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Jakobsen & Blindkilde skal bygge Thisteds idræts- og
sundhedscampus ved Thyhallen
Thyhallen, der er ved at blive udbygget og moderniseret, får i anden etape
også et særligt campusmiljø omkring uddannelse, sundhed og idræt.
Byggeriet udføres af Jakobsen & Blindkilde sammen med Cubo Arkitekter
og rådgivere fra Niras. Prisen er knap 52 mio. kr.
NCC-firmaet Jakobsen & Blindkilde skal stå for byggeriet af Thyhallens anden etape.
Hallen er ved at blive udviklet til et moderne center for borgeraktiviteter og -sundhed i
Thisted Kommune.
Sidste år gik arbejdet med selve hallerne i gang, og nu går startskuddet til
hovedbygningerne, der bliver et multifunktionelt sundhedscenter, som meget passende
ligger tæt på Professionshøjskolen, Thisted Gymnasium og Teknisk Gymnasium.
”Det kommende sundhedscenter bliver nærmest et stort forsamlingshus for Thisted, og
nærheden til uddannelsesinstitutionerne gør det helt sikkert til et sted, hvor byens
borgere kommer til at mødes og udfolde sig. Vi skal skabe et moderne, bæredygtigt
byggeri, som giver brugerne gode oplevelser, og vi ser frem til at udføre byggeriet,” siger
senior tilbudschef Claus Michael Pedersen fra Jakobsen & Blindkilde.
Det nye sundhedscampus placeres øst for Thyhallen og sammenbygges med den
eksisterende indgang til Thyhallens foyerområde, så faciliteterne smelter sammen.
Samlet bliver der 2.7oo m2 nybygning og 2.700 m2 ombygning. Der bliver i stueplan
indrettet behandlingsrum og træningssale. På første sal bliver der møderum, kantine og
kontorarbejdspladser. I det nedre niveau under det eksisterende foyerområde bliver de
nuværende omklædningsfaciliteter ombygget og gjort mere overskuelige for brugerne.
”Vi har været i den positive, men også svære situation, at skulle vælge mellem 4 seriøse
og godt gennemarbejdede tilbud, der alle, trods et meget travlt dansk byggeri, har levet
op til den ønskede kvalitet og pris. En grundig evaluering af tilbuddene resulterede i, at
styregruppen pegede på tilbuddet fra Jakobsen & Blindkilde, og vi ser derfor frem til
samarbejdet om at realisere projektet, som vil bringe Thisted Kommune i front, når det
gælder sundhed, bevægelse og fællesskab for alle,” siger Esben Oddershede formand for
Thisted Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg samt projektets styregruppe.
Byggeriet begynder i november 2021 med projektering og forventes afsluttet ultimo
2023. Ordren er på knap 52 mio. DKK og bogføres i 3. kvartal i 2021 under
forretningsområde Building Nordics.
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Om NCC: NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise
inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både
kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og
infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK.
og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.
Om Jakobsen & Blindkilde: Vi udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med
egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og
naturgenopretningsprojekter. Jakobsen & Blindkilde, der er en del af NCC, har base i Aulum og beskæftiger
ca. 80 medarbejdere.
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