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INDHOLDSLISTE
1. Status for Nyt Hospital Nordsjælland
2. Status for økonomi (fortroligt punkt)
3. Næste møder og aktiviteter i politisk følgegruppe
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1. STATUS FOR NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND
SAGSFREMSTILLING
Projektdirektør Henrik Schødts vil på mødet give en aktuel status for det igangværende udbud af Nyt
Hospital Nordsjælland med fokus på de kommende forhandlinger med de bydende entreprenører.
Den 15. februar 2019 bød henholdsvis NCC og det Østrigsk-Italienske joint venture Rde-VSG på
hovedentreprisen i byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. NCC er blandt Nordens førende bygge- og
anlægsvirksomheder. Rde-VSG er et østrigsk-Italiensk joint venture mellem Rizzani de Eccher og
Vamed, der er specialieseret i byggerier til sundhedssektoren. Pressemeddelse udsendt den 18. februar
2019 er vedlagt.
De to indledende tilbud, som er modtaget fra entreprenørerne, er oplæg til selve forhandlingsfasen, som
foregår frem til ultimo april 2019. Efter forhandlingerne bliver udbudsmaterialet tilpasset endeligt,
hvorefter de to entreprenører kan byde ind med deres endelige tilbud senest den 6. juni 2019. Det er
forventningen, at navnet på den entreprenør som vælges kan offentliggøres tre ca. uger herefter.
Efter stand-still perioden kan kontrakten underskrives med entreprenøren i starten af juli 2019. Byggeriet
forventes at gå i gang kort tid efter at kontrakten er underskrevet.
Tidsplan for byggeriet
Tidsplan for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland indgår i forhandlingerne med entreprenørerne og
hovedtidsplan for byggeriet bliver opdateret når udbuddet er afsluttet i starten af juli 2019. I følge den
nuværende hovedtidsplan bliver byggeriet afsluttet 2022.
Byggetilladelse
Projektorganisationen forventer at modtage byggetilladelse fra Hillerød Kommunen marts 2019.
KONKLUSION
JOURNALNUMMER
19013613

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag - pressemeddelelse
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2. FORTROLIGT PUNKT UDTAGET
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3. NÆSTE MØDER OG AKTIVITETER I POLITISK FØLGEGRUPPE
SAGSFREMSTILLING
Der er aftalt møde den 16. maj 2019 kl. 14.00 til 16.00 i politisk følgegruppe.
Desuden er der forslag om at holde et møde i politisk følgegruppe i juni 2019. Der er følgende forslag til
mødedato:




Den 4. juni kl. 9 til 10.30
Den 7. juni kl. 13 til 15.00
Den 28. juni kl. 12.30 til 14.00

Følgegruppe skal på møde beslutte om mødet kan holdes en af disse dage. Alternativt skal findes nyt
mødetidspunkt efter sommerferien.
Regionsrådet skal på møde den 9. april 2019 behandle kvartalsrapport for Nyt Hospital Nordsjælland.
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