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Projektafdelingen (PA) har modtaget ”Det tredje øjes” (DTØ) rapport
for 3. kvartal 2018. Der har været en konstruktiv dialog om de
berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.
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Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten.
Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til
rapporten:

3.1

Generelt

Regionsrådet orienteres særskilt om status for tvister og konflikter.
Udbuddet af Forum forløber i henhold til planen.

3.2

Økonomi

3.2.1 Projektets reserver
PA er enig i, at en række forhold medfører risiko for træk på de
centrale reserver. Dette er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for
3. kvartal 2018 til regionsrådet. Rapporten beskriver de økonomiske
risici i forhold til projektets reserver. Hertil kommer en særskilt
opgørelse af særlige konflikter med entreprenører og rådgivere. PA er
således enig i og efterlever anbefalingen om, at der fortsat holdes
fokus på forhold der kan påvirke projektets reserveniveau.
I forhold til de punkter, DTØ konstaterer, har PA følgende
bemærkninger:


Færdiggørelsesarbejder: Der er i færdiggørelsesarbejder
uforbrugte midler til uforudsete udgifter, der forventes at
kunne finansiere eventuelt berettigede krav om forlænget
byggetid mv. Med udgangspunkt i den foreliggende

dokumentation forventes kravet ikke at medføre et træk på de centrale reserver.


Strålesikring: Forsikringsselskabet har i starten af 4. kvartal 2018 bekræftet at
skadesanmeldelsen vedr. S5 er anerkendt som dækningsberettiget. Der udstår en
afklaring af størrelsen af forsikringens dækning.



Teknikentreprise på S2: Der er en betydelig økonomisk konflikt med
teknikentreprenøren på S2. Regionsrådet bliver løbende særskilt orienteret om status
for voldgiftssagen.



Teknikentreprise på S4: Der har siden december 2017 været løbende dialog mellem PA
og teknikentreprenøren på S4 med henblik på at komme videre i løsning af konflikten.
Det er teknikentreprenøren, der afgør, om der startes voldgift, og hvad der eventuelt
sendes til voldgift.



PBS rammeentreprenøren har i slutningen af 1. kvartal 2018 fremsendt et foreløbigt og
udokumenteret krav, hvoraf en del vedrører allerede afsluttede projekter.
Projektafdelingen afventer fortsat ved overgangen til 4. kvartal 2018 en tilstrækkeligt
dokumenteret kravsopgørelse, før det er muligt at forholde sig til, om kravet er
berettiget.



BMS rammeentreprenøren har adciteret Region Midtjylland i voldgiftssag anlagt af
underentreprenøren. Projektafdelingen sender i uge 41 svarskrift til voldgiften.



Rådgiver: Projektafdelingen har på ledelsesmøder drøftet med Rådgivergruppen DNU,
om ekstraudgifter til brandsikring er omfattet af incitamentsaftalen vedr.
honorarberegning.

3.4

Klargøring af byggeri til drift

Projektafdelingen og Aarhus Universitetshospital følger færdiggørelsestidsplanen for N5 og S5
tæt og forventer fortsat, at de planlagte indflytningsdatoer kan holdes. Jf. risikorapporten for
3. kvartal 2018 er der dog stadig risiko for forsinkelser for enkelte funktioner. Nedenfor
redegøres kort for status:


Nord 5 er afleveret og skal ibrugtages i marts 2019. De resterende opgaver i forhold til
ventilationsanlæg er løst i 3. kvartal 2018, og byggeriet er overdraget til driften.



Der pågår indkøring af cyklotron til PET/NUK området, indhentning af godkendelser
vedr. strålebeskyttelse mv. samt installation af udstyr. Tidsplanen er stram. Der følges
tæt op på, om der er tilstrækkelig fremdrift i løsning af de sidste opgaver frem til
indflytning.



Det er varslet overfor hovedentreprenøren, at der sættes en anden entreprenør på
opgaven, hvis ikke manglerne udbedres af hovedentreprenøren. Der er modtaget
indflytningstilladelse på hele Syd 5.
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