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1. STATUS FOR NYT HOSPITAL HVIDOVRE
SAGSFREMSTILLING
På møde i politisk følgegruppe den 12. februar 2021 gav byggechef Malene Nygaard Kristensen status
for fremdriften i nybyggeriet jf. nedenstående. Byggechef Malene Nygaard Kristensen giver på dette
møde en kort opfølgende status på fremdriften i nybyggeriet.
Fremdrift i byggeriet
Den vandrette del af klimaskærmen (tagflader) er stort set udført med både grå og grønne tage. I
gårdrum (de fleste er tag over kælder) er belægning mv. godt i gang og beplantning er
opstartet. Facadeelementer, døre og vinduer er stort set udført og aluminiumbeklædning er næsten
udført.
De indvendige bygningsarbejder er godt i gang. Gips og vægge er så langt, at der flere steder i huset
males, lægges linoleum og monteres toiletter.
I forhold til installationer er det samlet set godt på vej. Arbejdet er længst i de to Vest-tårne, hvor
lofterne flere steder kan lukkes. Arbejdet er knap så langt i de to Øst-tårne, og kun ret beskedent i
kælderen.
I forhold til udvidelse af Diagnostikken projektet er der indgået aftaler med entreprenører og råhus
entreprisen er i gang.
Små videoer af nybyggeriet
Projektorganisationen har lavet nogle videoer, som ganske kort fører seeren gennem byggeriet og forbi
de mest centrale funktioner. Videoerne giver et godt indblik i, hvor langt byggeriet er og fortæller
samtidigt lidt om nybyggeriets funktioner. Videoerne kan ses på byggeriets hjemmeside og links er
indsat herunder:
Virtuel rundvisning på 120 sekunder:
Et kig ind i den nye akutmodtagelsen: https://amager-og-hvidovre-hospital.23video.com
/et-kig-ind-i-den-nye-akutmodtagelse
Et kig ind i den nye hovedindgang: https://amager-og-hvidovre-hospital.23video.com/et-kigind-i-den-nye-hovedindgang
Hovedtidsplan og opstart af arbejde med at forberede idriftsættelse af nybyggeriet
Den aktuelle AB92-aflevering er fastsat til den 20. oktober 2021 og ibrugtagning til efteråret 2022.
Center for Ejendomme har i marts 2021 igangsat opstart af idriftsættelsesprogrammet og der er holdt
opstartsmøder med hospitalet og projektorganisationen. I regi af idriftsættelsesprogrammet kortlægges
aktiviteter og tidsplan for idriftsættelse og aktiveringsperiode og med tæt samarbejde til hospitalets
arbejde med at forberede den kliniske ibrugtagning af nybyggeriet. Idriftsættelsesprogrammet er
forankret i Center for Ejendomme og samler alle interessenter herunder projektorganisationen, hospitalet
og Center for It, Medico og Telefoni. På kommende møde i den politiske følgegruppe vil der blive givet
en status for både arbejdet med at forberede idriftsættelse af nybyggeriet samt forberedelserne med at
klargøre organisationen til nye fysiske rammer.
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3. NÆSTE MØDER OG AKTIVITETER
SAGSFREMSTILLING
Der er planlagt møde i den politiske følgegruppe den 1. juni 2021.
Forretningsudvalget og regionsrådet behandler sag om Kvartalsrapport for 4. kvartal 2020 på møder i
april 2021.
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