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Sygehusbyggerier
har holdt hånden
under beskæftigelsen
Vækst: Sygehusbyggerier i blandt andet Aabenraa, Kolding og Esbjerg har hjulpet mange tusinde i arbejde
og dermed holdt hånden under beskæftigelsen i kriseårene.
TEMA

krisens start i 2008, reddet mange
i blandt andet bygge- og anlægsbranchen fra arbejdsløshed.
– Det har været med til at holde
hånden under beskæftigelsen, siger sekretariatschef i Beskæftigelsesregion Syddanmark Vagn Jensen, der bakkes op af Poul Bisgaard, chef for organisationen bag
regionens sygehusbyggerier.
– Havde det ikke været for sygehusbyggerierne og udbygning af
infrastruktur, så havde det set
skidt ud i mange brancher, forklarer Poul Bisgaard.
Han påpeger, at mange mindre
virksomheder i området i langt
højere grad end tidligere har haft
mulighed for at komme i spil om

Af Rasmus Just
Tlf. 7912 4594
raj@jv.dk

Når sygehuse i Aabenraa og Middelfart står færdige inden for det
kommende år, er det samtidig afslutningen på første del af en lang
række sygehusbyggerier i hele regionen.
Frem til 2021 bliver der bygget
for godt ti milliarder kroner i hele
Region Syddanmark, og det har, siden byggerierne blev vedtaget ved

opgaverne, fordi storentrepriserne denne gang er blevet splittet op
i fagentrepriser.
Det har givet langt flere bud fra
de regionale virksomheder og mere konkurrencedygtige tilbud, påpeger Poul Bisgaard.
En opgørelse fra Region Syddanmark viser, at det indtil videre i høj
grad er lykkes de lokale virksomheder at få del i mange opgaver.
Ifølge Dansk Byggeri er der tale
om en landsdækkende jobfest,
som forventes at toppe i 2015 og
2016. Ifølge cheføkonom Bo Sandberg vil 60 procent af arbejdspladserne gå til byggefirmaer, mens
rådgivere og leverandører får glæde af resten.

F A K TA

Sygehusbyggerierne
■ Fra 2008 til 2021 skal der bygges eller ombygges for godt ti milliarder
kroner alene på sygehuse og psykiatriske hospitaler i Region Syddanmark.
■ Der bygges også i alle andre dele af Danmark. I alt investeres der for
omkring 50 milliarder kroner over de næste knap ti år.
■ Danske Regioner og den daværende VK-regering vedtog en gennemgribende ændring af sygehusstrukturen i 2008. Hovedtanken er, at behovet
for øget specialisering kræver behandlinger på færre enheder med bedre
faglig ekspertise.
■ Ifølge rådgivningsvirksomheden Cowi vil de mange byggerier i Syddanmark sikre omkring 10.000 arbejdspladser frem til 2020.
■ I Syd- og Sønderjylland vil antallet være omkring det halve.
Især ufaglærte, smede, ingeniører, chauffører, elektrikere og tømrere er
beskæftiget inden for byggerierne.

SYGEHUSBYGGERIER I REGION SYDDANMARK
Region Syddanmark bygger for 10 mia. kr. over de kommende år. Byggerierne vil frem til 2020 give arbejde til omkring 10.000 personer.
Esbjerg

Beskrivelse af projektet
Hvem finansierer?
Projektperiode
Projektsum

Sydvestjysk
Sygehus
Udbygning til akutsygehus.
Nybygning af dialyse og laboratorium,
intensiv, nuklear, fælles akutmodtagelse og ny sengebygning, mens
eksisterende bygninger renoveres.
Regionsrådet
2010-2020
702 mio. kr.

Middelfart

Vejle

Odense

Psykiatri

Psykiatri

Nyt OUH

Sygehuset samler de
psykiatriske afdelinger i
Kolding og Vejle. Der bliver 99
døgnpladser, akutmodtagelse
og ambulatorium.
OPP (offentlig-privatpartnerskab)
2012-2016
Ca. 450 mio. kr.

Byggeriet ved Middelfart
samler alle de retspsykiatriske
pladser i Region Syddanmark
og får 70 døgnpladser, når det
indvies til næste år. Dele af
byggeriet er allerede færdigt
og taget i brug.
2010-2014
260 mio. kr.

Det nye supersygehus i Odense
(Odense UniversitetsHospital)
bliver 212.000 kvadratmeter stort
og får 714 enkeltsengsstuer.
Den statslige kvalitetsfond
finansierer 60 pct., mens regionsrådet finansierer resten.
2008-2021
6,3 mia. kr.

Psykiatri

Psykiatri

De psykiatriske sengepladser i
Hviding og Esbjerg samles i ét hus og
vil få 97 sengepladser. Udover
nybyggerier vil eksisterende
bygninger blive renoveret.
Regionsrådet
2010-2015
251 mio. kr.

Psykiatrisygehuset bliver en del af
supersygehuset, men får 25.000
selvstændige kvadratmeter og 139
sengepladser.
Regionsrådet finansierer selv hele
byggeriet.
2008-2021
600 mio. kr.

Vejle
Middelfart

Esbjerg

Kolding

Sygehus Lillebælt
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Odense

Aabenraa

Aabenraa

Sygehus Sønderjylland

Psykiatri

Sygehuset udbygges og renoveres og
bliver akutsygehus for 230.000
sønderjyder.
Primært den statslige kvalitetsfond.
2010-2020 (første fase færdigt 2014)
1,25 mia. kr.

Den nye psykiatriske døgnfunktion får 111 sengepladser og
bygges sammen med det
somatiske sygehus. Det kommer
til at rumme både voksen-,
børne- og ungepsykiatri.
2010-2014/2015
480 mio. kr.

Sygehuset udbygges og renoveres over de
kommende år og bliver akutsygehus for et
optageområde på 300.000
borgere.
Den statslige kvalitetsfond og af regionsrådet i fællesskab.
2009-2016
900 mio. kr.

Sønderborg

Specialsygehus
Sønderborg
JydskeVestkysten
Grafik: mollers.dk - Hans Møller
Kilde: Region Syddanmark

Sygehuset bliver ombygget til at modtage visiterede, akutte
medicinske patienter, udvalgte patientgrupper inden for
ortopædkirurgi samt ambulante kirurgiske patienter.
2012-2018
261 mio. kr.
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Lærling Andreas Krogh (tv.) og svend Carsten Graversen (i midten) er ansat ved tømrervirksomheden HM Byg i Stepping ved Christiansfeld. De er blandt de
mange håndværkere, som er beskæftiget med at få første fase af det nye Sygehus Sønderjylland i Aabenraa færdigt til sommer. Her lytter de til Karsten
Præstegaard, projektchef ved entreprenørvirksomheden STB Byg, der står for det indvendige arbejde på sygehuset.
Foto: Lene Esthave

Lokale håndværkere fører akutsygehus i mål
Job: Håndværkere fra landsdelen er beskæftiget med at få første fase af Sygehus Sønderjylland færdigt i 2014.
En af entreprenørerne har i perioder haft op til 70 mand i gang.
Ved indgangen til 2014 går de sidste etaper af Sygehus Sønderjylland i Aabenraa snart ind i sin afgørende fase.
Rundt på det store areal i den
nordlige del af Aabenraa har murere, tømrere, snedkere og mange
andre håndværkere fra det meste
af landsdelen knoklet på, så første
fase af Sygehus Sønderjyllands
akutsygehus kan stå færdig omkring august i 2014.
STB Byg fra Vejle har stået for entrepriserne, der skal opføre hele
den indvendige del af sygehuset,
og har engageret en række håndværksmestre til arbejdet.

– Næsten alle de håndværkere,
vi bruger, kommer fra det sønderjyske område, så det kommer i
den grad de sønderjyske håndværkere til gode, forklarer Jens
Winther, administrerende direktør i STB Byg, der ud over den store
entreprise i Aabenraa også er beskæftiget med sygehusbyggerierne i Kolding og Esbjerg.
STB Bygs opgaver ved byggeriet
i Aabenraa begyndte i 2012. Siden
da har entreprenørvirksomheden
haft mellem 20 og 70 håndværkere i arbejde.
Jens Winther mærker tydeligt,
hvordan arbejdet på de sydjyske

sygehuse påvirker håndværksbranchen i landsdelen.
– Der er virkelig meget aktivitet i
området, og vi fornemmer også, at
det er lidt sværere at finde folk og
nok også en anelse dyrere at arbejde med de sønderjyske håndværkere end ellers, fordi der er så
mange større projekter i gang i forhold til antallet af entreprenører
og byggefirmaer i landsdelen, forklarer Jens Winther.

Sikkert arbejde i lang tid

,,
Næsten alle de håndværkere, vi bruger, kommer fra det sønderjyske
område, så det kommer i
den grad de sønderjyske
håndværkere til gode.
JENS WINTHER,
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
I STB BYG

Direktøren glæder sig over, at sygehusbyggerierne er sikkert arbejde i en lang periode. Det bety-

der stabilitet for hans virksomhed
og for mange håndværksvirksomheder.
– Sygehusbyggerier er generelt
et segment, der holder et højt aktivitetsniveau over en lang tidshorisont. Når projekterne er så store,
giver det mulighed for et godt flow
over en lang periode, så det betyder også meget for aktiviteten
fremadrettet, siger Jens Winther.
Den anden og sidste fase af sygehuset forventes færdigt i 2020.
Psykiatrisygehuset i Aabenraa vil
efter planen stå færdigt om cirka
ét år.

Byggeboom kan give mangel på arbejdskraft
Elektrikere, murere og ingeniører
er nogle af de grupper, der har
nydt godt af de mange milliarder,
som regionen investerer i landsdelens sygehuse.
I flere dele af regionen er efterspørgslen så stor, at den ifølge en
rapport fra rådgivningsvirksomheden Cowi kan skabe risiko for
mangel på arbejdskraft.
Vagn Jensen, sekretariatschef i
Beskæftigelsesregion
Syddanmark, bemærker, at der i flere områder er meget få ledige inden for
visse brancher. Behovet for ar-

bejdskraft til de mange byggerier
forventes at toppe over de kommende år, og det stiller krav til, at
jobcentre og fagorganisationer
lægger sig i selen for at følge med
efterspørgslen på håndværkere
inden for flere brancher.
– Det er en gylden lejlighed til at
få folk i gang inden for de områder, som vi ved kommer til at
mangle arbejdskraft. Derfor er det
med at få gang i omskoling og efteruddannelse, pointerer Vagn
Jensen.
Han påpeger, at byggeboomet

har skabt jobåbninger på arbejdsmarkedet.
– Vi har set, at det både er kommet ledige til gode, men også folk
på arbejdsmarkedet har benyttet
muligheden for at skifte branche,
forklarer Vagn Jensen.
En prognose, som Beskæftigelsesregion Syddanmark har foretaget over ledigheden i regionen,
forudser, at især byggefag, metalarbejdere og 3F’ere vil opleve et
fald i ledigheden på ti procent fra
fjerde kvartal i år frem til samme
kvartal i 2014.

F A K TA

Risiko for mangel på håndværkere
■ Rådgivningsvirksomheden Cowi har undersøgt behovet for arbejdskraft i
Sydjylland.
■ Med forbehold for, at flyttemønstre, uddannelsesadfærd og erhvervsfrekvenser kan ændre billedet, er der allerede nu risiko for mangel på
murere, elektrikere, chauffører, udvalgte mekanikere, bygge- og anlægsteknikere og ingeniører.
■ Over de kommende år kan der desuden opstå mangel på tømrere, smede,
bygningsmalere og vvs’ere.

