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Risikovurdering af Cuneco afprøvningsprojekt
- Projektsekretariatets kommentarer til det af Niras udarbejdede notat vedr. cuneco-projektet.

COWI har som det 3. øje på DNV-Gødstrup projektet angivet i deres
rapportering for 3. kvartal 2012 anbefalet, at: ”… der laves en nærmere
vurdering
af
it-udviklingsprojektet
CCSbygningsdelklassifikation med firmaet Cuneco og dets betydning for
fremdriften i projekteringsarbejdet og de kommende entrepriseudbud…”
Projektets bygherrerådgiver, Niras, er på denne baggrund blevet anmodet om at udarbejde en uvildig risikovurdering af Cunecoafprøvningsprojektet.
Nedenstående er Projektsekretariatets kommentar til det af Niras udarbejdede notat dateret den 09. november 2012: ”Risikovurdering af
Cuneco afprøvningsprojekt”.
Projektsekretariatet er som udgangspunkt enig i Niras’ vurdering af
cuneco-projektet, idet der dog er forhold, som Projektsekretariatet
ønsker at tydeliggøre.
I indledningen kan man få den opfattelse, at projektet for DNVGødstrup også omhandler udvikling. Det skal præciseres, at DNVGødstrup alene stiller projektet til rådighed som afprøvningsprojekt,
blandt flere afprøvningsprojekter i Danmark. Eller anderledes udtrykt
så er udarbejdelse af koder mv. er ikke en del af DNV-Gødstrup projektet, men et arbejde der varetages i Cuneco.
I pkt. 2.1 fremgår det, at der ikke i dag findes fælles standarder og
det netop er et af formålene med projektet. Det fremgår imidlertid
ikke tydeligt, at der også eksisterer en risiko ved anvendelse af de
nuværende kodninger (SFB og tilsvarende). Derfor kan risikoanalysen
i punkt 3 ikke stå alene som en risiko, der relatere sig til CCSkodning. CCS-kodning er netop muligheden for at skabe et entydigt
grundlag for at sikre færre fejl.
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I pkt. 4 ønsker Projektsekretariatet at fremhæve, at Cuneco har afsat
en projektleder alene til DNV-Gødstrup afprøvningsprojekt med henblik på at sikre fremdrift. Kontrakten mellem Cuneco og DNVGødstrup giver mulighed for, at afprøvningsprojektets styregruppe
kan stoppe projektet, hvis tidsplanen for afprøvningsprojektet ikke
følges. Projektets totalrådgiver, CuraVita, investerer ligeledes i projektet og er derfor også interesseret i at det lykkes.
Det er endvidere Projektsekretariatets vurdering, at den fremtidige
drift af det nye hospital vil blive væsentlig mindre ressourcekrævende
når der er tilvejebragt et entydigt datamateriale som grundlag herfor.
Dette gør sig i sær gældende når der som her er tale om et barmarksprojekt. Forudsætning herfor er at der eksisterer ensartede koder på tværs af relevante programmer, hvilket vil kunne opnås ved
implementeringen af CCS-kodning..
Projektsekretariatet er sammenlagt af den opfattelse, at der er en
sikkerhed for, at afprøvningsprojektet kan stoppes i tide, hvis det
skønnes nødvendigt og at den økonomiske skade er minimal sammenholdt med de gevinster, der vil være, når projektet er gennemført.
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