  
 
Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & 
Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.  
 
Status og nyere politiske beslutninger 
Byggeriet af Nordfløjen påbegyndte januar 2015 og er fortsat under udfø-
relse. Der er i december 2014 indgået betingede entreprisekontrakter for 6 af 
de 7 entrepriser for den kommende Nordfløj. Der udestår nu kun udbud af 
entreprise vedrørende landskab- og terrænarbejde.   
 
Projektet oplever et samarbejde med storentreprenøren for råhuset, som er 
præget af store uenigheder om tidskrav og afledt økonomi. Der er igangsat en 
række initiativer der både har til formål at skabe fremdrift på byggepladsen, 
forbedre samarbejdet samt afdække økonomisk omfang og ansvar for tvister-
ne. Der er på nuværende tidspunkt en konstateret forsinkelse på ca. 3 måne-
der. Projektet arbejder på dels at nedbringe forsinkelsen og dels at reducere 
påvirkningen for de efterfølgende entrepriser og den endelige ibrugtagning. 
Resultatet af dette arbejde er uafklaret på nuværende tidspunkt. Entreprenø-
rens krav lægger et betydeligt potentielt pres på projektets økonomiske ram-
mer. Denne udfordring håndteres i overensstemmelse med Region Hovedsta-
dens styringsparadigme, udmøntet i projektets styringsmanual. Forretnings-
udvalget blev på mødet i januar 2016 nærmere orienteret om udfordringerne 
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og projektets håndtering heraf. 
 
Uddrag af tidligere politiske beslutninger 

 Regionsrådet godkendte i maj 2016 en fornyelse af den eksisterende be-
villing til anskaffelse af it- og medico-apparatur.  

 Det Nye Rigshospital har i april 2014 fået godkendt sin udbetalingsan-
modning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har 
efterfølgende, siden juni 2014, fået forelagt sager om kvartalsrapporte-
ring af fremdriften for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet. 

 Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 projektforslaget for 
Nordfløjen med et tilpasset areal på 54.700 m². 

 Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 projektforslaget for patientho-
tel/administrationsbygning og for parkeringshuset. 

 
 Regionsrådet besluttede den 26. april 2011 at godkende konkurrencebe-

tingelserne i en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med for-
handling.  

 
 Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 et revideret bygge-

program og ansøgning til ekspertpanelet.   
 
 Regionsrådet godkendte på mødet den 1. februar 2011 byggeprogram og 

ansøgning til ekspertpanelet. Ansøgningen blev ikke godkendt af ek-
spertpanelet, idet ekspertpanelets forudsætninger ikke var opfyldt i til-
strækkelig grad. 

 
 Regionsrådet godkendte på mødet den 23. marts 2010 et idéoplæg for 

udbygningsplanen for Rigshospitalet. 
 
 
Regional Sterilcentral Rigshospitalet 
 
Kort om projektet 
Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene Rigshospitalet, Glostrup 
Hospital og Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. Sterilcentralen dimensio-
neres med en kapacitet på ca. halvdelen af regionens behov. Sterilcentralen 
etableres med godsterminal og placeres ved det nye parkeringshus i udkanten 
af matriklen. Byggeriet styres af projektorganisationen for Det Nye Rigs-
hospital og samarbejder med Regional Sterilcentral Herlev. 
 
Projektet har oprindeligt haft et budget på 359 mio. kr. (2014-p/l), som finan-
sieres af Region Hovedstaden. Rammen er i forbindelse med budgetforliget 
for 2014 forhøjet med 154 mio.kr. (2014-p/l), så der kan bygges en fuldau-
tomatisk sterilcentral. Den øgede automatisering vil bidrage til et bedre ar-
bejdsmiljø og indebære større effektiviseringsmuligheder. Det blev endvidere 
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i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne 
finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende. 
 
Projektet forventes fortsat at være klar til aflevering fra entreprenøren i au-
gust 2017 og klar til ibrugtagning i april 2018. Den mellemliggende tid an-
vendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr.  
 
Totalrådgiver: Alectia med underrådgivere C.F. Møller og Teknologisk Insti-
tut. 
 
Status og nyere politiske beslutninger 
Licitationsresultatet på bygningsdelen af Regional Sterilcentral Rigshospita-
let var indenfor det afsatte budget og der blev indgået endelige kontrakter 
med entreprenørerne i slutningen af november 2015. Byggeriet er nu under 
udførelse. Sammen med Regional Sterilcentral Herlev er der afholdt fælles-
udbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaski-
ner og lavtemperaturautoklaver. Fællesudbuddet resulterede i priser under det 
budgetterede. 

For så vidt angår tidsplanen, er der en forsinkelse på ca. 3 måneder, men 
sterilcentralen vil dog stadig være klar i god tid til at betjene de nye bygnin-
ger. 

 
Uddrag af tidligere politiske beslutninger 
 
 Regionsrådet godkendte i maj 2016 en fornyelse af den eksisterende be-

villing til bygherreomkostninger samt en ny investeringsbevilling til ind-
køb af bygherreanskaffelser. 

 Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk ap-
paratur og udstyr samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved 
Rigshospitalet til en samlet værdi af 163,8 mio. kr. ved leasingfinansie-
ring.  

 Regionsrådet godkendte den 16. december 2014 projektforslaget for ste-
rilcentralen på Rigshospitalet og godkendte i samme omgang investe-
ringsbevillingen til selve opførelsen af sterilcentralen. 

 
 Forretningsudvalget blev den 29. januar 2013 orienteret om vinderen af 

totalrådgiverudbuddet. 
 
 Regionsrådet godkendte den 18. september 2012 placeringen af Regional 

Sterilcentral 1 på Rigshospitalet samt tildelingskriterierne for udbuddet af 
totalrådgivning. 
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Nyt Hospital Herlev 
 
Kort om projektet 
Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvin-
de-barn-bygning1 og en akutmodtagelse. Byggeriet udgør ca. 56.600 m² og 
placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal 
tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer. Desuden udvides ser-
vicebygningen med 6.200 m², kapellet med 110 m² samt en opgradering af 
centrale teknik- og forsyningsanlæg. Desuden er et spildevandsanlæg på 530 
m2 ibrugtaget. Endvidere etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf ca. 500 
P-pladser i et parkeringshus, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Pro-
jektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGV-
teknologi (automated guided vehicles), samt tværgående emner såsom bygge-
ledelse og bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning. Endelig 
omfatter projektet køb og istandsættelse af en eksisterende bygning, Arkaden 
(den tidligere sygeplejeskole), til administration, forskning mv. 
 
Projektet har et samlet budget på 2,250 mia. kr. Dertil kommer en udvidelse i 
investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af energilå-
nepuljen.  
 
Nyt Hospital Herlev har endvidere modtaget donation på 8 mio. kr. til etable-
ring af en selvstændig bygning til Center for fordybelse og Tro.  

Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen afleveres fra entreprenørerne 
ultimo 2018 og forventes klar til at modtage patienter i andet halvår 2019. P-
huset forventes ibrugtaget samtidig med akutmodtagelse og kvinde-barn-
bygning. Ud- og ombygning af Servicebygningen pågår, og hele bygningen 
forventes klar til brug i løbet af 4. kvartal 2017.  

Udbud af it, medicoteknik og løst inventar sker først senere i byggeperioden, 
så man sikrer, at den nyeste teknologi anvendes.  

Bygherrerådgiver: Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S. 
 
Totalrådgiver for Kvinde-barn-bygningen mv.: Et konsortium med Henning 
Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan 
A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitek-
ter ApS og SLA A/S. 
 
Totalrådgiver for servicebygning og kapel: Alectia A/S og C.F. Møller.  
 
Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital: Sweco (tidlige-
re Grontmij), samt Hou og Partnere. 
 
Status og nyere politiske beslutninger 
Nyt Hospital Herlev har påbegyndt arbejdet med råhuset for nybyggeriet. 
Råhuset forventes færdigt i januar 2017, hvorefter facadeentreprenøren påbe-

1 Projektet arbejder på at finde et andet navn til bygningen. 
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gynder sit arbejde. I forhold til den overordnede tidsplan er der samlet set en 
forsinkelse på ca. 6 måneder, der primært skyldes en ekstra granskning af 
hovedprojektet inden klargøring til udbud i april 2015. Forsinkelsen forven-
tes ikke at have de store konsekvenser i forbindelse med hospitalsplanlæg-
ningen, da hovedparten af de funktioner, der skal samles på Herlev Hospital 
er flyttet dertil på nuværende tidspunkt.  

Der er den 4. december 2015 udsendt en formandsmeddelelse vedr. Aben-
goa’s rekonstruktion (betalingsstandsning). Abengoa, som er moderselskab 
til Instalaciones Inabensa, der har vundet entrepriserne vedrørende VVS, 
ventilation og el på Nyt Hospital Herlev, er indtrådt i rekonstruktion (beta-
lingsstandsning) d. 27. november 2015. Projektet har fulgt udviklingen tæt, 
og har tæt dialog med Kammeradvokaten angående sagen. Desuden er der i 
samarbejde med Kammeradvokaten, udfærdiget en handlingsplan i tilfælde af 
en konkurs. Abengoa udsendte d. 28. marts 2016 en pressemeddelelse, hvori 
det fremgår at rekonstruktionsplanen er succesfuld, og dette nu skal bekræf-
tes hos deres Amerikanske investorer. 
Instalaciones Inabensa er ikke direkte berørt, og har i hele perioden arbejdet 
videre med projektet. Desuden har projektorganisationen været på ekskursion 
til Niels Bohr Science Park, hvor Instalaciones Inabensa også har vundet 
entrepriser. Arbejdet har her fin fremdrift og er af god kvalitet. Projektet vur-
derer løbende den økonomiske risiko ved en eventuelt konkurs, da denne 
ændrer sig i takt med fremdriften af byggeriet. 
 
I forhold til udvidelsen af servicebygningen er råhus- og facadeentreprisen 
afsluttet, mens indvendige arbejder pågår. Tilbygningen forventes færdig, 
med en mindre forsinkelse, ultimo august 2016, hvorefter den ibrugtages. 
Forsinkelsen skyldes fejl i projekteringen, samt et byggeteknisk uheld under 
udførelsen, hvor der kom beton i en kloak. Forsinkelsen har ingen driftsmæs-
sige konsekvenser, da AGV’erne (Automatic Guided Vehicles) skal betjene 
Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen og derfor først skal være fuldt 
funktionsdygtige ved indvielsen af disse byggerier.  
Ombygningen af den eksisterende servicebygning opstartes efter ibrugtagelse 
af udvidelsen. 

Center for Fordybelse og Tro skal genudbydes grundet for højt licitationsre-
sultat. Der er ansøgt om yderligere fondsmidler til genudbud, hvor tilbage-
meldingsfristen ligger i slut maj 2016. Herefter fastsættes en ny tidsplan. 

P-huset udbydes ultimo 2016 som en totalentreprise med fast budget. 

Uddrag af tidligere politiske beslutninger 
 
 Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt projektforslag 

for akutmodtagelse og Kvinde-barn-bygning samt projektforslag for ser-
vicebygningen og kapellet for Nyt Hospital Herlev. 

 For at give Nyt Hospital Herlev fleksibilitet i økonomisk styring og der-
med sikkerhed i styringen og udførelsen af byggeriet, har regionsrådet på 
mødet den 4. februar 2014 givet en samlet bevilling på 2.027,2 mio. kr. 
til gennemførelse og færdiggørelse af det samlede projekt. 
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 Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt en investe-
ringsbevilling på 8 mio. kr., som Herlev Hospital modtager som donation 
fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene 
formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Projektet er plan-
lagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m2, fordelt på tre 
rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet.   

 Regionsrådet godkendte den 15. november 2011 byggeprogram og sty-
ringsmanual samt ansøgning til regeringens ekspertpanel. 

 
 
Regional Sterilcentral Herlev 
 
Kort om projektet 
Regional Sterilcentral Herlev skal betjene Herlev og Gentofte Hospital, 
Amager og Hvidovre Hospital, samt Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen 
dimensioneres med en kapacitet, der kan varetage godt halvdelen af regio-
nens behov. Den etableres med godsterminal og placeres i forbindelse med 
servicebygningen på den nord-vestlige del af hospitalets matrikel. Byggeriet 
styres af projektorganisationen for Nyt Hospital Herlev og der er et tæt sam-
arbejde med Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Regional Sterilcentral 
Herlev forventes afleveret fra entreprenørerne medio 2017 og ibrugtaget ul-
timo 2018. Den mellemliggende periode anvendes til indbygning, indkøring 
og validering af udstyr. 
 
Projektet har oprindeligt haft et budget på 353 mio. kr. (2013-p/l), som finan-
sieres af Region Hovedstaden. Rammen er forhøjet med 110 mio.kr. (2014 
p/l) i forbindelse med budgetforliget for 2014, således at der kan bygges en 
fuldautomatisk sterilcentral. Hertil kommer et bidrag fra kvalitetsfondspro-
jektet på ca. 25 mio. kr. til etablering af forsynings- og transportinfrastruktur. 
Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til 
sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres til-
svarende, hvorfor anlægsrammen blev reduceret med 188,4 mio. kr.  Den 
samlede anlægsbevilling til etablering af Regional Sterilcentral Herlev udgør 
således 300 mio. kr. (2013-p/l), mens leasingramme til anskaffelse af teknisk 
apparatur udgør 188 mio. kr. (2013-p/l).  

Status og nyere politiske beslutninger 
Udførsel af råhus entreprise blev opstartet primo november 2015. Udførsel af 
disse arbejder sker planmæssigt. Samarbejde om fællesanskaffelserne med 
Regional Sterilcentral Rigshospitalet forløber planmæssigt.  For så vidt angår 
tidsplanen, er der en forsinkelse på ca. 3 måneder, men sterilcentralen vil dog 
stadig være klar i god tid til at betjene de nye bygninger. 
 
Uddrag af tidligere politiske beslutninger 
 
 Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk ap-

paratur og udstyr, samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved 
Herlev til en samlet værdi af 188,4 mio. kr. ved leasingfinansiering.   
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 Regionsrådet godkendte på mødet den 10. marts 2015 projektforslaget 
for Regional Sterilcentral Herlev. Samtidig blev der godkendt en udførel-
sesbevilling på 152,3 mio. kr. til anlægsarbejder. 

 Forretningsudvalget blev på mødet den 28. januar 2014 orienteret om 
valg af totalrådgiver for regional sterilcentral Herlev. Vinderen blev 
Alectia A/S med C.F. Møller som underrådgiver.  

 Regionsrådet godkendte den 23. oktober 2012 placering af Regional Ste-
rilcentral 2 på Herlev Hospital. 

 
 
Nyt Hospital Hvidovre 
 
Kort om projektet 
Kvalitetsfondsbyggeriet på Hvidovre Hospital omfatter om- og nybygning. 
Nybyggeriet på ca 32.000 m2 vedrører etablering af en ny akutmodtagelse, 
børneafdeling (sengeafsnit og ambulatorium), neonatalafdeling, kardiologisk 
afdeling (sengeafsnit og ambulatorium), obstetrisk afdeling samt øvrige funk-
tioner, herunder kontorer, indgangs- og forbindelsespartier og en parkerings-
kælder.  
 
Ombygningen understøtter en samling af specialer og funktioner gennem 
renovering og udvidelse af ambulatorier, samt bedre patientkomfort og bedre 
hygiejne ved ombygning af fire-sengsstuer til én- og to-sengsstuer. Stuerne 
vil blive brugt som to-sengsstuer frem til nybyggeriet står færdigt. Herefter 
vil de blive benyttet som én-sengsstuer.  
 
Kvalitetsfondsprojektet er opdelt i tre delprojekter: Nybyggeri (ca. 32.000 
m2, ca. 940 mio.kr.), ombygninger i ambulatorieetagen (sammenlægning og 
ombygning af afdelinger, ca. 285 mio. kr.) og ombygning af sengestuer (her-
under nye patientmodtagelser og delvis modernisering, ca. 245 mio. kr.). 
 
Projektet har et samlet budget på 1,45 mia. kr. (2009 p/l). Dertil kommer en 
udvidelse i investeringsbudgettet på 20 mio. kr., svarende til projektets andel 
af energilånepuljen.   
 
Nybyggeriet forventes udført fra ultimo 2016 til 2019 med forventet ibrug-
tagning for patienter primo 2020. Ombygningen af det eksisterende hospitals 
ambulatorieetage (rokadeplanen) er af hensyn til den daglige drift opdelt i 
flere etaper og udføres fra april 2013 til december 2018. Ombygning af sen-
gestuer (sengebygningerne) gennemføres i forskellig takt fra 2015 og frem til 
2020 efter afslutningen af nybyggeriet. Ombygningen af patientmodtagelser 
og sengestuer søges løbende fremrykket. Efter udflytningen vil der være 
mindre ombygningsarbejder i både Rokadeplan (kaldet Etape 6) og Senge-
stueombygningen, der skal gennemføres efter de berørte afdelinger er flyttet 
til nybyggeriet. 
 
Bygherrerådgiver: COWI A/S. 
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Totalrådgiver for nybyggeriet: aarhus arkitekterne og Schmidt Hammer Las-
sen architects med Royal Haskoning DHV (NL), Kragh & Berglund Land-
skabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma 
A/S som underrådgivere. 
 
Status og nyere politiske beslutninger 
Projektforslag for nybyggeriet blev godkendt i regionsrådet den 17. maj 
2016. Hovedprojekt og klargøring af udbud for nybyggeriet pågår nu og for-
ventes afsluttet i 2016. Herefter påbegyndes fremskudt udbud på jordarbej-
der, samt byggeplads ultimo 2016 og den store samlede licitation primo 
2017. Ombygningsarbejder pågår i både ambulatorieetagen og i sengeafsnit. 
 
For nybyggeriet undersøges jordbundsforholdene nærmere, da yderligere 
undersøgelser har vist et sekundært vandspejl, samt højere grundvandsspejl 
end først antaget. Årsagerne til dette samt konsekvenser for byggeriet under-
søges på nuværende tidspunkt nærmere.   
 
Uddrag af tidligere politiske beslutninger 
 
 Regionsrådet godkendte den 17. maj 2016 projektforslag for nybyggeriet 

på Nyt Hospital Hvidovre. 
 
 Regionsrådet godkendte den 16. juni 2015 dispositionsforslaget for ny-

byggeriet på Nyt Hospital Hvidovre. 
 
  Regionsrådet godkendte den 3. februar igansættelse af ombygningen af 

sengestuer (nuværende fire-sengsstuer ombygges til en og to-sengs pati-
entværelser) 

 
 Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013 kontraktindgåelsen om 

nybyggeriet. 
  
 Regionsrådet godkendte den 25. september 2012 ansøgning om endeligt 

tilsagn til regeringens ekspertpanel, konkurrenceprogrammet og nedsæt-
telse af en bedømmelseskomité.  

 
 Regionsrådet godkendte den 2. februar 2010 idé- og programoplæg for 

udbygning af Nyt Hospital Hvidovre. 
 
 
Ny Retspsykiatri Sct. Hans 
 
Kort om projektet 
Kvalitetsfondsbyggeriet Ny Retspsykiatri Sct. Hans omfatter et nybyggeri på 
ca. 21.000 m² incl. havearealer med 126 retspsykiatriske sengepladser med 
alle dertil hørende støttefunktioner, tekniske faciliteter, personalefaciliteter, 
kontorer, ankomstarealer, besøgsfaciliteter og indendørs og udendørs aktivi-
tetsområder. Nybyggeriet indrettes med enestuer og opføres på øst-delen af 
matriklen på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde.  
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Projektet har et samlet budget på 550 mio. kr. 
 
Projektet forventes afleveret fra entreprenøren medio 2020 og klar til at mod-
tage patienter ultimo 2020. 
 
Bygherrerådgiver: Niras A/S. 
 
Totalrådgiver: KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgen-
sen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeni-
ører A/S og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl. som underrådgivere. 
 
Status og nyere politiske beslutninger 
Dispositionsforslaget blev godkendt af regionsrådet i februar 2016. Projekt-
forslag er nu under udarbejdelse og forelægges for den politiske følgegruppe 
i udkast i efteråret 2016 inden politisk godkendelse i regionsrådet.  

I forhold til den oprindelige tidsplan vil projektet samlet have en forsinkelse 
på ca. 3 år. Forsinkelsen skyldes først og fremmest de langstrakte forhandlin-
ger med Roskilde Kommune vedr. lokalplansindhold, der har medført en 
forsinkelse på 2½ år. Den resterende forsinkelse på et ½ år relaterer sig til 
afrundingen af dispositionsforslag og indarbejdelse af krav, som kommunen 
har stillet til projektet. 
  
Der er opnået enighed omkring projektet med Roskilde Kommune der ud-
sender materiale til offentlig høring i maj 2016. Lokalplanen forventes vedta-
get i kommunen ultimo september 2016. 
 
Uddrag af tidligere politiske beslutninger 
 
 Regionsrådet godkendte den 2. februar 2016 dispositionsforslaget  
 
 Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 indgåelse af kontrakt med den 

vindende totalrådgiver. 
 
 Regionsrådet godkendte den 21. august 2012 konkurrenceprogrammet 

for projektkonkurrencen, og der er efterfølgende blevet igangsat en pro-
jektkonkurrence i to faser.  

 
 Regionsrådet besluttede den 10. april 2012 at godkende byggeprogram-

met, den foreslåede udbudsform og vurderingskriterier, nedsættelse af en 
bedømmelseskomité samt ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens 
ekspertpanel. 

 
 Regionsrådet besluttede den 13. december 2011 at godkende et revideret 

idéoplæg. Det nye idéoplæg indeholdt rammerne for realisering af en ny-
bygget retspsykiatrisk afdeling med 126 sengepladser på den østlige del 
af Psykiatrisk Center Sct. Hans.  

 
 Regionsrådet besluttede den 25. maj 2010 at godkende idéoplæg for rea-

lisering af en nybygget psykiatrisk afdeling med 80 sengepladser og for 
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ombygning af Platan- og Kastanjehus på Psykiatrisk Center Sct. Hans, 
samt at godkende ansøgning til regeringens ekspertpanel. 

 
 
Nyt Hospital Nordsjælland 
 
Kort om projektet 
Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige 
kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt. Der skal således 
bygges et helt nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød. 
 
Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord 
og dermed for ca. 312.000 borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodta-
gelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og pallia-
tiv behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en areal-
ramme på 112.500 m² og opføres – i henhold til det endelige tilsagn om kva-
litetsfondsmidler - uden produktionskøkken.  
 
Byggeriet forventes igangsat i ultimo 2018 med aflevering fra entreprenøren 
ultimo 2021. Herefter gøres hospitalet parat til, at patienter og personale kan 
tage det i brug. Der er konstateret en forsinkelse på ca. 8 måneder, der dels 
skyldes en forventning om en længere udbudsproces end først planlagt på 
grund af den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. januar 2016. Og dels skyldes 
arbejdet med konsolideringen af dispositionsforslaget. Forsinkelsen forventes 
ikke at have økonomiske konsekvenser.   
 
Bygherrerådgiver: Cowi A/S. 
 
Status og nyere politiske beslutninger 
Projektet har i december 2015 modtaget dispositionsforslaget fra totalrådgi-
ver. I dispositionsforslaget disponeres rummene i hospitalet og servicebyen i 
forhold til størrelse og nærhed til hinanden. Forretningsudvalget og regions-
rådet blev i januar 2016 skriftligt orienteret om, at det er nødvendigt at bruge 
yderligere tid på en tilpasning af dispositionsforslaget for at sikre, at der er 
den nødvendige sammenhæng med den generelle markedsudvikling og pro-
jektets afsatte økonomi. En granskning af projektets økonomi, herunder kva-
dratmeterpriser og reserveniveau, og en sammenligning med øvrige kvalitets-
fondsprojekters økonomi har vist et behov for at tilpasse og konsolidere di-
spositionsforslaget, så arealet reduceres. Det betyder, at det nye hospital re-
duceres fra ca. 124.000 m2 til ca. 112.500 m2. Hermed øges kvadratmeter-
prisen, og reserven styrkes. Dette sker da en konsolidering på nuværende 
tidspunkt har den største økonomiske effekt. Konverteringsraten må forven-
tes at være dårligere såfremt en konsolidering sker på et senere tidspunkt i 
projektet, da projektet dermed er markant mere låst i forhold til disponerin-
gen af arealer og dermed budget.  

Den politiske følgegruppe har drøftet konsolideringen på to møder i marts 
2016. Konklusionen på drøftelserne blev forelagt for regionsrådet på mødet i 
april 2016, hvor den politiske følgegruppe anbefalede, at projektet arbejdede 
videre med en konsolidering af dispositionsforslaget med de ovennævnte 
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reduktioner. På mødet i den politiske følgegruppe den 20. maj 2016 blev det 
konsoliderede dispositionsforslag præsenteret. Herefter anbefalede den politi-
ske følgegruppe, at det igangsatte arbejde kunne videreføres.  

Regionsrådet besluttede på sit møde d. 19. april 2016 at undersøge mulighe-
den for at kunst helt eller delvist kan være en tilkøbsmulighed. Forretnings-
udvalget tiltrådte på sit møde den 10. maj 2016 administrationens forslag om 
at afsætte 13 mio. kr. til bygningsintegreret kunst og at overføre den reste-
rende del på 25 mio. kr. fra kunstpuljen på 38 mio. kr. til byggeriets change 
request liste. Regionsrådet skal i en særskilt sag tage endelig stilling til dette 
forslag i forbindelse med behandlingen af det konsoliderede dispositionsfor-
slag på mødet den 14. juni 2016.  

Arbejdet med lokalplan og miljørapport (VVM-redegørelse (Vurdering af 
Virkninger på Miljøet) og miljøvurdering af lokalplan) forløber planmæssigt. 
Kommuneplantillæg om Hillerød Syd (Favrholm) har været i høring i marts 
2016, og administrationen har afgivet høringssvar. Lokalplan og miljørapport 
er godkendt af Hillerød Kommune i maj 2016 og de sendes nu i høring. Ar-
bejdet med arealerhvervelse er påbegyndt i 2015, og medio juni 2016 afhol-
des møder med de private lodsejere. Mødesag om proces for arealerhvervelse 
blev godkendt af regionsrådet den 19. april 2016, og primo juni 2016 får de 
private lodsejere tilsendt tilbud om frivillige aftaler om afståelse af arealerne 
til en pris på niveau med det forventede erstatningsniveau ved ekspropriation. 
Der skal endvidere indledes drøftelser med Hillerød Kommune om køb af 
kommunens del af grundstykket. Efter arealerhvervelsen kan de sidste arkæo-
logiske udgravninger på byggegrunden afsluttes, idet de arealer, der endnu 
ikke er undersøgt, er beboede områder. 

I forbindelse med byggeri af Nyt Hospital Nordsjælland på grunden ved 
Overdrevsvejen er der behov for at etablere nye lyskryds til regulering af 
færdslen til og fra hospitalet, ligesom der skal skabes forbindelse mellem den 
nye Favrholm Station og hospitalet. Der er forhandlet et forslag til aftale med 
Hillerød Kommune, som fastlægger de arbejder, der skal gennemføres, her-
under finansieringen heraf. Aftalen blev godkendt af regionsrådet den 19. 
april 2016 og af Hillerød Kommune i maj 2016, hvorefter aftalen er offent-
liggjort.  

Uddrag af tidligere politiske beslutninger 
 
 Regionsrådet har på mødet den 16. juni 2015 godkendt byggeprogram og 

igangsættelse af arbejdet med dispositionsforslag. 

 Regionsrådet har på mødet den 8. april 2014 godkendt indgåelse af kon-
trakt med det vindende konsortium, som er et totalrådgiverteam beståen-
de af Herzog og De Meuron, Basel Ltd. Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter 
A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consul-
ting, Aecom og Viegand Maagøe som underrådgiver. 

 Regionsrådet godkendte på møde den 5. februar 2013 ansøgning om en-
deligt tilsagn til regeringens ekspertpanel og konkurrenceprogrammet for 
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projektkonkurrencen.  
 

 Regionsrådet besluttede på mødet den 25. september 2012, at der gen-
nemføres en projektkonkurrence for Nyt Hospital Nordsjælland med ef-
terfølgende udbud med forhandling. 

 
 Regionsrådet besluttede ligeledes på mødet den 25. september 2012, at 

Nyt Hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Be-
slutningen blev truffet på baggrund af redegørelsen for den gennemførte 
høring om placering og miljøvurdering. 

 
 Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011, at regionsrådet i 

samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommu-
nes ønske om at placere Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen 

 
 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 
 
Kort om projektet 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter flere delprojekter: Opførel-
se af et nyt somatisk akuthospital, en fælles laboratorie- og logistikbygning 
som nybyggeri, et nyt parkeringshus og overfladeparkering, etablering af to 
parkeringskældre, en ny psykiatribygning, samt renovering af dele af de eksi-
sterende bygninger til såvel somatik som psykiatri. Projektets samlede budget 
er på ca. 3,9 mia. kr., heraf udgør Kvalitetsfondens finansiering udgør ca. 
2,95 mia. kr.  
 
Nyt Hospital Bispebjerg omfatter opførelse af et Akuthus på 66.500 m² samt 
renovering af ca. 32.000 m². Hospitalet skal varetage akutmodtagelse og 
elektive funktioner for hele planlægningsområde Byen inden for kirurgi og 
ortopædkirurgi, samt funktioner inden for det medicinske område.  
 
Der etableres en fælles laboratorie- og logistikbygning i nybyggeri på ca. 
10.000 m², som skal betjene både somatiske som psykiatriske funktioner. 
Herudover gennemføres der en række mindre fælles projekter på matriklen, 
f.eks. opgradering af fælles forsyningsstruktur og fælles byggepladsledelse. 
 
Der etableres 975 nye parkeringspladser, dels i nyt parkeringshus og dels ved 
overfladeparkering på matriklen samt i kældre ved forpladsen til akuthuset og 
ved psykiatriens nybyggeri. 
 
Det psykiatriske projekt omfatter en udbygning og modernisering af rammer-
ne for psykiatrien, idet Psykiatrisk Center København samles på Bispebjerg-
matriklen, hvor også Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg er 
placeret.  
 
Psykiatriprojektet omfatter opførelse af nybyggeri på ca. 23.750 m² og reno-
vering af 25.200 m² i eksisterende bygninger.  
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Ny Psykiatri Bispebjerg har et budget på 1,03 mia. kr., som finansieres via 
regionens investeringsbudget. I forbindelse med regionsrådets godkendelse af 
investeringsbevilling til forsyningsinfrastrukturen på Bispebjerg matriklen, 
blev den samlede ramme for Ny Psykiatri Bispebjerg forhøjet med 8,1 mio. 
kr. 2014 p/l.  
 
Bygherrerådgiver for Akuthuset: Drees & Sommer Nordic. 
Totalrådgiver for Akuthuset: KHR Arkitekter A/S, WHR Architects Europe 
og Arup Denmark. 
 
Bygherrerådgiver for nybyg og ombyg psykiatri: Moe & Brødsgaard A/S 
med Brunsgaard+Laursen ApS og mtre ApS som underrådgivere. 
Totalrådgiver for nybyg og ombyg psykiatri: Friis & Moltke A/S og PLH 
Arkitekter A/S med underrådgiverne Søren Jensen A/S, SINTEF A/S og 
Møller og Grønborg A/S. 
 
Status og nyere politiske beslutninger  
Projektkonkurrencen for akuthuset er afsluttet og sag om valget af endelig 
vinder er forelagt regionsrådet den 15. september 2015. Bispebjerg Hospital 
har modtaget klager over resultatet af evalueringsprocessen fra de to øvrige 
teams i projektkonkurrencen. Klagenævnet for Udbud har den 4. november 
2015 taget stilling til, at klagen ikke vil få opsættende virkning. Administra-
tionen har efter en vurdering af økonomiske og kontraktuelle risici valgt at 
lade projektet indgå kontrakt med vinderen af konkurrencen. Klagenævnet 
for Udbud besluttede at gennemføre begge klagesager samlet, som en mundt-
lig forhandling der blev afholdt i midten af maj 2016. Nyt Hospital Bispe-
bjerg afventer nu Klagenævnets kendelse i sagen. 

Byggeprogram for Akuthuset er under udarbejdelse og forelægges regionsrå-
det i efteråret 2016. Udarbejdelse af dispositionsforslag påbegyndes herefter. 
Akuthuset forventes at være klar til aflevering fra entreprenøren i januar 2024 
og klar til ibrugtagning medio 2024 svarende til en forsinkelse på ca. 1 år. 
Forsinkelsen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.   

For logistik- og laboratoriebygningen har der i januar 2016 været gennemført 
licitation, men grundet for få bud blev licitationen aflyst og der er nu igangsat 
et genudbud. Laboratorie og logistikbygningen forventes ibrugtaget medio 
2018, hvilket svarer til en forsinkelse på ca. 2 år i forhold til den oprindelige 
tidsplan. Det skyldes genudbud af bygningen, samt udskiftning ingeniørråd-
giver undervejs.   
 
Opførelsen af P-huset er afsluttet og det blev ibrugtaget november 2015. 
Hospitalet har igangsat udbud af byggeret til etablering af dagligvarebutik på 
et areal i P-huset i foråret 2016.  

Projektkonkurrencen for Ny Psykiatri Bispebjerg er afsluttet primo 2016 og 
der forventes snarligt indgået kontrakt med vinderen. Projektet forbereder nu 
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opstart på udarbejdelsen af dispositionsforslaget i form af verificering af pro-
jektets økonomiske ramme og robusthed, energiramme, bygbarhed samt ar-
bejdsmiljø og brandforhold. Dispositionsforslag forventes endeligt godkendt 
i indeværende år. Projektet ibrugtages i etaper i perioden medio 2021 – primo 
2023. For renoveringen af psykiatrien blev arbejdet med rokadeplansvurde-
ring opstartet i foråret 2016.    
 
Uddrag af tidligere politiske beslutninger 

 Sag om udbud af byggeret i P-hus til dagligvarebutik er forelagt for regi-
onsrådet den 8. marts 2016 

 Valg af endelig vinder af Ny Psykiatri Bispebjerg projektkonkurrencen 
blev forelagt for regionsrådet den 2. februar 2016 

 Valg af endelig vinder for Akuthuset forelagt for regionsrådet den 15. 
september 2015  

 Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Ny Psyki-
atri Bispebjerg blev forelagt for Regionsrådet den 16. december 2014 

 Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Akuthuset 
blev forelagt for Regionsrådet den 16. december 2014. 

 Projektforslaget for Laboratorie- og Logistikbygningen blev godkendt af 
Regionsrådet den 12. august 2014.  

 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i februar 2014 givet ende-
ligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt Hospital Bi-
spebjerg.  

 Konkurrencematerialet for det somatiske nybyggeri (Akuthus) blev god-
kendt på regionsrådsmøde den 8. april 2014 og herefter udsendt til de 
prækvalificerede rådgiverteams. På mødet i regionsrådet blev nedsat en 
bedømmelseskomité for konkurrencen.  

 I april 2014 godkendte Regionsrådet dispositionsforslag for laboratorie- 
og logistikbygningen.  

 Den 29. oktober 2013 godkendte regionsrådet bedømmelseskriterier for 
projektkonkurrencerne for nybyggeriet for hhv. Nyt Hospital og Ny Psy-
kiatri Bispebjerg. 

 
 Regionsrådet godkendte på mødet den 11. december 2012 endelig ansøg-

ning til regeringens ekspertpanel. 
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Nyt Hospital Glostrup 
 
Kort om projektet 
Projektet på Glostrup Hospital er finansieret af regionens investeringsbudget. 
Det er på grund af projektets størrelse og kompleksitet besluttet, at projektet 
organisatorisk håndteres efter de samme retningslinjer som kvalitetsfonds-
byggerierne.  
 
Projektet omfatter etablering af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup 
Hospital. Bygningen skal understøtte en samling af regionens specialiserede 
neurorehabilitering. Foruden neurorehabiliteringshuset omfatter projektet 
også et parkeringshus med fokus på bæredygtighed og plads til 483 parke-
ringspladser.  
 
Projektets samlede bygningsanlæg udgør 25.000 m2 og har et samlet budget 
med parkeringshus på ca. 796 mio. kr.   
 
Bygherrerådgiver: Rambøll, Friis & Moltke og Brunsgaard+Laursen 
 
Totalrådgiver: AART Architects og Nordic – office of Architecture med un-
derrådgiverne ALECTIA, Marianne Levinsen Landskab, Harde Larsen Råd-
givende Ingeniører, Buro Happold ApS og Hospitalitet A/S  
 
Status og nyere politiske beslutninger 
Projektforslag udarbejdes og forelægges til politisk godkendelse i regionsrå-
det den 16. august 2016. For at sikre økonomien er der i projektforslagsfasen 
arbejdet på at finde gode funktionelle løsninger. Der er i processen inddraget 
brugere fra såvel klinikken som driftsorganisationen, samt tidligere patienter 
og interessentgrupper. På baggrund af forventninger til stigende byggepriser 
på udbudstidspunktet, som er i sommeren 2017, overvejer projektet for nu-
værende forskellige udbudsmuligheder. På mødet i den politiske følgegruppe 
den 6. juni 2016, vil følgegruppen blive orienteret om disse overvejelser – 
ligesom dette vil indgå i forelæggelsen af projektforslaget for regionsrådet. 

I samarbejde med rådgiverne arbejdes der på en endelig tidsplan. Ibrugtag-
ning af selve bygningen forventes at blive medio 2020 svarende til en forsin-
kelse på ca. 9 måneder. Forsinkelsen skyldes, at der i samarbejde med klinik-
ken er arbejdet indgående med at identificere reduceringer. Derudover er 
ændringer i EU´s udbudslovgivning og usikkerhed i forhold til markedssitua-
tionen i entreprenørbranchen blevet indarbejdet i tidsplanen.    

Uddrag af tidligere politiske beslutninger 

 Regionsrådet har på møde d. 08. marts 2016 godkendt at forhøje leasing-
rammen for de 2 OPP-projekter. 

  
Regionsrådet har den 16. december 2014 godkendt kombineret bygge-
program/dispositionsforslag. 
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 Regionsrådet har i marts 2014 godkendt OPP for tekniske anlæg med 
reduktion af budget som følge.   

 Regionsrådet blev på mødet i december i 2013 orienteret om den endeli-
ge vinder af projektkonkurrencen og godkendt, at der efterfølgende kun-
ne indgås kontrakt med vinderen om totalrådgivning.  

 Sundhedsstyrelsens nye forløbsprogram for rehabilitering af patienter 
med hjerneskade medfører, at den specialiserede neurorehabilitering 
samles på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet den 18. juni 
2013 godkendt, at kapaciteten derfor udvides med 22 senge, at budgettet 
for det samlede projekt udvides med 128 mio. kr., og at den eksisterende 
investeringsbevilling til udførelse af parkeringshus, kølecentral og nød-
strømsanlæg forhøjes med 7,2 mio. kr.  

 
 Regionsrådet har på mødet den 11. december 2012 godkendt konkurren-

ceprogrammet samt styringsmanualen for projektet, herunder en række 
principielle ændringer i paradigmet for styringsmanualen, der danner 
grundlag for alle kvalitetsfondsbyggerier. 

 
 Regionsrådet har på mødet den 21. august 2012 godkendt tildelingskrite-

rier og investeringsbevillinger til udførelse af P-huset og de tekniske an-
læg samt til bygherrerådgivning og gennemførelse af projektkonkurren-
cen for neurorehabiliteringshuset. 

 
 
Arbejdet i de politiske følgegrupper 
 
For hvert af de store hospitalsbyggerier er der nedsat en politisk følgegruppe. 
Følgegruppen følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om pro-
jektets fremdrift, lige som følgegruppen deltager i idéudvekslingen omkring 
projektet og drøfter projektets faseskift mv., herunder forud for forelæggelser 
for forretningsudvalg og regionsråd. Herudover forelægges andre væsentlige 
spørgsmål den politiske følgegruppe forud for forelæggelse i forretningsud-
valg og regionsråd. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regions-
rådet og retningslinjer for projektet følges. 
 
Oversigten nedenfor viser mødeaktiviteten i de politiske følgegrupper i 1. 
halvår 2016 samt hvilke emner, der har været/vil blive behandlet i de politi-
ske følgegrupper: 
 
 
Projekt Møder afholdt i 1. 

halvår 2016 
Drøftede emner 

Det Nye Rigshospital, 
inkl. sterilcentral 

5. februar 2016 
 
 
Primo juni 2016 

Status for tvist med råhus 
entreprenøren 
 
Status for den pressede øko-
nomi, grundet tvist med rå-
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hus entreprenøren  
Nyt Hospital Herlev, 
inkl. sterilcentral 

13. maj 2016 
 

Orientering om status for 
delprojekterne  

Nyt Hospital Hvidov-
re 

18. april 2016 
 

Forelæggelse af projektfor-
slaget for nybyggeriet samt 
status for delprojekterne 

Ny Retspsykiatri Sct. 
Hans 

7. januar 2016 
 

Forlæggelse af dispositions-
forslaget 

Nyt Hospital Nord-
sjælland 

18. marts 2016 
 
31. marts 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. maj 2016 

Arealreduktion 
 
Opsamling på drøftelse af 
konsolidering af dispositions-
forslag, anvendelse af 
kunstmidler, finanslovsaftale 
om katalog med kostkoncep-
ter, høring af kommuneplan-
tillæg og miljørapport om 
Favrholm samt kommende 
mødesager om forhøjelse af 
bevilling til dispositionsfor-
slag, proces for arealerhver-
velse samt udbygningsaftale 
med Hillerød Kommune. 
 
Præsentation og drøftelse af 
konsolideret dispositionsfor-
slag 

Nyt Hospital og Ny 
Psykiatri Bispebjerg 

31. maj 2016 Status på delprojekter 

Nyt Hospital Glostrup 6. juni 2016  Forelæggelse af projektfor-
slag for Neurorehabilite-
ringshuset. 

 
 
Sociale klausuler 
 
De næste 10 år investerer Region Hovedstaden historiske beløb i nye hospi-
talsbyggerier. Det giver gode muligheder for at skabe flere praktikpladser, 
som er afgørende for, at Danmark kan sikre nok kvalificerede faglærte til 
bygge- og anlægsbranchen i fremtiden. Regionen arbejder for at skabe et 
bedre samarbejde mellem bygherrer, entreprenører og erhvervsskoler, så 
eleverne kommer ud, der hvor efterspørgslen er. Indsatsen skal ses i forlæn-
gelse af Region Hovedstadens samlede målsætning om at skabe en praktik-
pladsgaranti i Greater Copenhagen, herunder skabelse af 1200 ekstra praktik-
pladser om året frem til 2018.  
 
Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011, at Region Hovedsta-
den ved udbud af større bygge- og renoveringsprojekter skal indskrive socia-
le klausuler om ansættelse af lærlinge og elever, som en del af kontrakten 
med entreprenører. Ambitionen er, at sikre ansættelse af flest mulige lærlinge 
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og elever på de større hospitalsbyggerier for at udnytte praktikpladspotentia-
let i forbindelse med de store investeringer til fulde. Regionen stiller krav til 
entreprisekontraktholderne, når: 

• Byggeprojektet varer mindst seks måneder 
• Lønomkostninger er på min. 4 mio. kr. og/eller en kontraktværdi på 

min. 10 mio. kr. 
• Byggeprojektet har et fagligt indhold, som giver mulighed for at be-

skæftige praktikanter. 

Projektorganisationerne vurderer løbende om entreprenørerne overholder 
praktikantklausulen og indberetter tallene til den regionale praktikpladsen-
hed. Kontrollen af de sociale klausuler på de større hospitalsbyggerier er tæt 
koblet med en håndholdt serviceindsats, der skal sikre at klausulerne over-
holdes, og at der etableres så mange praktikpladser som muligt. Dette inde-
bærer bl.a. samarbejde på tværs af Region Hovedstaden, Region Sjælland, 
med brancheorganisationer, samt de otte skoler, hvorfra eleverne rekrutteres. 
Herudover assisterer regionens praktikpladsenhed virksomhederne med at 
blive godkendte til at ansætte elever, finde egnede elever, samt koordinere på 
tværs af fag, skoler og faglige udvalg.   
   
Antallet af praktikpladser på de større hospitalsbyggerier er ultimo april 2016 
opgjort til 58 årsværk. Opgørelsen er et øjebliksbillede, hvilket betyder, at det 
faktiske antal af praktikanter på den enkelte byggeplads varierer afhængigt 
af, hvilke entreprenører og arbejder, der er i gang. Projektorganisationernes 
tilbagemelding er, at entreprenørerne generelt er samarbejdsvillige omkring 
opfølgningen af praktikantklausulen og at entreprenørerne overordnet set 
opfylder kravene. I få tilfælde har entreprenører haft svært ved at opfylde 
kravet, og i sådanne tilfælde er et samarbejde mellem entreprenøren, projekt-
organisationen, regionens praktikpladsenhed og erhvervsskolerne blevet 
iværksæt, med henblik på at løse udfordringen og skaffe praktikanter til pro-
jektet.  
 
Fremadrettet er det administrationen vurdering, at kontrollen af de sociale 
klausuler på byggepladserne med fordel kan styrkes og professionaliseres, så 
der sikres et klarere billede af antallet af lærepladserne på regionens byggeri-
er.         
  
Klagesag om sociale klausuler 
Dansk Byggeri har med afsæt i en konkret udbudsforretning på Herlev Hos-
pital anlagt sag for Klagenævnet for Udbud overfor Region Hovedstaden 
vedrørende regionens kontraktbestemmelser angående løn- og ansættelses-
vilkår, samt regionens CSR-bestemmelser. Klagenævnet vurderede, at sagen 
ikke skulle have opsættende virkning, hvorfor Herlev Hospital gennemførte 
udbuddet og indgik kontrakt i overensstemmelse med tidsplanen i 2015. Sa-
gen er nu i behandling i Klagenævnet for Udbud, som overfor regionen har 
oplyst, at det ikke er muligt at oplyse nærmere om, hvornår Klagenævnets 
afgørelse foreligger. 
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