Fakta om DNU
Projektet i tal
- om byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus:
•
•
•
•
•
•
•

Fire hospitalsmatrikler samles under ét tag
250.000 m2 nyt byggeri
160.000 m2 eksisterende hospital integreres
Ca. 30.000 m2 ombygges til anden funktion
Areal på samlet grund ca. 1,25 million m2
Samlet anlægsramme på 6,4 mia. kr. til nye bygninger + 430 mio. kr. til ombygning
Hertil kommer:
o Nyt psykiatrisk center på 50.000 m2 med en anlægssum på 1,25 mia. kr.
o Dansk Center for Partikelterapi på 9.500 m2, anlægssum 800 mio. kr.
o P-hus med 700 pladser og heliport på toppen, anlægssum 160 mio. kr.

Fremtidig aktivitet…
•
•
•
•
•
•
•

100.000 indlagte patienter årligt
800.000 patienter til ambulante behandlinger
Kapacitet på i alt 1080 senge (822 somatiske + 258 psykiatriske)
Basishospital for 320.000 borgere i Aarhus og omegn
Lands- og landsdelshospital for 1,2 millioner borgere i Region Midtjylland
40-50 % af al hospitalsaktivitet i Region Midtjylland
Største arbejdsplads i Aarhus Kommune med ca. 10.000 ansatte

Hospitalsby på størrelse med en dansk provinsby…
•
•
•

2,8 km ny ringvej
Tre nye hovedadgangsveje
Knap 5.700 parkeringspladser (i henhold til lokalplanens krav)

Byggeriet i tal…
•
•
•
•
•
•
•
•

Byggepladsareal på 0,3 kvadratkilometer
To byggespor samtidigt (nord og syd)
Byggehastighed på 1.000 – 1.500 m2 pr. måned i hvert byggespor
Byggepladsens Fælles Faciliteter på 4.500 m2
Ca. seks km hegning om byggepladserne
Ca. 1.200 bygningsarbejdere i gang samtidigt, når aktiviteten er størst
Kontrahering med ca. 70 entreprenører - og et endnu større antal
underentreprenører
Ca. 200 daglige leverancer til byggepladsen

Tidslinje…
•
•
•

1. spadestik til DNU blev taget d. 26. oktober 2009
De første bygninger blev taget i brug i 2015
Hele byggeriet forventes at stå færdigt i 2019
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