
 

Hospitalsbyggeri i Gødstrup – 

byggepladsbesøg med energi-
briller 

Energiforum Danmark i Midtjylland inviterer medlemmer og andre 

interesserede på besøg på byggepladsen til det nye hospital i Vest - 

Regionshospitalet Gødstrup, der er et barmarksprojekt på i alt 140.000 m2.  

Tid: Onsdag d. 20. juni kl. 13.00-16.45 

Sted: NNV Gødstrup, Mødelokale, Portnerbygningen, Skurbyen,  

Gødstrupvej 43, 7400 Herning 

Hospitalsbyggeriet Gødstrup er i fuld gang. Her vil alle nuværende 

hospitalsfunktioner fra Herning og Holstebro blive samlet fra 2020. 

I planlægningen af DNV Gødstrup har man arbejdet målrettet med at sikre at 

bæredygtighed, lavt energiforbrug og lille miljøbelastning var i højsædet. 

Det er efter projektets start besluttet at opføre byggeriet efter lavenergiklasse 

og med fremtidens fleksible energiforsyning.  

Byggeriet skal derfor opfylde de strammeste krav ligesom der i størst mulig 

udstrækning skal anvendes vedvarende energikilder.   

 

Kom 20. juni og se byggepladsen og hør i detaljer om: 

● Visioner for det bæredygtige byggeri og hvordan de virkeliggøres 

● Køleløsninger og varmepumper 
● Besøg på byggepladsen 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst og deltagerpræsentation  
v/ Flemming Madsen, Energiforum Danmark og Regionshospitalet i Herning 
  

Kl. 13.05 DNV - Gødstrup 
- Byggeriets tilblivelse og valg af løsninger, med særligt vægt de energi- og 

miljørelaterede til- og fravalg. 
v/Jørgen Baadsgaard, Teknisk Koordinator 
 

Kl. 14.00 Pause med kaffe og kage 
 

Kl. 14.20 Køling på et 140.000 m2 hospital – sådan er der valgt på Regionshospitalet i 
Gødstrup 

- De valgte løsninger 
- Er grundvandskøling altid en god ide? 
- Kunne varmepumpeanlæg have været en del af energicyklusssen? 

v/ Svend Madsen, Johnson Control  
 

Kl. 15.00 Udlevering af sikkerhedshjelme mv. 
 

Kl. 15.15 Besøg på byggeriet 
- Vi går gennem udvalgte områder i etape 1 og kommer til servicebyen og 

teknikbygningen 
Vi slutter af ved parkeringspladsen ved skurbyen senest 16.45 

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 13. juni 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden:http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 13. juni opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 

Af hensyn til plads er der max. 30 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-
princippet 
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