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• Årlige forhandlinger med staten i maj om
regionernes økonomi

• Her fastlægges anlægsudgifterne for
både kvalitetsfondsprojekterne og øvrigt
anlæg

• I aftalen for 2019 var der 2,45 mia. kr. til
øvrigt anlæg

• Dette ligger på niveau med de tre
foregående år:

• 2018: 2,2 mia. kr.
• 2017: 2,3 mia. kr.
• 2016: 2,1 mia. kr.

Regionernes økonomi



• De 16 kvalitetsfondsprojekter forventes afsluttet i 2025

• Herefter forventes midlerne til øvrig anlæg at stige

Kvalitetsfondsmidlerne 



Regionalt finansierede
projekter

• Der er 27 sygehusbyggerier ud
over de 16 kvalitetsfonds-
projekter

• Almindelig
bygningsvedligehold

• 9 psykiatrisygehuse

• Flere projekter med alternative
finansieringskilder såsom OPP
eller ESCO-samarbejder

Aabenraa Psykiatri



Rambøll rapport 
fra 2014
• Analysen anslog, at der er et 

årligt investeringsbehov på 5,1 
mia. kr. frem mod 2024

• En tredjedel af den 
bygningsmasse, som 
videreføres, er i kritisk stand



• Andelen af byggemassen der er i
dårligere tilstand end den kritiske
tilstand på 1 uden opretholdende
vedligehold

• Vedligeholdelsesefterslæbet vil frem
mod 2024 stige med 1,2 mia. kr. årligt
og dermed være på 30 mia. kr.

Bygningsmasse i 
kritisk tilstand



Anlægsudgifter ift. 
driftsudgifter 
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Folkeskoler m.m. Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Sygehuse



• Danmark ligger på en 18. plads
blandt OECD-lande

• Lavere niveau end de andre
skandinaviske lande

Offentlige 
anlægsinvesteringer 
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• Byggeriet af det Nye Karolinska
Universitetshospital overskred
budgettet med 10 mia. sek.

• Budgettet var i forvejen på 15. mia. kr.
I Danmark kan man få 3 store
projekter for samme budget.

• Bygningsfejl, manglende kontrol og
styring

Sygehusbyggeri i Sverige



• Totalrammeprincippet sikrer danske 
byggerier mod lignende sager

• Gælder ikke kun 
kvalitetsfondsbyggerierne

• Udfordrer samtidig markedet og kan 
lede til konflikter

Danske sygehusbyggerier 
er en succeshistorie



• Rapport fra KL i maj 2018

• Private investeringer og
byggeri var den primære
kilde for overophedningen af
arbejdsmarkedet inden
finanskrisen

• Det offentlige byggeri og
anlægsinvesteringer har stort
set ingen rolle spillet for
udviklingen i
overophedningen

Det private er i højere grad skyld i overophedning 
af økonomien end det offentlige


