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NCC skal bygge Nordsjællands nye supersygehus
Region Hovedstaden har valgt NCC til at bygge Nyt Hospital Nordsjælland.
Det er det sidste af de store supersygehuse, der skal opføres i Danmark.
NCC og Nyt Hospital Nordsjælland skal nu udforme detaljerne og
planlægger at underskrive kontrakten i fjerde kvartal.
”Vi er meget stolte over at være blevet valgt til at bygge dette unikke hospital til glæde for
tusindvis af patienter, pårørende og medarbejdere. Bygherre har fra start lagt vægt på
samarbejde, så udgangspunktet for et godt resultat kan ikke blive meget bedre,” siger
direktør Palle Bjerre Rasmussen, NCC Danmark.
Byggeriet omfatter i alt 118.000 kvadratmeter i en lav bygning på fire etager. Det er
allerede kendt for sit organiske udtryk med en bygning, der set ovenfra ligner en
firkløver. Hospitalet skal ligge i den nye bydel Favrholm i Hillerød.
NCC har stor erfaring med hospitalsbyggeri, herunder at benytte digitale værktøjer til at
skabe et både bygbart og fleksibelt projekt. Det falder godt i tråd med Nyt Hospital
Nordsjællands ønske om en effektiv og digitaliseret byggeproces, der skal sikre et fælles
overblik over projekt, tidsplaner og budget.
”I et projekt af denne størrelse er det afgørende, at alle detaljer hænger sammen, og at
alle relevante informationer om byggeriet er tilgængelige for de involverede. Det kræver
store digitale evner, og det har vi fuld tiltro til, at NCC har,” siger Henrik
Schødts, projektdirektør for Nyt Hospital Nordsjælland.
NCC bliver hovedentreprenør på projektet. Budgettet for Nyt Hospital Nordsjælland er
på ca. 2,4 mia. danske kr. NCC og Nyt Hospital Nordsjælland skal nu fastlægge
detaljerne for projektet og planlægger at underskrive kontrakten i fjerde kvartal.
Projektet bliver løbende ordreregistreret igennem projektperioden i forretningsområdet
NCC Building Nordics.
For yderligere information, kontakt venligst:
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC + 46 708 84 74 69
NCC´s pressevagt 4170 4909, NCC´s Mediabank
Om NCC: Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de
førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på
rundt regnet 41 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

NCC AB (publ.)
170 80 Solna

Besöksadress
Vallgatan 3
170 67 Solna

Telefon 08-585 510 00
Fax 08-85 77 75
www.ncc.se

Org.nr 556034-5174
Solna
VAT nr SE663000130001

