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Indleddning
Dennee rapport indehoolder den kvartaalsvise afrappoortering, som EYY og vores underleverandør Inggeniørfirmaet Viggo
Madseen (IVM) i kraft af
a vores rolle soom "Det tredje øje" (DTØ) på kvalitetsfondsp
k
rojektet ved Deet Nye Universiteetshospital (DNU) leverer tiil Regionsrådett i Region Midtjyylland.
EY indttrådte formelt som
s DTØ på DN
NU-projektet denn 26. septembeer 2012, og den
nne rapporterinng er den nittende, siden vi i sommeren 20
012 blev valgt som
s DTØ på proj
ojektet.
Formeelt omhandler denne rapport 3. kvartal 2017, men vi har i gennemgangen af projektet tilstrtræbt at benyttee nyeste vidden og materiale. DTØ's granskkning tager derrmed udgangsppunkt i projektetts aktuelle situaation og de værrktøjer
og materialer, der akttuelt foreligger og benyttes. In dholdet i rappoorten giver en sttatus på kvaliteetsfondsprojektet på
rapporrteringstidspunnktet, herunder de enkelte und erprojekter. Kvaalitetsfondspro
ojektet vurderess på en række centrale
c
faste eelementer: økonnomi, tid, organnisation, kvaliteet og risikostyrinng.
Rappoorteringen anlæ
ægger en afvigelsestilgang, forsstået på den mååde, at vi i voress rapportering pprimært beskrivver de
forholdd i projektet, deer afviger fra det forventede ogg planlagte; dogg kan andre releevante forhold oogså behandless. De
observvationer og bem
mærkninger, der fremlægges i rrapporteringen, kan vise sig att være afklaret i perioden mellem
rapporrteringsdeadlinne og offentliggøørelse.
Rappoorteringen er byygget op omkring de fem centraale temaer, som
m DTØ forholderr sig til: økonom
mi, tid, organisaation,
kvaliteet og risikostyrinng.
Inden for hvert af de fem
f temaer identificeres en ræ
ække forhold ogg anbefalinger. Afslutningsvis
A
bbeskrives og illuustreres udvviklingen i forbiindelse med vores tidligere annbefalinger og bemærkninger.
b
I den forbindelsse skal det bem
mærkes, att tidligere observerede forhold
d og tilknyttede anbefalinger soom udgangspun
nkt ikke gentagges i rapporten, men
for en status af disse henvises til kap
pitel 4. Dog vil rresultatet af oppfølgningen på væsentlige
v
tidliigere observerede forhold bblive medtaget i rapporten, såfremt det vurderres kritisk og relevant.
I bilagg A præsenteress en oversigt oveer observationeer og anbefalingger fra seneste kvartalsrapport
k
tering, som nu betragb
tes som
m afsluttede ogg dermed lukkede. Det bemærrkes, at en lukkeet observation ikke nødvendigv
gvis er ensbetydende
med, aat DTØ's anbefaaling er blevet efterlevet.
e
For een oversigt over,, hvilke materia
aler vi har benyttttet i forbindelsee med
dennee kvartalsvise raapportering, hennvises til bilag B
B.

1.1

Samarrbejde mellem DNU og "Det trredje øje"
Samarrbejdet mellem DNU (RM, PA, RG, NIRAS m.fll.) og DTØ er forrtsat præget af gensidig forstå else. DNU har reager
ret indden for aftalt tidd på vores henveendelser og værret behjælpeligg i forbindelse med
m efterspurgtte materialer ogg planlægninng af møder meed aktører i forbindelse med DN
NU. PA og DTØ har opbygget en tilfredsstillennde proces for raapporteringeen.

1.2

DTØ’s arbejdsform
I forbinndelse med vorres løbende granskning af DNU
U-projektet anveender vi forskellige teknikker ttil at indsamle den
d informattion, der ligger til
t grund for vorres konklusioneer og anbefalingger.
Oftest anvender vi intterviews med reelevante parter i projektet, heruunder bl.a. hos PA, RG, TA, AU H og forskelligee eksterne lleverandører.
De infoormationer, vi modtager
m
ved innterviews, antagger vi som væreende i overenssttemmelse med faktiske forhold. Anvendess konklusioner og antagelser baseret
b
på interrviews, vil kilden i anonymisereet form fremgå af rapporten (eeksempelvis i form af PA, TAA, RG m.fl.). Såffremt vores antaagelser baserett på interviews ikke er retvisendde, forventes deet, at
projekktet gør os opmæ
ærksom herpå i forbindelse m ed den aftalte kvalitetssikring
k
sproces.
Der er imidlertid en ræ
ække tilfælde, hvor
h vi indsamleer vores dokum
mentation ved geennemgang af ddiverse materiaaler
(notateer, referater, rissikorapporter m.v.),
m hvorefter vvi afstemmer ogg afdækker dissse oplysninger m
med interviews af relevante pparter.
Endelig er der en rækkke tilfælde, hvoor vi efterspørgeer konkret dokuumentation for modtagne
m
oplyssninger med heenblik
på verifikation af dissse oplysninger. I disse tilfældee fremgår der ekksplicit en refereence til denne ddokumentation i rapportenn.
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2

Samm
menfatning

2.1

Anbefaalinger
Granskkning af DNU-pprojektet for 3. kvartal
k
2017 ogg op til tidspunkktet for vores rapport, ud fra dee materialer og oplysningerr, vi har benyttett, leder til følgeende væsentligee anbefalinger inden for de enkkelte fokusområåder.

Genere
relt
Udforddringer med rennhed på OP-stueer har medført uudskydelse af udflytningen
u
af akutområdet
a
fra
ra oktober til forrventeligt priimo 2018. Der er i fællesskab mellem RG, PAA og TA truffet beslutning om, hvorledes
h
målinnger skal udførees, og
flere tiiltag er iværksat med henblik på
p at opnå en reenhed, der leveer op til de stillede krav. Primo oktober forventtes der
at værre klarhed om, hvorvidt
h
det lykkkes at opnå rennhedstest, der opfylder
o
kravenee, herunder hvoorvidt udflytningg af
akutceenteret er realisstisk primo 201
18.
Dennee forsinkede udfflytning af akutoområdet og en potentiel yderliigere forsinkelse medfører en rrække forhold, der
kan medføre risici forr tid og økonom
mi.
DTØ annbefaler, at konnsekvenser for tid
t og økonomi af udskydelsenn af akutområdeet klarlægges m
med henblik på rettidigt att indgå i dialog med nye ejere af
a lokalerne, plaanlægning af processen
p
for geennemgang af i nventar, herund
der
ressouurcebehovet, saamt vurdering aff konsekvenserr for øvrige flytteeprocesser.

Økonoomi
DTØ vuurderer, som deet var tilfældet ved
v seneste kvaartalsrapport for 2. kvartal 201
17, at de centraale reserver er tiilstrækkkelige til at dækkke kendte udfoordringer i projeektet, herunderr opfyldelse af projektets
p
reserv
rvestrategi. Der er dog
fortsatt usikkerhed hvad angår de økonomiske konssekvenser af tvisster eller voldgiftssager.
DTØ annbefaler, at derr uagtet projekttets stade, og att der stadig er reserver
r
i projekktet, hvor en stoor del af det sam
mlede
byggerri er afleveret, fortsat
f
holdes fookus på forholdd, der kan påvirkke projektets reeserveniveau.

Risikoostyring
DTØ annerkender, at projektet
p
har etaableret en styrett proces for dennne løbende kapitalisering af pprojektets risikoobillede. DTTØ vurderer dog fortsat, at gennnemsigtighedenn er utilstrækkeelig ud fra hensyynet til på transsparent vis at kuunne
vurderre projektets akktuelle risikoniveeau over for dett ikke-disponerrede restbudgett.
DTØ annbefaler, at PA styrker transpaarensen i grundllaget for beregnning og rapportering af kapitalliserede risici i den
d
økonomiske vurdering, så der sikress sporbarhed i ddet styringsmæsssige overblik over delprojekteernes aktuelle riisikoprofil oog økonomiske råderum.
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2.2

Kvartaalsrapporteringeens anvendelighed
Dennee rapport er udaarbejdet i overennsstemmelse m
med aftale indgåået mellem EY og
o Region Midtjtjylland den 7. oktober
o
2012 og med det form
mål, som fremggår heraf. Rappoortens indhold kan ikke udstræ
ækkes til at gællde i andre sam
mmenhængee end det, der føølger af formåleet med rapporteen, ligesom de i rapporten anfø
ørte konklusionner og anbefalinnger
skal læ
æses i en helhedd.
Aarhuss, den 17. oktober 2017
ERNST & YOUNG P/S

Peter KKold
directoor
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Statuss for DNU-projjektet

3.1

Genereelt
En stor del af DNU-byyggeriet er nu affleveret fra entrreprenørerne ogg overdrages løb
bende til driftenn. Som det har fremgået af DTØ’s senestee kvartalsrapporter, har der væ
æret udfordringeer med færdiggø
ørelse af teknikkentreprisen på S2.
Dennee entreprise er nu
n afleveret. Dee næste afleveri nger er delprojeekterne N5 og S5,
S som forventtes afleveret i fooråret
2018. Det sidste størrre delprojekt, Forum,
F
forventees udbudt primoo 2018. Der er modtaget
m
indflyytningstilladelsse fra
myndigghederne på S2
2, S3, S4 og N3
3 i brandtekniskk kategori 6.
I forbinndelse med rennhedstest af OP-stuer har det vvist sig vanskeligt at overholde renhedskrav ti l klasse 4. PA og
o TA
har ivæ
ærksat en række tiltag med henblik på at forbbedre renheden af OP-stuerne, herunder nedbbringe kimtallenne. OPstuernne overholder enndnu ikke renheedskravene, hvoormed udflytninngen af akutområdet er udskuddt. Der foreliggeer p.t.
ikke nyy dato for udflyttning af akutom
mrådet, men forv
rventningen er p.t.
p primo 2018
8. Udskydelsen aaf udflytningenn medfører eet vis pres på rømningen og afvviklingen af det eksisterende sygehus på Tagee-Hansens Gadee.
DTØ føølger op på stattus for renhedsttest af OP-stuerr og udflytning af
a akutområdet i næste kvartallsrapport og deen potentiellle indvirkning på
p udflytning heenholdsvis rømnning af Tage-Haansens Gade.

1
3.1.1

Statuss på Forum-projjektet
Af Reggion Midtjyllandds rapportering om kvalitetsfonndsprojekterne pr. 30. juni 2017 fremgår dett, at der er identtificeret risici for Forum-prrojektet vedrøreende udbuddet i form af dels manglende
m
prækkvalificerede annsøgere, dels hvvorvidt
udbuddskravene kan rummes
r
inden for den fastlagtee økonomiske ramme.
r
DTØ erffarer, at der harr været afholdt marm
kedsdialog med poteentielle ansøgerre og er planlaggt et orienteringgsmøde for markkedet som et leed i udbudsproccessen.
Der uddestår fortsat goodkendelse af samarbejdsafta
s
ale med Aarhus Universitet.
Disse fforhold er opmæ
ærksomhedspuunkter for DTØ, ssærligt i forholdd til, hvorvidt deet i overensstem
mmelse med tid
dsplanen lykkkes at gå i udbbud primo 2018
8. Herudover err det et opmærkksomhedspunktt i relation til hoospitalets drift, at Forum føørst forventes fæ
ærdigt i 2022, hvorfor
h
sygehusset først her får en
e forbindelsessgang mellem NNord- og Sydspooret.

3.1.2
2

Konseekvenser af tidspplansforskydninnger for flytteprrocessen
Som bbeskrevet i afsniit 3.1 har udfordringer med rennhed på OP-stuuer medført udsskydelse af udflyytningen af akuutområdet ffra oktober til foorventeligt prim
mo 2018. Der err i fællesskab mellem
m
PA og TA
A opnået enigheed om kravene til
t renhed i O
OP-stuer, og flere tiltag er iværrksat med henbblik på at opnå en
e renhed, der lever
l
op til de sttillede krav. I okktober
forventes der at være klarhed om, hvvorvidt det lykkees at opnå renhhedstest, der op
pfylder kravene,, herunder hvorvvidt
udflytnning af akutomrrådet er realistisk primo 2018 .
Dennee forsinkede udfflytning af akutoområdet og en potentiel yderliigere forsinkelse medfører en rrække forhold, der
kan medføre risici forr tid og økonom
mi:
► FForsinket fraflytnning fra lokaler i Tage-Hansenss Gade kan meddføre omkostninger som følgee af forlænget drift af
lookaliteten.
► U
Utilstrækkelig tid til at gennemgå inventar i fo rlængelse af flyytteprocessen, både løst invenntar og teknisk og
o meddicoteknisk inveentar, hvormed den forventedee genbrugsproceent af inventar ikke
i kan oprethholdes.
► M
Mangel på tekniisk personale til gennemgang af inventar. Sæ
ærligt gennemga
ang af teknisk oog medicoteknissk inveentar kræver sppecialistkompettencer.
► KKoordinering af flytteproces, heerunder ombygnning, leverandøørforhold og inteern flytning af uudstyr.
► AAfledte konsekvvenser af implem
menterede ænddringer på OP-sttuer med henblik på at imødekkomme udfordrringen,
hherunder utilstræ
ækkelig ventilattionskapacitet i N4 og ændredde lydforhold grrundet ændringe
ger i lofter i OP-sstuer.
► EEfterslæb i aflevvering på andre dele af byggeriiet som følge aff fokus på OP-sttuer og afledt ppersonalemæsssige
reessourcetræk og
o PA og TA i forrbindelse hermeed.
Koordiinationsenhedeen i AUH’s planllægningsafdelinng oplyser, at man
m netop nu simulerer konsekkvenser af en udskydelse aaf udflytningen til primo 2018 i projektets hoovedtidsplan meed henblik på at afklare belasttning, bemanding, le-
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veranddørforhold m.m. TA oplyser end
dvidere, at såfreemt det ikke lykkkes at ibrugtagge byggeriet pri mo 2018, kan det
nødvendiggøre udskyydning af næstee etape af flytninng, da det ikke lader sig gøre at
a håndtere to fflytteprocesser så
s tæt
på hinanden i tid.

Anbeefaling
DTØ
Ø anbefaler, at konsekvenser
ko
foor tid og økonom
mi af udskydelse
sen af akutområådet klarlæggess med henblik på
p rettidigt
gt at indgå i diallog med nye ejeere af lokalerne,
e, planlægning af
a processen for
or gennemgang aaf inventar, herrunder rressourcebehovvet, samt vurderring af konsekve
venser for øvrigee flytteprocesseer.

3.2

Økonoomi
Den ovverordnede økoonomiske statuss for projektet eer beskrevet i kvvartalsrapporterne for kvalitetssfondsprojekterne til
Regionnsrådet. Kvartalsrapporterne er
e revisorpåtegnnede af Region Midtjyllands reevisor, hvorfor ddenne dermed har
h
granskket den økonom
miske status. Reevisionserklærinngen indeholdeer supplerende oplysninger om
mhandlende opm
mærksomheedspunkter indeen for bl.a. økonnomi.
Vi vil hherunder fokuseere på emner, der ligger ud oveer indholdet i kvvartalsrapporterne.

3.2.1
1

Projekttets reserver

DTØ vuurderer, som deet var tilfældet ved
v seneste kvaartalsrapport for 2. kvartal 201
17, at de centraale reserver er tiilstrækkkelige til at dækkke kendte udfoordringer i projeektet, herunderr opfyldelse af projektets
p
reserv
rvestrategi. Der er dog
fortsatt usikkerhed hvad angår de økonomiske konssekvenser af tvisster eller voldgiftssager:
► SStrålesikring i S5
5: Som beskrevvet i DTØ’s seneeste to kvartalsrrapporter (4. kvvartalsrapport 22016 og 1. kvarrtalsraapport 2017) skal der i delprojekt S5 udføress supplerende tiltag
t
i forhold tiil strålesikring. Dette medfører behov
foor tilførsel af ekkstra midler, hviilket fortsat er uunder afdækninng, ligesom sagen er meldt til fforsikringen. PA
A har
tiidligere oplyst, at der forventess endelig stillin gtagen hertil med
m udgangen af
a 2. kvartal 20117. Dette er imidlertid
ikkke sket.
► Teknikentreprisee på S2 og S4: Der pågår, som
m beskrevet i DTTØ’s kvartalsrapport for 2. kvartrtal 2017, fortsaat en
tvvist med teknikentreprenøren. PA har varslet dagbod, og tekknikentreprenørren har stillet krrav om betalingg af
bbyggepladsomkkostninger til forrlænget byggetiid og krav om betaling
b
af ekstrraarbejder. Evenntuelle omkostninger
foorbundet med dette
d
forhold err ikke disponereet i delprojektetts UFO-budget, men i projektetts centrale reseerve.
► B
Budgetoverskriddelse på delprojjekt N3: Som b eskrevet i DTØ’s seneste rappo
ort for 2. kvartaal 2017 pågår en
e tvist
m
med teknikentreeprenøren på N3
3, og der er i deet forventede mindre
m
undersku
ud på UFO-budggettet ikke med
dtaget
een eventuel udgift til teknikentrreprenørens goddtgørelse for byygherres forsinkkelse eller en evventuel indtægtt fra
ddagbod fra teknikentreprisen. Disse
D
forhold foorventes ikke affklaret før efter en eventuel volldgift.
► VVoldgiftssag meellem RG og PA: Som det fremggår af tidligere DTØ-kvartalsrap
D
pporter, har RGG indbragt honorarkrav
tiil Voldgiftsnævnnet for Bygge- og
o anlægsvirksoomheder. PA haar efterfølgendee indbragt erstaatningsansvar over for
R
RG hvad angår RG’s
R rådgivningg. Sagen blev beehandlet i Voldssgiftsnævnet i august-septemb
a
ber 2017. DTØ erfareer, at dommen forventes
f
endeligt modtaget i oktober 2017.
► LLøbende ekstraoomkostninger til RG: Som følgee af behovet for diverse tillægssydelser, herunnder forlænget byggeb
leedelse og projektopfølgning ogg rådgivning eftter aflevering, vurderer
v
DTØ forrtsat, at der er rrisiko for løbend
de ekstrraomkostninger til RG.
Desudden tilgår løbendde omkostninger til test, rådgiivning og udbeddringstiltag i forrhold til at imøddekomme udforrdringen veedrørende renheed på tidligere omtalte
o
OP-stu er. Herudover er
e der risiko for, at de iværksattte tiltag medførrer
yderliggere omkostninger til udbedrinng af lydproblem
mer og manglennde ventilationsskapacitet.
Projekktets centrale reeserver forventees at udgøre 95 mio. kr. ved uddgangen af 3. kvvartal 2017. Deermed rummer de
centraale reserver merre end projektetts seneste opgøørelse af reserveekravet i henhold til reservestrrategien. Der err dog
fortsatt usikkerhed forrbundet med prrojektets økonoomiske risikobillede, som primært knytter sig til de verserend
de
voldgifftssager og konnflikter med enttreprenører. Ud fra en ”worst caase”-betragtnin
ng kan disse økkonomiske uafkklarede
forholdd medføre et prres på projektetts centrale reseerver. Omvendt er
e projektet så fremskredet,
f
att en stor ikke-
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disponneret reservebeeholdning kan udfordre, at projjektet får mest muligt byggeri for
f anlægsramm
men. DTØ anbefaler
derfor,, at projektet faastholder fokus på forhold, derr kan påvirke reserverne.

Anbeefaling
DTØ
Ø anbefaler, at der
d uagtet projek
ektets stade, ogg at der stadig er reserver i proje
jektet, hvor en st
stor del af det samsa
ledee byggeri er aflev
everet, fortsat hooldes fokus på fforhold, der kann påvirke projekktets reservenivveau.
DTØ vil løbende følgee op på udviklinggen omkring dissse økonomiskke udfordringer i kommende kvvartalsrapporter, herunder vurdere disse i relation til reseervebeholdninggen.
3.3

Tid

3.3.1
1

Klargøøring af byggeri til drift
På nuvværende tidspuunkt er der enkeelte forhold, derr kan vanskeligggøre den endeliige klargøring aaf byggeri, dels til færdiggørrelse, dels til kliinisk ibrugtagning. Forholdenee er oplistet neddenfor:
► B
BMS-entreprise på S2 og S4: Det
D fremgår af riisikorapporten for 1. kvartal 2017, at BMS-eentreprenøren har udfoordringer med at
a sikre tilstrækkkelig bemandinng og dermed overholde
o
tidspllanen, hvilket m
medfører en øgeet risiko
foor forsinkelse. PA
P oplyser, at foorholdet har meedført, at BMS-entreprisens afflevering udsætttes fra 7. juli till 25.
aaugust. DTØ erfaarer, at BMS-enntreprisen på S22 og S4 fortsat ikke er aflevereet. PA oplyser, aat dette er bevid
dst, og
aat dette ikke meedfører øgede omkostninger foor hverken PA eller entreprenørr.
► R
Renhedstest i OP-stuer på S3 og
o N3: Der er enndnu ikke opnået godkendt ren
nhedstest af OPP-stuer på dissee delpprojekter. Ibrugttagning i januarr kan medføre ttidsmæssige rissici i forhold til gennemgang
g
aff inventar og deeadlines for overdraagelse af lokaler til nye ejere.
► EEnkelte udeståeender på S2 og S3: Der er fortssat enkelte udesståender på S2 og S3, men PAA oplyser, at derr er lagt
een plan for hånddtering, og at ud
deståender kann forventes udbeedret primo deccember 2017.
Håndtering af væsenttlige forhold, deer forhindrer ibrrugtagning, er et
e opmærksomh
hedspunkt for DDTØ, og DTØ vil følge
op på eventuelle forsinkelser for ibruugtagning af akkutområdet i næ
æste kvartalsrap
pportering.

3.4

Risikostyring

3.4.1
1

Kapitaalisering af projektets risikobillede
Efter D
DTØ’s opfattelsee er det væsentligt for projekteets økonomi- ogg reservestyringg at danne – og løbende opdatere –
et sam
mlet billede af projektets kapitaaliserede risici,, herunder baseere disse på en konkret og dokkumenteret mosstlikely-vvurdering.
Endviddere bør projekttet så vidt muliggt redegøre for oog styre efter sppecifikke risiciss interne afhænngigheder, da ud
dfaldet
af en ggiven risiko kan påvirke sandsyynlighed og konnsekvens og derrmed den kapittaliserede værddi af andre risici.
DTØ annerkender, at projektet
p
har etaableret en styrett proces for dennne løbende kapitalisering af pprojektets risikoobillede. DTTØ vurderer, som
m også beskreveet i 2. kvartalsraapport 2017, at
a der fortsat er begrænset gennnemsigtighed i projektetss kapitaliseringg af risici. PA oplyser, at der i rissikokapitaliseringen for 2. kva
artal 2017 er fooretaget ændringer
med henblik på at øgge gennemsigtiggheden.
DTØ vuurderer dog forttsat, at gennem
msigtigheden er utilstrækkelig ud
u fra hensynett til på transparrent vis at kunnee vurdere pprojektets aktueelle risikoniveauu over for det ikkke-disponeredee restbudget.
Ved geennemgang af PA’s
P økonomiskke vurdering forr 2. kvartal 2017, Risikorapportering for DNU i 2. kvartal 201
17 og
Kvartaalsrapporteringeen for 2. kvartal 2017 synes deer således ikke at være en tran
nsparent metodde for beregningg og
rapporrtering af den økonomiske vurd
dering og de kaapitaliserede rissici, som fremgå
år af risikorappporten. Hermed er der
ikke tilstrækkelig spoorbarhed i grund
dlaget for vurdeering af det aktuuelle kapitaliserede risikoniveaau over for det ikkedisponnerede restbudgget. Dette medffører en risiko fo
for, at beregninggsgrundlaget er personafhænggigt og kun vansskeligt
kan eft
ftergøres i en freemtidig konteksst.
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Selvom
m DNU-projekteet er fremskredeet, og mange deelprojekter er afleveret,
a
vurderrer DTØ, at det eer afgørende påå
transpparent vis at moonitorere de kap
pitaliserede risicci over for projeektets resterend
de reserve, da hhandlerummet i et
fremskkredent projektt er begrænset.

Anbeefaling
DTØ
Ø anbefaler, at PA styrker transpparensen i grunndlaget for bereg
egning og rappoortering af kapita
taliserede risicii i den
økonnomiske vurderiring, så der sikrees sporbarhed i det styringsmæ
æssige overblikk over delprojekt
kternes aktuellee
risiko
koprofil og økono
nomiske råderum
m.
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4

Opfølggning på DTØ's tidligere anbefalinger
Anbefalling/bemærkniing

Områdde

Henvisning Status

Kommenntarer

RG har krævet et væseentligt ekstrahonorar
for udvidet tilsyn. PA har afvist dette krav,
k
hvorfor der p.t. pågår drøftelser
d
om foorholdet.

Økonoomi

DTØ
Ø-rapportt for 4.
kvarrtal
201
13

d af
Iganggvæ- Forholdeet er blevet en del
den verseerende voldgiftssag
rendee
mellem RRG og PA.

DTØ anbbefaler, at byghherre i takt med
d afleveringen af delprojekteer sikrer, at der er
etablereet en entydig roolle- og ansvarsfordeling for driftsmæssigt beredskab
b
i fassen
frem mood ibrugtagningg.

Generrelt

DTØ
Ø-rapportt for 2.
kvarrtal
201
17

Iganggvæ- DTØ erfa rer, at beredskaabet
vurderess som tilstrækkeeligt,
rendee
og at derr arbejdes på enn
løsning ttil sikring af redundante forrsyningsforhold
d.

DTØ vil føølge op herpå, når
n
voldgiftss
ssagen afgøres.

DTØ følgeer op på forhold
det i
næste kvvartal.
DTØ anbbefaler, at PA sikrer
s
en klar prooces
for overrdragelse og oppfølgning på ind
dhentning af as-built-dokum
mentation, når RG
R har
rykket ffor materialet udden resultat.

Kvaliteet

DTØ anbbefaler, at byghherre i samråd med
m
det kliniske personale foretager en vuurdering af ttrinlydsproblem
matikken med heenblik
på en endelig afklaringg af, hvorvidt lyd
dkravet giveer anledning til igangsættelse
i
af
a lydreducerrende tiltag.

Kvaliteet

DTØ
Ø-rapportt for 2.
kvarrtal
201
17

Lukkees

DTØ
Ø-rapportt for 2.
kvarrtal
201
17

Lukkees

PA oplyseer, at der er etaableret en prooces og dedikeret
ressource
cer hertil hos PA
A.
Anbefalinngen lukkes.
PA oplyseer, at man har beb
sluttet att vurdere probleemets om
mfang, efter at områderne eer ibrugtaget, hvorh
efter derr træffes beslutnning
om eventtuelle afhjælpeende
tiltag.
Anbefalinngen lukkes.
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A.

Oversigt over lukkedde observationer og anbefaalinger siden seneste
s
kvartalsrapport
Anbefalling/bemærkniing

Områdde

Heenvisning Stattus

Kommeentarer
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B.

Materrialer
Herundder ses en oversiggt over materialerr, som DTØ har haaft til rådighed i forbindelse
f
med denne kvartalsvisse rapportering. Dokumenterr og materialer, der
d ved tidligere kvartalsrapporteri
k
ringer er registreret, medtages som
m udgangspunkt ikke i nedenståeende
oversiggt:
►

N
Noter fra interview
ws med PA, RG, TA
A, bygherrerådgivver og Koordinatiionsenheden

►

R
Referat af PL-mødde og møde i styreegruppen for ibruugtagning

►

R
Risikorapport for 2.
2 kvartal 2017

►

Ø
Økonomisk vurderring, 2. kvartal 20
017

►

O
Oversigt over ibruggtagningstilladelser

►

R
Rapport, Kvalitetssfondsprojekternee pr. 30. juni 20117

►

D
DNU Skadeforsikrringsoversigt 25. maj 2017
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mærkning er til 3. kv
vartalsrapport
Projektaffdelingen DNU’s bem
2017 fra ”Det Tred
dje Øje”
Dato 27..10.2017
Sagsbe
ehandler
Henrik Fenge
er Bonde

Projektafdelingen (PA
A) har modtaget ”Det tredje øjes
s” (DTØ) rapport
for 3. kvarrtal 2017. Der
D har været en konsstruktiv dia
alog om de
berørte ris
sikoemner og
o tilknytte
ede anbefal inger med DTØ.
Nedenståe
ende afsnits
snummererringer henv
viser til DTØ
Ø-rapporten
n.
Projektaffdelingen (PA) har følgende
f
b
bemærknin
nger til
rapporten
n:

3.1

Genere
elt

3.1.1 Stattus på Forrumprojek
ktet
Der forven
ntes godken
ndelse af afftale med A
Aarhus Univ
versitet i 4.
kvartal 2017.
Den mang
glende gang
gforbindelse
e mellem n
nord- og syd
dsporet i
hospitalet er et kendt vilkår for hospitalet,, der ikke fo
orventes att have
væsentlige
e konsekve
enser for de
en daglige d
drift frem til 2022, når
Forum forv
venteligt sttår færdigt..
3.1.2 Kon
nsekvense
er af tidspllansforsky
ydninger for
f
flytteproc
cessen
er DTØ kon
nstaterer, h
har PA følge
ende
I forhold til de punkte
bemærkninger:


Der arbejd
des fortsat efter, at de
e sidste afd
delinger kan
n flytte
fra Tage-H
Hansens Ga
ade inden s ommerferie
en 2018 bl..a. for
at ekstra omkostning
o
ger som følg
ge af forlæ
ænget drift kan
k
undgås.

Side 1







Indkøb & Medicoteknik og teknisk afdeling har oplyst, at de nødvendige
specialistkompetencer til gennemgang af inventar forefindes hvis varsling af behov
bliver varslet rettidigt.
Hvis flytning af Akutområdet og flytningerne fra Tage-Hansens Gade ligger for tæt
på hinanden, kan det giver tidsmæssige udfordringer ifht. at holde
genanvendelsesprocenten på medicoteknisk udstyr samt teknisk og løst inventar. I
flytteplanlægningen arbejdes der derfor på at sikre en tilstrækkelig tidsmæssig
afstand mellem flytningerne. Flytteplanlægningen sker i dialog med de involverede
bygherreleverandører og kliniske afdelinger.
Der er nedsat en projektgruppe med ekstra ressourceperson som projektleder, hvor
arbejdet med OP-stuerne er forankret med henblik på styring af økonomi og tid.
Den nedsatte projektgruppe har ansvaret for at udbrede løsningen til OP-stuer i hele
byggeriet

PA er således enig i DTØ´s anbefaling af, at det er vigtigt at få klarlagt konsekvenserne for tid
og økonomi af udskydelsen af akutområdets udflytning og rettidigt indgå i dialog med brugere
og flytteplanlæggere. Der er endvidere dialog med Aarhus Kommune om tidspunkt for
overdragelse af hospitalets bygninger på Tage-Hansens Gade.

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 2017 til regionsrådet. Rapporten
beskriver de økonomiske risici i forhold til projektets reserver. 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:
 Der er en risiko for merudgifter til S5 som følge af supplerende tiltag i forhold til
strålesikring. Problemstillingen er beskrevet i risikorapporten for 3. kvartal 2017.
 Der er en betydelig økonomisk konflikt med teknikentreprenøren på S2. Entreprisen er
afleveret i 2. kvartal 2017, med ca. 1 års forsinkelse. Teknikentreprenøren har været
uenig i, at entreprisen ikke har kunnet afleveres. At teknikentreprenøren alligevel efter
et langt forløb har udbedret de væsentligste mangler i 2. kvartal 2017 bekræfter PA i,
at det har været berettiget ikke at modtage entreprisen, og at teknikentreprenøren må
acceptere en betydelig dagbod. Problemstillingen beskrives nærmere i
kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017. På S4 har der ved tilbudsindgåelse været en
tvist i forbindelse med mængdeverificering, hvor teknikentreprenøren ikke mener, at
det har været muligt at prissætte alle ydelser fra beskrivelsen, da der ikke har været
et særskilt punkt til dette i tilbudslisten. PA og RG mener ikke, at entreprenørens krav
er berettiget.
 Det er endnu ikke afklaret, om teknikentreprenøren på N3 vil anlægge voldgiftssag.
 Voldgiftssagen med RG er nu afgjort. Der henvises til særskilt orientering samt
sagsfremstilling til regionsrådet i december 2017.
 Som det fremgår af risikorapporten for 3. kvartal, er der en risiko for merudgifter til
RG som følge af forlænget byggeledelse og projektopfølgning bl.a. som følge af
Side 2

problemstilling vedr. OP-stuer. Hertil kommer udgifter til tilpasning af
operationsstuerne.

3.3

Tid

3.3.1 Klargøring af byggeri til drift
Jf. DTØ-rapporten er der en række problemstillinger, der vanskeliggør den endelige klargøring
af byggeriet.
I forhold til de punkter DTØ konstaterer, har PA følgende bemærkninger:
 Som det fremgår af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 har entreprenøren på BMSentreprisen på S4 haft problemer med at overholde tidsplanen. BMS-leverandøren på
det sydlige spor har generelt svært ved at leve op til de indgåede aftaler. Afleveringen
er aftalt udskudt fra juli 2017 til oktober 2017. Betalingerne til entreprenøren holdes
tilbage, til de enkelte opgaver er løst.
 Vedr. renhedstest på OP-stuerne: Regionsrådet er løbende orienteret om, at manglende
opfyldelse af renhedstest i OP-stuerne har betydet, at udflytningen af Akutområdet er
udsat. De afledte økonomiske og tidsmæssige konsekvenser og risici er nærmere
beskrevet i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017.
 S2 og S3 er klar til klinisk drift, når der ses bort fra OP-stuerne. Det er dog væsentligt
at sikre den nødvendige stand-by drift, mens bygningerne står tomme, så der ikke
opstår problemer med f.eks. vandkvaliteten.
.

3.4

Risikostyring

3.5.1 Kapitalisering af projektets risikobillede
I forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporter til regionsrådet har PA gennem en længere
periode øget omfanget af risici, der kapitaliseres således, at der nu er taget stilling til
kapitalisering for alle de risici, der fremgår af kvartalsrapporten. Kapitaliseringerne bygger i
høj grad på vurderinger, og der er generelt er stor usikkerhed forbundet med vurderingen af
de enkelte risici.
Med det øgede omfang af kapitalisering af risici, er der tilsvarende blevet et øget behov for
fremlæggelse af detaljeret dokumentation af, hvordan kapitaliseringen er foretaget. Arbejdet
med at forbedre transparens og sporbarhed af grundlaget for kapitaliseringen er fortsat i 3.
kvartal 2017. For de fleste risici er grundlaget for vurderingen direkte gengivet i
risikorapporten, mens vurderingen af enkelte risici fortsat er baseret på bagvedliggende
dokumentation. Dokumentationen drøftes løbende med revisionen med henblik på at opnå den
tilstrækkelige transparens og sporbarhed. Fokus for Projektafdelingen er først og fremmest, at
der er størst mulig kvalitet i kapitaliseringerne, og at kapitaliseringerne kan dokumenteres.
Men der arbejdes naturligvis sideløbende med gennemsigtigheden.
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