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Første del- etape afsluttes

Projekt Universitetshospital Køge

Sommeren 2022 er lige om hjørnet, og på alle fronter gøres der klar til at aflevere den første deletape 
af senge og behandlingsbygningen den 15. juni.

Efter den 15. juni overtager SUH driften af bygningen, og der skal gøres klar til den første patientflytning i udgangen af 
august.Vi afslutter også det bygningsmæssige arbejde på varemodtagelsen i maj måned, og gør klar til at kunne fejre 
første spadestik på Steno og Diabetes center Sjælland Køge (SDCS) i løbet af maj.

Laboratorie- og nuklearbygningen
Elementmontagen for udvidelsen af laboratorie- og nuklearbygningen med to ekstra etager og 
det udvendige bygningsarbejde er netop afsluttet. Udstyrsmæssigt kortlægges hvilket udstyr, 
der skal flyttes med. Bygningen forventes at blive klar til indflytning i efteråret 2023.

Sterilcentralen
Vi forventer, at første spadestik til denne bygning bliver i efteråret 2022. Det er således den 
sidste bygning af samtlige deletaper i totalentreprise, der startes op. Totalentreprenøren 
blev fundet i starten af 2022. Der bliver arbejdet på tilpasning af dispositionsforslaget, og det 
endelige projektforslag forventes klar ved udgangen af maj.



TE04 – Varemodtagelse og apoteksenhed
I apoteksenheden er udstyr for den første million rullet ind og 
varemodtagelsen afsluttes byggemæssigt ved udgangen af maj. I 
varemodtagelsen er opsætningen af den automatiserede varemodtagelse 
i gang indenfor. Næste større milepæl er at blive klar til test af den 
automatiserede varemodtagelse, hvorfra vogne skal sorteres og bringes 
videre ud til hospitalets afdelinger med selvkørende robotter.

Steno Diabetescenter og lægeuddannelsens kandidatspor
Totalentreprenøren er fundet, og til maj opstarter arbejdet med at etablere 
byggepladsen. Første spadestik på Steno Diabetescenter Sjælland og 
Lægeuddannelsen bliver primo maj.

Selvkørende robotter 
Robotterne kommer i fremtiden til at køre fra varemodtagelsen 
gennem det eksisterende hospitals kælder til den nye senge- og 
behandlingsbygning, der fremover kommer til at hedde R– fløjen. 
Logistik, teknologi og automatisering en stor del af hverdagen, når de 
nye og moderne bygninger står færdige. I den eksisternde kælder er der 
tryk på de nødvendige ombygninger, hvor der bl.a. skæres i eksisterende 
betonvægge for at skabe plads til de selvkørende robotters p-pladser, 
hvor de oplades. 

Husk, der er åbent hus i byggeriet søndag den 4. september 2022. Her åbner vi 
dørene til laboratorie- og nuklearbygningen, der bliver også mulighed for at se 
de selvkørende robotter.
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