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Status på byggeetaperne 

Nyt fra byggeriet 

Vi kan se tilbage på et år med mange aktiviteter og milepæle på vores byggeetaper. I det følgende får du en update på de 

igangværende aktiviteter på byggepladserne. 

Vi har lagt tag på den første deletape af senge-og behandlings - den 9 etager høje Bl, og er godt i gang med B2 -

nummer to af i alt 4 deletaper på senge og behandlingsbygningen. Nu har vi blikket skarpt rettet mod sommeren 2022, 

hvor de første afdelinger skal flytte ind i det nye byggeri. 

TEOl - Senge- og behandlingsbygningen 

Udvendigt er Bl ved at blive afsluttet, dog arbejdes der fortsat de kommende måneder på tagetagen. 





Opsætning af mursten er i gang. 

TE02B - Sterilcentralen 

Udbudsfase på sterilcentral er afsluttet. Udbuddet er vundet af GVL. Entreprise. 

Den kommende sterilcentral set udefra. 

TE03 - Energicentralen 

Nødstrømsanlægget og kølecentralen, der tilsammen udgør Energicentralen er afleveret og i driftsat. Senest er der 

fremført varme- og kølerør hen til etape Bl og laboratoriebygningens byggeplads, der ligeledes opvarmes herfra. 

Energicentralen blev indviet i 2020. 

I forgrunden ses nødstrømsanlægget, laboratorie- og nuklearbygningen og bagest første etape af den nye senge- og 



behandlingsbygning. 

TE04 - Varemodtagelse og apoteksenhed 

Området foran varemodtagelsen er blevet klargjort med fliser og støttemur. På selve bygningen mangler at blive opsat 

porte. Der er etableret aflæsningsrampe og sliske, hvorfra vogne kan køres ind. 

Anlægsarbejdet mellem vidensbygningen og varemodtagelsen sikrer en fin overgang mellem de to bygninger. 

Bygningen er forbundet til det eksisterende hospital via tunneler. I starten af næste år påbegyndes indretningen af den 

automatiske varemodtagelse og indretning for robotterne der skal levere bure/vare rundt i hospitalet. Opbygningen af 

apoteket påbegyndes også i det nye år. Allerede nu er konturerne af de nye produktionsrum for lægemidler synlige. 

TEOS - Vidensbygningen 

I vidensbygningen, hvor projektorganisationen holder til, er der ved at blive forberedt til en teknisk test af den 

lokaliseringsløsning, der skal bruges på Søg & Find projektet. Et værktøj, der hjælper medarbejderne på afdelingen med 

at finde deres mobile udstyr, fx ultralydsscannere og rollatorer. 

TE06- Steno Diabetescenter 

Der er afholdt brugermøder med medarbejdere fra Steno Diabetescenter Sjælland og lægeuddannelsen, og man er ved at 

få overblik over det udstyr, der skal indkøbes. Samtidigt pågår projekteringen af den nye bygning så medio næste år kan 

entreprenørerne gå i jorden. 

B7- Eksisterende bygning 

Der arbejdes med de ombygninger, der skal til for at blive klar til juni 2022, hvor mange funktioner - også i den 

eksisterende bygning, vil udføres på en ny måde - for at understøtte flytningen af de første afdelinger. Primært i 

kælderen er der tryk på de nødvendige ombygninger - arbejdet indebærer bl.a., at der skal skæres ud i eksisterende 

betonvægge for at skabe plads de modtager- og afsendervogne, der kommer med vogne, der transporteres med 

AMR-robotterne. 
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