Nyhedsbrev nr. 4 – december 2011

Hermed fremsendes nyhedsbrev nr. 4 om de nye kræftrådgivninger til Kræftens Bekæmpelse.

Vejle-projektet er nu sendt i konkurrence, og Aalborg og Næstved udbydes medio december 2011. Der er
således kommet rigtig godt gang i konkurrenceudbudene som forventet.
Siden nyhedsbrev nr. 3 fra september 2011 er følgende sket / kan oplyses:

•

I Aalborg er 3 entreprenører prækvalificeret:

•

HP Byg. Har tilknyttet POLYFORM samt Grontmij

•

M.Thomsen Støtt. Har tilknyttet Nordlund Architects samt Frandsen & Søndergaard

•

A.Enggaard + Færch & Co. Har tilknyttet Wienberg Architects samt Niras

Konkurrencematerialet udsendes medio december 2011. De enkelte teams præsenterer deres
forslag den 22. februar 2012, hvorefter endelig vinder udpeges og projektet igangsættes.

•

I Næstved er 3 entreprenører prækvalificeret:

•

Hoffmann. Har tilknyttet EFFEKT samt Lyngkilde

•

Enemærke & Petersen. Har tilknyttet PHOAM samt Cowi

•

Hansson & Knudsen. Har tilknyttet We architecture samt OBH

Konkurrencematerialet udsendes medio december 2011. De enkelte teams præsenterer deres forslag den
24. februar 2012, hvorefter endelig vinder udpeges og projektet igangsættes.

•

I Vejle har Regionen godkendt etablering af den nye rådgivning på sygehusets areal. 3
entreprenører er prækvalificeret:

•

Raunstrup. Har tilknyttet Arcgency samt Hundsbæk & Henriksen

•

K.G.Hansen & Sønner. Har tilknyttet LUMO Arkitekter samt Cowi

•

NCC. Har tilknyttet Adept Architects samt Grontmij

Konkurrencematerialet er udsendt medio november 2011. Projektet i Vejle bliver lidt større end de øvrige
rådgivninger, idet Regionen og Sygehus Lillebælt har ønsket at etablere et Palliativt Rehabiliteringscenter
som en integreret del af Livsrum, samtidig med placering af Palliativt Team samt bevægelsesprojektet Krop
& Kræft i det samlede byggeri. Konkurrencen afvikles derfor som et 2-faset, dialogbaseret forløb, hvor
afslutning af fase 1 er præsentation af første forslag den 26. januar 2012 efterfulgt af en dialog med de
teams som går videre til fase 2. Fase 2 afsluttes med endnu en præsentation den 9. marts 2012, hvorefter
endelig vinder udpeges og projektet igangsættes.

•

I Odense har Regionen godkendt etablering af den nye rådgivning på sygehusets areal. Det
forventes at brugerproces og udarbejdelse af konkurrencemateriale kan igangsættes i marts 2012
med udbud maj-juni 2012 . Prækvalifikation af entreprenørerne forventes foretaget i foråret 2012.

•

I Herlev er etablering af den nye rådgivning på sygehusets areal indstillet til godkendelse i
Regionsrådet. Det forventes at brugerproces og udarbejdelse konkurrencemateriale kan
igangsættes i foråret 2012. Der kan forventes et udbud i medio 2012. Prækvalifikation af
entreprenørerne forventes foretaget i foråret 2012.

•

Udarbejdelse af en ny lokalplan for en udvidelse af et eksisterende hus i Herning er midlertidigt
gået i stå på grund af en parkeringsproblematik. Der arbejdes stadig på at få løst dette hurtigst
muligt.

•

Der pågår forhandlinger om konkrete beliggenheder i Roskilde nær sygehuset. Region Sjælland er
generelt positiv overfor projektet. Det forventes at brugerproces og udarbejdelse af
konkurrencemateriale kan igangsættes i foråret 2012. Der kan forventes et udbud medio 2012.
Prækvalifikation af entreprenørerne forventes foretaget i foråret 2012.

•

Der foreligger nu en evalueringsrapport for rådgivningen i Århus – Hejmdal (den første åbne
rådgivning i Danmark som har været i drift ca. 1½ år). Rapporten kan ses på www.livsrum.dk.

•

Der henvises generelt til www.livsrum.dk for nyheder m.v.

•

Der vil blive udarbejdet en lille folder om projekt Livsrum. Denne folder vil bl.a. blive udsendt til alle
prækvalificerede arkitekter og entreprenører nå den er udarbejdet.

•

Alle projekter/projektmateriale skal digitalt håndteres over Byggeweb. Der etableres en Byggewebportal for hvert enkelt projekt. De enkelte portaler vil endvidere kunne overvåges via en central
portal, som også kan indeholde overordnede projektdokumenter m.v. Der vil komme nærmere
information om opbygning, adgangsbegrænsninger, log-in, support m.v. så snart projekterne
sættes i gang.

Nyhedsbrevene er ment som en overordnet information om projektets stade, nyheder, kommende
konkurrencer m.v. Ønskes mere detaljeret information kan henvendelse ske til Claus Hoffmann (41 94 93
50 / cho@sj.dk).

Informationsbrevet angiver de seneste nyheder som kan offentliggøres. Ud over disse nyheder foregår der
løbende sonderinger og forhandlinger i de konkrete områder, med myndigheder, bygnings- og grundejere,
etc., som ikke alle kan offentliggøres. Efterhånden som tingene afklares vil der blive informeret, og det er
generelt intensionen at informere så godt og hurtigt som muligt.

Næste nyhedsbrev forventes at blive udsendt marts 2012, når konkurrencerne i Aalborg, Vejle og Næstved
er afsluttet.

På Styregruppens vegne
Claus Hoffmann

