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NCC skriver kontrakt på första fasen av Nordsjällands 
nya supersjukhus  
 

NCC har nu undertecknat kontrakt med Region Hovedstaden för första 

fasen av Nordsjällands nya supersjukhus. Kontraktet på den första fasen i 

projektet utgör cirka 1,7 miljarder SEK av det totala 

entreprenörsuppdraget som uppskattas till 3,4 miljarder SEK. 
 

– Vi är mycket glada över att fortsätta det goda samarbete som vi har med Nyt Hospital 

Nordsjælland. Att uppföra ett sjukhus av den här storleken passar vår kompetens och 

resurser utmärkt och vi ser fram emot att sätta igång nu, säger Palle Bjerre Rasmussen, 

chef för NCC Building Nordics i Danmark. 

 

Det nya sjukhuset är det sista av de så kallade supersjukhusen som ska byggas i 

Danmark. Det samlade projektteamet, Nyt Hospital Nordsjælland, NCC och projektets 

huvudkonsulter har sedan sommaren arbetat för att ta fram de bästa tekniska och 

metodmässiga lösningarna. Nu inleder NCC den första fasen av bygg- och 

anläggningsarbetet.  

 

– Det krävs en engagerad entreprenör för att bygga ett så stort sjukhus till invånarna och 

NCC får en nyckelroll i att se till att sjukhuset blir något extra. Vi har stora förväntningar 

på NCC. Det gäller särskilt i fråga om att driva en effektiv och digital byggprocess, där vi 

noga kan följa tidsplaner och budget för att på så sätt fatta rätt beslut tillsammans. Så 

skapar vi ett speciellt sjukhus till invånarna, säger Henrik Schødts, projektchef för Nyt 

Hospital Nordsjælland.  

 

Det undertecknade kontraktet gäller enbart fas 1, som omfattar byggnadsplan, mark-, 

avlopps-, betong- och stålarbeten. Samtidigt ska NCC stå för anbudsförfarande och 

upphandling av kontrakt för tillslutning med fasader och tak samt en serviceanläggning 

(fas 2). Slutligen ska NCC stå för anbudsförfarande och beställning av kontrakt för 

interiören samt markläggningsarbeten (fas 3).  

 

Förutsättningen för att fas 2 och fas 3 ska ingå i NCC:s huvudentreprenad är att 

beställning och projektledning kan hållas inom byggherrens budget vilket NCC 

tillsammans med byggherren ska utvärdera under nästa fas. 

 

Uppförandet av sjukhuset blir det största enskilda byggprojektet på Nordsjälland hittills. 

Den låga byggnaden på fyra våningar är formad som en fyrklöver och sträcker sig över 

118 000 kvadratmeter. Bygget förväntas pågå i fyra år. Projektet orderregistreras 

löpande under projektperioden i affärsområde NCC Building Nordics. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC +46 708847469, 

anna.trane@ncc.se 

mailto:anna.trane@ncc.se
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Projektchef, Henrik Schødts, Nyt Hospital Nordsjælland, +45 31 43 20 41, 

Henrik.Schoedts@regionh.dk 

 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 , NCC:s Mediabank 
 
Om NCC: Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 
ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 
Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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