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Projekt start - slutår  2009-2020  

    

Kvadratmeter i det færdige projekt   

 Oprindeligt Ændret Nu 

Nybyggeri 29.100   5.720 34.820  

Ombygning 27.900  15.689  12.211 

Eksisterende 88.000   88.000  

I alt* 117.100 m2 -9.969 m2 122.820 m2 
* I alt dækker det samlede antal kvadratmeter i det færdige projekt, ikke antal ombyggede eller nybyggede 
kvadratmeter.  

 

Årsager til væsentlige ændringer ift. kvm.: 

Nybygningsarealet i projektet er blevet øget grundet energioptimering til BK2020 samt mere nybygning 
på Vestdansk Center for Rygmarvsskade end forventet grundet tilstanden af de bygninger, som 
oprindeligt alene var tiltænkt renoveret.   

I forbindelse med vedtagelse af Generalplanen i 2013 blev antallet af m2 i ombygningen øget med 9.700 
m2 grundet ændret ombygningsstrategi fra totalombygning til differentieret ombygning med 

ombygningsgrader indenfor tung, mellem og let, hvilket tillod et større ombygningsareal indenfor den 
samme økonomiske ramme.  

I september 2015 er omfanget af ombygningen blevet reduceret med 39,4 mio. kr. grundet en 
overskridelse på licitationsresultatet på Akutcentret. Reduktionen betyder bl.a. at renoveringen af én 
sengeetage og én ambulatorieetage udskydes. 

I september 2016 er omfanget af ombygningen blevet reduceret med 10,0 mio. kr. grundet et centralt 

regionalt ønske om at øge reserverne i projektet. Reduktionen betyder at renoveringen af én sengeetage 
i Delprojekt 3, Ombygningen, udskydes. 

I oktober 2017 er omfanget af ombygningen blevet reduceret med 25,6 mio. kr. grundet et behov for at 
øge reserverne i projektet. Det betyder bl.a. at renoveringen af to ambulatorieetager udskydes.  

I marts 2018 er omfanget af ombygningen blevet reduceret med 29,6 mio. kr. grundet et behov for at 

øge reserverne i projektet. Det betyder bl.a. at ombygningsprojektet er blevet ændret og reduceret i 
omfang og ombygningsniveau.  

I august 2018 er omfanget af ombygningen blevet reduceret med 33,3 mio. kr. grundet et behov for at 
øge reserverne i projektet. Det betyder, at ombygningen er blevet reduceret, hvormed delvis ombygning 
af to sengeetager samt ombygning af tre eksisterende OP-stuer udgår.  

 

 

Forudsat ved tilsagn   

Udbygning af fælles akutmodtagelse med skadestue, akutsenge og integreret billeddiagnostik og 
laboratorium 

Af tilsagnsrammen skal 12,6 pct. anvendes til medico-teknik, teknisk udstyr, IT, inventar mv. 

Udnyttelsesgrad for ambulatorium og operationsstuer mv. er 7 timer om dagen, 245 dage om året 

Nybyggede senge etableres som enestuer med 35 m2. pr. seng (netto, inkl. baderum). 

 

Godkendt anlægsramme  

Tilsagn fra Kvalitetsfonden 1.164 mio. kr. (samlet investeringsramme på 1.150 mio. kr. 
samt 14,2 mio. kr. til at energioptimere til BK2020.) 

 



 

 

 

Kapacitet: I dag  
august 2018 

Det færdige projekt 

 Oprindelig Ændring Nu 

Somatiske sengepladser 313 510 -176 334 

- heraf i fællesakutmodtagelse 38 46 3 49 

Intensivpladser 10 17  17 

Senge i alt 329 527 -176 351 

Patienthotel 23 38 -22 16 

 
 

Årsager til væsentlige ændringer ift. kapacitet: 

I planlægningsfasen er den samlede behandlingskapacitet fastholdt, men flere stationære senge er 

konverteret til ambulant behandling samt dagbehandling grundet den generelle behandlingsudvikling.  

 
 

Forudsætninger for det færdige projekt:  

Indlagte patienter pr. år 28.176 

Ambulante behandlinger pr. år 273.018 

Optageområde (borgere) 232.000 

 


