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Gennemgående rådgiver for 
Det Nye Universitetshospital 
 
Den gennemgående rådgiver skal blandt andet hjælpe med: 

• Den arkitektoniske udformning: Tegninger og projektering af 
byggeriet, viden om ”healing architecture” og viden om 
tekniske krav til hospitalsbyggeri 

• Landskabsarkitektur 
13. december 2007

• Logistik på hospitalet – hvordan hænger afdelingerne 
sammen, og hvordan understøtter byggeriet optimale 
patientforløb 

• Brugerinvolvering 
• It og medicoteknik – dvs. nyeste teknologi, der kan 

understøtte behandling og processer  
• Byggestyring – tid, proces, økonomi og risiko  

 
For at klare den store opgave er det vindende hold et konsortium 
med følgende virksomheder repræsenteret: 
Hold C. F. Møller m.fl. 
Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S 
Cubo Arkitekter A/S 
Avanti Architects Ltd., England 
Schønherr Landskab K/S 
Tegnestuen Havestuen 
Nosyko AS, Norge 
Lohfert & Lohfert AS 
Capgemini Danmark A/S 
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma 
Rambøll Gruppen A/S 
Birch & Krogboe A/S 
 
Konkurrencepræget dialog 
Udbuddet har været en såkaldt om konkurrencepræget dialog. Den 
23. marts 2007 blev de fire hold prækvalificeret og deltog alle i den 
efterfølgende dialogproces som fastlagt af Region Midtjylland. Efter 
dialogprocessens afslutning udarbejdede Region Midtjylland det 
endelige udbudsmateriale, som er grundlaget for de modtagne tilbud.  
 
Ved tildelingen af opgaven har Region Midtjylland udover forslag til 
opgavens løsning desuden lagt vægt på tilbudsgivernes forslag til 
samarbejde og organisering af den komplekse opgave og endelig 
størrelsen af rådgiverhonoraret.  



 

Side 2

Køreplan 
Som en del af udbuddet har Den Gennemgående Rådgiver udarbejdet 
et skitseforslag til den sammenhængende hospitalsby. De næste par 
år skal Den Gennemgående Rådgiver udarbejde en helhedsplan for 
byggeriet samt detailprojektering af de første etaper af byggeriet i 
samarbejde med de kommende brugere.  

• 2010 forventes byggeriet af første etape at begynde 
• Ca. 2015-2020 forventes den samlede hospitalsby at stå 

færdig 
 
Om fremtidens hospital 

• Et førende universitetshospital, der leverer specialiseret 
patientbehandling til Region Midtjylland og resten af Danmark. 
Forskning og undervisning er en integreret del af hospitalet.  

• Velfungerende lokalt hospital, hvor ca. 300.000 borgere i 
Århus har adgang til almindelig hospitalsbehandling af høj 
kvalitet 

• I alt skal der bygges ca. 250.000 m2 
• Det nuværende Århus Universitetshospital, Skejby dækker i 

dag over ca. 150.000 m2 
• Byggeriet forventes at koste omkring 8,5 mia. kroner incl. 

apparatur 
• Driftsbudget ca. 4.5 mia. kr. årligt  
• 100.000 indlæggelser 
• 600.000 ambulante besøg 
• 9.000 ansatte 
• 25.000 transporter – dagligt 

 
 
Læs mere i: Informationsmaterialet vedrørende udbud af 
gennemgående rådgivning. 
Find det på http://www.dnu.rm.dk  under EU-udbud  
Eller rekvirer materialet hos Projektafdelingen for Det Nye 
Universitetshospital: prodnu@rm.dk / 8728 4801 
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