VONSILD HAVE
OPP

DANMARKS FØRSTE OPP-PLEJECENTER
Vonsild Have er Danmarks første OPP-projekt, der både omfatter byggeri, bygningsdrift- og vedligehold samt levering af pleje- og omsorgsydelser. Bygningsdriften udgør ca. 60 mio. kr. af den samlede kontraktsum. Kemp & Lauritzen har vundet den 20-årige kontrakt på drift og
vedligehold af bygningen.
I efteråret 2013 blev det første spadestik taget til Danmarks
første OPP-plejecenter i Vonsild ved Kolding. De næsten 6.000
etagemeter og 60 plejeboliger stod klar i marts 2015. Plejecentret
er en unik sammentænkning af byggeri, bygningsdrift og levering
af plejeydelser. Målet er at skabe et byggeri, der fungerer godt
som hjem for de ældre og som arbejdsplads, og det har stillet store
krav til arkitektur og funktionalitet.

Synergi og langtidssikrede løsninger
Attendo A/S, som er ansvarlig for det samlede projekt, har
indgået en aftale med Kemp & Lauritzen om levering af de
tekniske installationer til byggeriet samt drift af de indvendige
og de udvendige arealer i den 20 år lange aftaleperiode.
Kemp & Lauritzen har erfaring fra andre OPP-samarbejder,
men dette adskiller sig ved integrationen mellem indholdsdrift
og bygningsdrift, som gør, at samarbejdet bliver tættere,
kompetencerne udnyttes bedre, og der opstår større synergi
og fleksibilitet. Med OPP arbejdes der med en totaløkonomisk
tilgang til løsningerne, så der skabes optimal sammentænkning
af anlæg og drift. Derved sammentænkes de beslutninger, der
tages i anlægsfasen med konsekvenser i driftsfasen. Michael
Pagaard Madsen, Afdelingsleder i Kommunale Ejendomme i Kolding
Kommune fortæller:

”Vi har store forventninger til selve driften og
vedligehold af bygningerne, men i og med at Kemp &
Lauritzen selv har været med inde over projekteringen,
føler vi os trygge. Jeg er med andre ord sikker på,
at der er stillet de nødvendige krav til kvaliteten af
materialerne, så driften forløber bedst muligt gennem de
20 år, aftalen løber samt derefter, når vi selv overtager”.

”

Ekstra investeringer i velfærdsteknologi
Når man bygger til ældre og plejekrævende, som samtidig er ramt
af en funktionsnedsættelse eller sygdomme som fx demens, er
der behov for en tværfaglig tilgang, som forener arkitektur og
tekniske muligheder med hensynet til de ældre, deres besøgende
og plejepersonalet. Plejecentret får med Kemp & Lauritzens
kundeorienterede pallette mange forskellige ydelser, som fx
adgangskontrol på alle døre, så demente beboere ikke får forvildet
sig de forkerte steder hen. Der er også installeret teleslyngeanlæg
i de relevante opholdsrum, ligesom der er lavet fiberopkobling til
telefoni og internet i alle plejeboligerne. Ydermere er der monteret
en tablet i hver plejebolig, så personalet kan registrere deres
arbejdsopgaver direkte i forbindelse med besøget hos beboeren i
stedet for at bruge den traditionelle løsning med PDA’er.

PLEJECENTRET VONSILD HAVES FORDELE
TOTALØKONOMI OG LANGSIGTEDE
LØSNINGER
TÆTTERE SAMARBEJDE MED STØRRE SYNERGI
• Fokus på totaløkonomi
• Langtidssikrede løsninger
• Indtænkning af pleje- og omsorgsydelser
• Bedre udnyttelse af kompetencerne

”

