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Byggeledelsen valgt til Bispebjerg
psykiatri

Arbejdet med at skabe Ny Psykiatri Bispebjerg er godt undervejs, og nu er
næste skridt på vejen blevet taget. Således har Arkitema Architects netop
vundet udbuddet på at varetage funktionen som byggeledelse og
arbejdsmiljøkoordinering på projektet.

Det blev Arkitema Architects, med underrådgiver Cubic Group, der vandt
udbudet om byggeledelse i forbindelse med etableringen af Ny Psykiatri
Bispebjerg. Her skal Region Hovedstaden over flere etaper etablerer en ny
psykiatrisk afdeling ved det kommende hospital i Bispebjerg. Således bliver
det arkitektvirksomheden der skal sørge for, at det daglige arbejde på



byggepladsen bliver udført som planlagt. Opgaven omfatter ud over
byggeledelse også arbejdsmiljøkoordinering af samtlige entrepriser og
bygherreleverancer af udstyr og apparatur.

”Vi er rigtig glade for at være blevet valgt til at skulle styre Ny psykiatri
Bispebjerg helt i mål. Det er en kompleks opgave, hvor vi gør brug af vores
store erfaring fra tilsvarende typer opgaver, og jeg er sikker på, at vi gennem
organisering, proaktiv styring og godt samarbejde, vil bidrage til at den nye
psykiatri bliver færdiggjort som forventet,” fortælle Anders Lomholt,
forretningsområdechef i Arkitema Architects.

Byggeriet ved Bispebjerg er tegnet at PLH Arkitekter og Friis & Moltke, og
omfatter opførelse af ca. 21.600 brutto m2 nybyggeri med plads til i alt ca.
200 sengepladser samt ca. 1.400 brutto m2 kælder og 4.100 brutto m2 P-
kælder. 

Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag Skandinaviens 5.
største og Danmarks største arkitektvirksomhed med over 550 medarbejdere
fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.
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Læs mere om os og vores mange projekter her

http://www.findvej.dk/Frederiksgade32,8000
http://maps.google.dk/maps?f=q&source=s_q&hl=da&geocode=&q=rued+langgaards+vej+8,+2300&sll=55.869147,11.228027&sspn=5.587415,19.753418&ie=UTF8&hq=&hnear=Rued+Langgaards+Vej,+2300,+K%C3%B8benhavn&z=15
http://maps.google.dk/maps?f=q&source=s_q&hl=da&geocode=&q=rued+langgaards+vej+8,+2300&sll=55.869147,11.228027&sspn=5.587415,19.753418&ie=UTF8&hq=&hnear=Rued+Langgaards+Vej,+2300,+K%C3%B8benhavn&z=15
http://maps.google.dk/maps?q=Rosenlundsgatan+29+A,+S+104+62+Stockholm+&hl=da&sll=55.869147,11.228027&sspn=9.765585,22.478027&vpsrc=0&z=16&iwloc=A
https://www.google.dk/maps/place/Gr%C3%A5br%C3%B6dersgatan+2,+211+22+Malm%C3%B6,+Sverige/@55.6067453,12.9944709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653a3feee3fcd35:0x12ca0ab5d2ba572!8m2!3d55.6067453!4d12.9966596
https://www.google.dk/maps/search/%E2%80%8BHammersborg+Torg+3,+N-0179+Oslo,+Norge/@59.9168961,10.7469698,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.dk/maps/search/%E2%80%8BHammersborg+Torg+3,+N-0179+Oslo,+Norge/@59.9168961,10.7469698,17z/data=!3m1!4b1
http://arkitema.dk/projekter


Kontaktpersoner

Eva Grønbæk Friis
Pressekontakt
Kommunikationschef
evfr@arkitema.com
+45 4212 6445

Peder Færch Grønfeldt
Pressekontakt
Kommunikationsrådgiver
Presse, kommunikation
pefgr@arkitema.com
61709990

mailto:evfr@arkitema.com
tel:+45 4212 6445
mailto:pefgr@arkitema.com
tel:61709990

