Fakta om byggeriet på Nyt OUH
Grundareal:
Bruttoetageareal:

860.000 m2
247.000 m2 for Nyt OUH,
(Hertil 13.000 m2 Børne- og unge psykiatri)

I alt ca.:

260.000 m2

Indretning
Samlet antal sengepladser:

837

Heraf:
Somatik:
Intensiv sengepladser:
Respiration:
Antal operationsstuer:
Ambulante undersøgelses- og behandlingsrum

623 (inkl. 71 FAM)
79
4
38 stationære, 14 dagkirurgiske
386

Børne- og Ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri:

131

Projektøkonomi
Samlede anlægsudgifter for Somatik og Børne- og unge psykiatri beløber sig til 7,9 mia. kr. (løbende priser)

Beskrivelse af byggeprojektet¨
Hovedprojektet
Hovedprojektet består af 3 elementer: Vidensakse, Behandling- og sengeafsnit samt de Kliniske Klynger.
Vidensaksen
Vidensaksen består af 4 etager og rummer ca. 61.000 m2.
Vidensaksen kobler Nyt OUH fysisk med Syddansk Universitet. Det er hospitalets centrale bygningskrop og
rummer dels funktioner, som både hospitalet og universitet trækker på, dels funktioner, som er henvendt
imod offentligheden.
Vidensaksen indeholder bl.a. intensivfunktioner, laboratorier, kantinefunktioner, apoteksudsalg m.v.
Vidensaksen er rygraden i bygningsmassen, og danner også koblingen mellem klynger, behandlings og
sengeafsnit og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SUND. Nyt OUH’s hovedindgang vil være i den
sydligste ende af Vidensaksen.
Behandling- og sengeafsnit
Behandling- og sengeafsnittet bliver på 5 etager. De 5 etager vil sammenlagt rumme ca. 99.000 m2.
Afsnittet indeholder blandt andet operation og billeddiagnostik med supportfunktioner. Det er placeret mellem
klyngerne og udgør bygningsanlæggets øst-vestgående midterzone på hver sin side af Vidensaksen.

Den centrale placering understøtter optimale arbejds- og behandlingsforhold, og kortest mulige veje.

Kliniske Klynger.
De kliniske klynger breder sig ud over ca. 92.000 m2.
Nyt OUH’s afdelinger samles i såkaldte klynger. Klyngerne er placeret så de i videst mulige omfang opfylder
specialernes nærhedskrav ved enten klyngenaboskab eller en kobling over nogle behandlingsafsnit.
Klyngerne grupperer sig i fire kvadranter omkring Vidensaksen og Behandlings- og sengeafsnit.
FAM (fælles akutmodtagelse indeholder både Somatik og Psykiatri)

Status
Byggeriet er netop igangsat med grundstens nedstøbning onsdag den 28. august 2019.
Hospitalet ventes færdig til overdragelse sidst i 2022.

