FASER I BYGGERIET
VISIONEN FOR

Et så stort byggeri som det nye universitetshospital i Aalborg Øst kræver en omfattende planlægning, hvor

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

såvel myndigheder som fagfolk er inddraget i de forskellige faser af byggeriet.
Nedenstående skema illustrerer de kommende faser i byggeriet af det nye universitetshospital.

Aalborg Universitetshospital;
•

ÆNDRINGERS OMFANG
OG STØRRELSE

leverer patientbehandling af højeste
kvalitet

•
Idéoplæg

integrerer klinik, forskning, udvikling,
uddannelse og innovation
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•
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Valg af op til tre konkurrenceprojekter i marts
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Første spadestik 2013
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2012, som får mulighed for at forbedre deres

•

Licitationsperiode 2015

forslag efter forhandling med regionen

•

Udførsel af byggeri 2015-2020.

Valg af vinderprojekt i juni 2012. Vinderen bliver totalrådgiver på projektet.

DRIFT
•

Hospitalsdrift fra 2020 og frem.

PROJEKTERING
•

Projektet planlægges mere detaljeret i dialog
med kommende brugere og personale 20122014.
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Aalborg Universitetshospital
Projektkonkurrence

PROJEKTKONKURRENCE OM AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
Region Nordjylland ønsker på længere sigt at samle alle sygehusfunktioner i
Aalborg på en matrikel. Regionen har derfor udskrevet en projektkonkurrence

CURAVITA:

for at få belyst mulighederne for at opføre et nyt hospitalskompleks på et areal

Arkitema, Narud-Stokke-Wiig,

i Aalborg Øst samt en hovedstrukturplan for området. Projektet hører til under

AART architects, Hospitalitet,

regeringens kvalitetsreform på sundhedsområdet, og der er afsat i alt 4,1 mia.

Grontmij Carlbro,

kr. til formålet.

Moe & Brødsgaard,
Underrådgiver: Ove Arup & Part-

Projektkonkurrencen er udskrevet i september 2011.

ners International
LINK ARKITEKTUR AS

BEFOLKNINGSGRUNDLAG
Region Nordjylland 592.800
Heraf modtages 316.000

KONKURRENCENS INDHOLD
Projektkonkurrencen omfatter forslag til;

Indlæggelser............................................59.400

structure, Hansen, Carlsen &

at opføre et cirka 135.000 m2 nyt hospitalskom-

Frølund, D.A.I. arkitekter og

pleks på et areal i Aalborg Øst

ingeniører, HVIDT Arkitekter,

•

integration af hospital og universitet i byggeriet

Møller & Grønborg, Nosyko,

•

udformning af en hovedstrukturplan for det sam-

•

på Aalborg Sygehus
AKTIVITET

Underrådgiver: ÅF Infra-

Anne Kathrine Frandsen
ARKITEKTFIRMAET

lede konkurrenceområde på 92 ha.

C. F. MØLLER A/S

DELTAGERE I KONKURRENCEN

Sengedage............................................189.500
SAMSPIL MELLEM HOSPITAL OG UNIVERSITET

Region Nordjylland udbød i juni 2011 projektkonkur-

Underrådgiver: Cubo Arkitekter,

Ambulante besøg.......................370.000

Der skal udarbejdes et forslag til et universitetsbyg-

rencen om det nye universitetshospital Aalborg Øst.

Arkitektfirmaet NORD,

Sammedagsbehandlinger...64.100

geri til det Sundhedsvidenskabelige fakultet, som

Der var i alt 11 ansøgere, som bød ind på opgaven.

ALECTIA, Søren Jensen Råd-

omfatter et byggeri på 17.000 m2. Byggeriet skal

Heraf valgte regionsrådet i september 2011 seks

givende Ingeniørfirma, NIRAS,

sammenbygges med universitetshospitalet i en eller

konsortier med rådgivende ingeniører og arkitekter

Operationer.........................................30.300

RUMFORDELING

to koblingszoner, der integrerer hospital og universi-

til at deltage i projektkonkurrencen.

Operationsstuer...............32

tet. Forslaget indgår som en option i konkurrencen

Dagpladser..........................27

med Universitets- og Bygningsstyrelsen som byg-

KONKURRENCEN FOREGÅR I TO ETAPER

Ambulatorier.....................110

herre. Der skal endvidere anvises udvidelsesmulig-

I første etape skal deltagerne udarbejde deres for-

heder.

slag til et byggeprojekt. Deltagerne skal aflevere

Billeddiagnostik.............29

Lohfert & Lohfert, Langebæk
FRIIS & MOLTKE
RAMBØLL
COWI
Underrådgiver: SLA
INDIGO KONSORTIUM:

deres forslag i januar 2012. Projekterne bedømmes
HOVEDSTRUKTURPLAN
DIMENSIONERING

Der skal anvises udbygningsmuligheder for Aalborg

Logistik

HENNING LARSEN

af et bedømmelseskomité, der er nedsat af region-

Århus Arkitekterne, Creo Arkitekter,

rådet.

Schmidt Hammer Lassen Architects,
NNE Pharmaplan, Royal Haskoning,

Universitetshospital på længere sigt i planen, idet
Standardsenge..........................383

ambulatoriefunktioner fra Medicinerhuset og Onko-

Anden etape er en forhandlingsrunde i foråret 2012,

Oluf Jørgensen, Brix & Kamp

Intensivsenge..................................50

logisk Afdeling på hospitalet Aalborg Sygehus Syd

og de op til tre udvalgte konkurrencedeltagere får

Underrådgiver: Norconsult, Implement

Intermediære senge.........................30

skal flyttes til konkurrenceområdet. Planen skal også

mulighed for at forbedre deres projektforslag. Vin-

Consulting Group, Arkitekterne

Akut modtagesenge.......................71

redegøre for, hvordan en række af Region Nordjyl-

derprojektet forventes udpeget af regionsrådet i juni

Børnesenge..............................59
Senge i alt 593

lands øvrige sundhedsfunktioner som Psykiatrisk

2012, når forhandlingsforløbet er afsluttet. Den en-

Sygehus, Sygehusapotek og Centraldepot m.fl. kan

delige vinder skal være projektets totalrådgiver og

indarbejdes på konkurrenceområdet.

tegne Aalborg Universitetshospital.

Bjørk & Maigaard,
BDP

Kirstine Jensens Tegnestue

Underrådgiver:
Arkitektfirmaet TKT

