
Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser.

Dato:
Projekt:

Arealtype
Samlet 
hospital

Heraf 
kvalitetsfondsstøttet

nybyggeri

Heraf 
kvalitetsfondsstøttet 

ombygning
Revideret ved 

Dispositionsforslag
Revideret ved 
Projektforslag*

Revideret 
ved fase-
overgang 

3

Revideret ved 
faseovergang 

4
------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

1. Grundareal 126.170 -   
2. Bebygget areal -   
3. Bruttoetageareal 264.816 76.909 -  79.826  81.231 
Heraf:      
- Sengestuer inkl. tilknyttet toilet 
og bad 17.410    18.286 18.628  
- Behandlingsarealer 18.285    18.793 19.145  
- Kontor 11.046    11.320 11.532  
- Patienthotel 3.915    4.191 4.269  
- Fællesarealer 7.315    6.987 7.118  
- Laboratorier og lignende       

- Øvrige servicefunktioner Indgår i fællesarealer   
 Indgår i fælles 
arealer   

- Parkering i bygningsareal      

- Andet      
- Universitetsareal 1.938    2.002 2.039 
4. Heraf kælderareal Uafklaret Uafklaret      
5. Overfladeparkering og interne 
veje Ca. 1.350 pladser 17.000    18.500 18.500 
6. Friarealer

Vejledning til stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser.

NOTE
*Ændringen i samlet bruttoareal er blandt andet en følge af, at konstruktionerne som tidligere stod i rummene er rykket ud 
sammen med facaden, hvilket øger bruttoarealet. Dette er sket af funktionelle hensyn. Derudover er en række teknikarealer 
øget. Etage03 er reduceret med 1.550 m2, som er flyttet til andre områder, blandt andet udnyttes kvadratmetre som ved 
dispositionsforslaget var råhus. Dette har ingen indflydelse på den økonomiske ramme. 



Stamkort F2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.
Dato:
Projekt:

Årets priser
Antal m2 ved 

tilsagn
Heraf 

nybyggeri
Heraf 

ombygning
Økonomisk 
konsekvens

Pris pr. m2 i 
nybyggeri

Pris pr. m2 i 
ombygning

m2 m2 m2 Kr. Kr. Kr.

Bygningsareal ved tilsagn (brutto) 76.909 76.909 -  - 

x mio. kr./76.909 m2 = 
[angivet til 29.066 
ekskl. P-hus] 

Evt. korrektioner
Evt. arealudvidelse pga. funktionelle krav
Evt. arealudvidelse pga. design
Evt. arealreduktion
Total

Vejledning til stamkort F2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.
I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst areal og kvadratmeterpriser for projektet. 
Formålet med stamkort F2 er at skabe overblik over ændringer i byggeriets størrelse og deraf følgende økonomiske konsekvenser. Der kan tilføjes rækker, som passer til 
det enkelte projekt. Bygningsareal og eventuelle ændringer angives med antal m2, den økonomiske konsekvens og pris pr. m2 for henholdsvis nybyggeri og ombygning.
Stamkort F2 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.



Stamkort F3: Oversigt over sengepladser.
Dato:
Projekt:

Antal i samlet 
hospital

Heraf i 
kvalitetsfonds-

støttet nybyggeri

Heraf i 
kvalitetsfonds-

støttet ombygning
Evt. korrigeret 

antal
Belægningsprocent 

ved tilsagn
Evt. korrigeret

belægningsprocent
Somatisk
Intensiv
Psykiatri
Patienthotel
FAM
Antal sengepladser i 
alt  1.094 238 232 *
 Kilde: Ansøgning til 
ekspertpanelet, marts 
2011, tabel D, s. 12. 

Vejledning til stamkort F3: Oversigt over sengepladser.
I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst antal og fordeling af sengepladser for projektet.
Formålet med stamkort F3 er at skabe overblik over eventuelle ændringer i de planlagte sengepladser. Således oplyses, hvor mange sengepladser der er planlagt fordelt 
på sengetyper samt eventuelt forudsat belægningsprocent. Det angives, hvis der sker ændringer i antallet af senge og eventuelt forudsat belægningsprocent, og der bør 
samtidig redegøres for tilpasningens betydning for projektets forudsatte funktioner i forhold til den nye sygehusstruktur.
Stamkort F3 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
*Det endelige bygningsdesign har medført at 6 stuer bliver væsentlig større end det optimale. For at imødekomme det regionale krav om en-sengsstuer og det 
givne antal m² er det nødvendigt at reducere kapacitet med 6 senge.



Stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt.
Dato:
Projekt:

2007 Evt. mellemliggende år 2020 Kommentar
Forventet dag- og ambulant behandling (antal) 584.943   765.621* 
Forventet antal sengedage (antal) 383.438    339.428 
Forventet antal indlæggelser (antal)
Forventet liggetider (gns. antal dage)
Kilde: Ansøgning til ekspertpanelet, marts 2011, tabel D, s. 12. 

*: note om traumecenter og trykkammer. 

Vejledning til stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt.
I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen for hvert projekt angivet forudsætninger for den forventede fremtidige behandlingskapacitet. 
Formålet med stamkort F4 er at følge op på de forudsatte mål for behandlingskapacitet, jf. tilsagnsbetingelserne. 
Stamkort F4 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede behandlingskapacitet anføres 
og begrundes.



Stamkort F5: Udnyttelsesgrader.
Dato:
Projekt:
Emne Eksisterende struktur Ved ibrugtagning
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag) 245 dage á 7 timer  

Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)  245 dage á 7 timer  
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)  245 dage á 7 timer  
Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)  245 dage á 7 timer  
Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)  245 dage á 7 timer  
Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)  245 dage á 7 timer  
CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)  245 dage á 7 timer  
Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)  245 dage á 7 timer  
MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)  245 dage á 7 timer  
PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)  245 dage á 7 timer  
Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)  245 dage á 7 timer  
Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, marts 2011, tabel F, s. 16. 

Vejledning til stamkort F5: Udnyttelsesgrader.
I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst udnyttelsesgrader for projektet. 
Formålet med stamkort F5 er at følge op på de udnyttelsesgrader i hhv. den eksisterende struktur og ved ibrugtagning, som er forudsat i tilsagnsbetingelserne. Der angives 
forventede udnyttelsesgrader for forskellige rum samt forskellige typer apparatur. 
Skemaet revideres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede produktion eller i udnyttelsesgraden af 
udstyret bedes oplyst.

   


