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DANMARK
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2860 SØBORG
DANMARK

VIL DU VIDE MERE

Lars Bjarne Pedersen
Telefon +45 2030 2241

lp@lbpeng.dk

HOSPITAL TIL TIDEN
Der er fart på byggeriet ved Bispebjerg Hospital, hvor det nye akuthus 
slår dørene op allerede ved årsskiftet 2022/2023, og ikke i 2024 som 
først planlagt. LBP Engineering har bidraget med en fl eksibel tilgang og 
grundig brugerinddragelse.

H V O R ?
København (Frederiksbjerg)

H V O R N Å R ? 
Oktober 2018 - december 2019

L B P ’s  H O N O R A R
ca. 6.300.000 DKK

K U N D E
EMCON A/S og 

Center for Ejendomme, 
Region Hovedstaden

L B P ’s  Y D E L S E R
Engineering
Kortlægning

Decommissioning

”Vi har fundet kilometervis af kabler, 
der er klippet i begge ender. Og 
generelt savner vi data. Nordfl øjen er 
bygget i 1930’erne og er knopskudt 
siden af et par omgange, så det er ikke 
overraskende, at det er sådan. Men 
det betyder, at det bliver udfordrende 
at give faglige skøn,” fortæller LBP-
projektleder Jesper Sommerset.

”Vi har derfor gransket hele bygningen for 
at identifi cere, hvad fl ytningen vil indebære 
og for at klargøre nedrivningen, uden at det 
påvirker den daglige drift. Og så har vi talt 
med alle, lige fra bygherre til det lægefag-
lige personale og dem, der tager sig af det 
tekniske vedligehold af hospitalets systemer 
og maskiner. Grundig brugerinddragelse er 
afgørende, for alt er nødt til at stå klar på 
samme tid, så det er muligt at fl ytte ud og ind 
igen, når det nye akuthus står klar”.

LBP Engineering A/S har i projektet bidraget 
med et lille, agilt team med mange forskelli-
ge kompetencer og et dybt kendskab til de 
systemer, som hospitalet benytter sig af. Des-
uden har LBP ansvar for håndtering af støj, 
støv og arbejdsmiljøforhold samt klimasikring 
af bygningen før, under og efter nedrivning.

Det er reelt et helt nyt hospital, der står klar, 
når Akuthuset på Bispebjerg i København 
slår dørene op for akutmodtagelse, operati-
onsstuer, intensivafdeling, sengestuer og ra-
diologiafdeling. For at gøre plads til det nye 
akuthus nedrives i første omgang nordfl øjen 
af den gamle Bygning 7, der i dag rummer 
operationsgang og al radiologi, og senere 
hele bygningen. LBP Engineering A/S har 
varetaget den etapevise kortlægning af byg-
ningen forud for nedrivning.

Og hvordan river man så nordfl øjen ned uden 
at genere den daglige gang på det store sy-
gehus? Løsningen har været at fl ytte aktivite-
terne i nordfl øjen til en midlertidig bygning, 
indtil det nye akuthus står klar. Radiologi og 
operationsgang vil fortsat være forbundet til 
det øvrige hospital via underjordiske tunnel-
ler, ligesom der er etableret en røntgen-sa-
tellit ved akutmodtagelsen. En primær udfor-
dring i arbejdet har været den eksisterende 
bygnings alder – godt 80 år har den på ba-
gen – og den stedvis forældede dokumenta-
tion af bl.a. rørføring.


