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Indledning

COWI er af regionsrådet for Region Midtjylland udpeget som "Det tredje Øje"
(DTØ), i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet Det nye hospital i Vestjylland
(DNV-Gødstrup), og skal på vegne af regionsrådet løbende foretage en uvildig
vurdering og kontrol af projektets udvikling og fremdrift på områderne tid, økonomi, risiko og kvalitet.
COWI skal i den sammenhæng varetage Region Midtjyllands interesser som tilsynsfunktion i forhold til projektet og de involverede parter, og således medvirke
til at sikre, at projektet realiseres inden for den fastlagte kvalitet, tid og økonomi.
DTØ skal bistå Region Midtjyllands direktion som repræsentant for regionsrådet.
Derudover vil der være tale om bistand og sparring til Hospitalsenheden Vest
(HEV) og bygherrerådgiveren (NIRAS), idet vi løbende og i tæt dialog med projektets parter medvirker til at forbedre projektet og dermed skabe værdi.
Bygherreansvaret på projektet er af regionsrådet uddelegeret til HEV. I HEV varetager projektsekretariat (PS) den daglige ledelse af projektet. Hvor vi i DTØrapporterne anvender betegnelsen "Bygherren", henvises der til HEV/PS på vegne af Region Midtjylland.
For etape 1 og 3 er totalrådgiver valgt som følger, idet der i rapporten anvendes
de i () angivne forkortelser:

›
›

Etape 1: Curavita (TR1)
Etape 3: Mangor & Nagel (TR3).

Der udarbejdes fire årlige rapporter med fokus på tid, økonomi, kvalitet og risici.
Rapporterne er opdelt i "Statusrapportering" og "Procesrapportering". Statusrapporten beskriver projektets udvikling og fremdrift, mens procesrapporteringen vurderer projektets processer og styringsværktøjer, herunder organisering
og samarbejde.
Ved rapporteringen fokuseres primært på forhold som synes at afvige fra de opstillede og godkendte planer og rammer samt forhold med potentiale til forøget
værdiskabelse for projektet. Forhold, som forløber efter planen og inden for
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rammerne, vil således kun i mindre grad blive beskrevet.
Vi skal desuden gøre opmærksom på, at der er tale om et projekt i konstant
fremdrift, hvor DTØ indgår i en løbende dialog med projektorganisationen, hvorfor de påpegede forhold allerede i perioden fra rapportens deadline til dens endelige udgivelse vil være under behandling og flere af disse eventuelt afklaret.
I både statusrapportering og procesrapportering gives kommentarer og anbefalinger, hvoraf de væsentligste fokuspunkter indarbejdes i de opfølgningsskemaer, som løbende opdateres i rapporterne.
Rapporten består af følgende afsnit:

›

Afsnit 2 indeholder et resumé, der sammenfatter DTØ's konklusioner og
anbefalinger til projektet – herunder forslag til fokusområder

›

Afsnit 3 indeholder statusrapportering opdelt på
3.1 Tid – Etape 1

(tidsplaner, milepæle og afhængigheder)

3.2 Tid – Etape 3

(tidsplaner, milepæle og afhængigheder)

3.3 Økonomi - Samlet (budget, reserver og besparelseskatalog)
3.4 Økonomi - Etape 1 (budget, reserver og besparelseskatalog)
3.5 Økonomi - Etape 3 (budget, reserver og besparelseskatalog)
3.6 Kvalitet

(projektforhold, funktion og kvalitet)

3.7 Risici

(tværgående risikoopfølgning).

Statusangivelser vil primært være begrænset til afvigelser i forhold til planer samt tidligere vurderinger og aftaler.

›

Afsnit 4 indeholder procesrapportering af processer og værktøjer opdelt
på:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Styringsmanual
Organisation og samarbejde
Dokumentstyring og anvendelse af byggeweb
Totaløkonomi
Beslutningsplaner
Projektopfølgning
Fagtilsyn
Økonomi- og kontraktstyring
Tidsstyring
Byggeledelse
Commissioning
Øvrige styringsredskaber og –bestemmelser.

Afsnit medtages kun i det omfang, der er kommentarer eller udvikling på
området.

›

Afsnit 5 indeholder en opdateret liste med status og fremdrift på DTØ's tidligere anbefalinger.
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›

Afsnit 6 indeholder en oversigt over anvendt grundlag for denne gennemgang og rapportering.

DTØ's rapportering er baseret på udvalgte dokumenter ud fra en løbende screening af projektets forløb og dokumentation samt gennemførte interviews med
organisationen.
Vi skal gøre opmærksomme på, at der kan forekomme tilfælde, hvor DTØ ikke
har haft adgang til eller ikke har været opmærksomme på samtlige dokumenter
inden rapportens deadline, hvorfor påtalte forhold er afklaret eller afhjulpet i
perioden fra deadline til udgivelse.
Nærværende rapport er udarbejdet med deadline for dokumentinput 16. april
2018.
Aarhus 2. maj 2018

Lars Becher
Vice President og bygherrerådgiver, COWI A/S
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2

Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØ's konklusioner og anbefalinger i
forbindelse med rapporteringen for 1. kvartal 2018.

›

Vedrørende fremdrift henvises til afsnit 3.

›

Projektets samlede risiko vurderes af DTØ at være forøget i forhold til den
seneste kvartalsrapport.

›

Vi fokuserer i rapportens statusafsnit på afvigelser fra tidligere status og
planlægning – og i processtyringsafsnit på projektets styringsprocesser og
de anvendte værktøjer.

2.1

Status og udvikling i perioden

Kvalitetsfondsprojektet for DNV Gødstrup er efter DTØ's vurdering i 1. kvartal
2018 forløbet i overensstemmelse med de udstukne rammer.
Projektets risikoniveau er forhøjet som følge af arbejdernes forsinkelse, den uafklarede tidsplan og udfordringerne på anlægsbudgettet.
Aktiviteten i kvartalet er præget af stor aktivitet på byggepladsen i forbindelse
med de store apterings- og installationsenterpriser på etape 1 samt jord- og råhusarbejder på etape 3, Somatik.
Fremdriften på de komplekse installations- og apteringsentrepriser på etape 1 er
præget af problemer med overholdelse samt manglende enighed omkring tidsplanen.
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2.2
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Anbefalinger og særlige observationer

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 1. kvartal 2018 gjort følgende nye
observationer og anbefalinger.

›

DTØ kan konstatere, at indførelsen af det samlede prognoseværktøj på
tværs af etaperne har afdækket et samlet budgetunderskud for kvalitetsfondsprojektet på 42 mio. kr., som nu skal findes ved besparelser på et
meget sent tidspunkt i projektet.

›

DTØ anbefaler, at de sidste uenigheder med entreprenører og rådgivere
ryddes af vejen og at tidsplan for projektering, udførelse, indregulering og
ibrugtagning sammenkædes i en samlet plan som grundlag for ibrugtagningens detaljerede planlægning og optimering .

›

DTØ anbefaler, at der ved denne planlægning i højere grad fokuseres på
realisme og gennemførelsessikkerhed.

›

DTØ anbefaler, at på grundlag af de dataljerede arbejdstidsplaner genindføres en overordnet hovedtidsplan for projektets resterende faser som et
overordnet styringsredskab til koordinering og synliggørelse på tværs af alle
DNV's etaper og delprojekter.

›

DTØ anbefaler, at vejrligskrav på DP31 baseret på udetemperaturer under
+5oC verificeres juridisk og om nødvendigt forhandles ud med entreprenøren.

›

DTØ anbefaler, at behov for besparelser på DP31 Somatik som følge af indekseringsfejl afklares og gennemføres hurtigst muligt.

›

DTØ anbefaler, at alle økonomiske risici afdækket i reserveprognosen medtages i bygherrens risikorapportering.
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3

Statusrapportering

3.1

Tid – Etape 1

3.1.1 Generelt
Den af regionsrådet godkendte tidsmæssige ramme for det samlede kvalitetsfondsprojekt forudsætter en egentlig ibrugtagning ved modtagelse af patienter i
januar 2020.
Som det fremgår i det følgende, er der fortsat store udfordringer på DP08-10,
hvor alle forsøg på at opstille en arbejdstidsplan som kan godkendes af alle parter, indtil videre har været forgæves.
Det står nu klart, at den tidsmæssige ramme i henhold til ovenstående ikke kan
holde, og opgaven er lige nu at minimere samt fastlægge forsinkelsen så en ny
ibrugtagningsdato og -takt kan meldes ud.

3.1.2 Status Intern orienteringstidsplan
Den tidligere anvendte samlede hovedtidsplan for DNV Gødstrup (senest opdateret 14.07.2017) er nu udgået, og erstattet af de respektive arbejdstidsplaner for
delprojekterne samt en intern "Orienteringstidsplan".
DTØ har modtaget den seneste udgave af orienteringstidsplanen dateret
05.04.2018.
Udviklingen i de væsentligste deadlines siden seneste hovedtidsplan er som følger:

Etape 1
Afleveringstermin
DP05 Terræn og landskab
DP06-E01 Klimaskærm
DP08-10 E01 Aptering
DP08-10 E02 Installationer
DP11 Specialinstallationer
Patienter modtages Etape 1

Hovedtidsplan
af 14.07.2017

Orienteringstidsplan
05.04.2018

Afvigelse
(Forsinkelse
angives med +)

22.11.2019
11.04.2019
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
17.01.2020

02.12.2019
16.05.2019
02.01.2020
02.01.2020
02.01.2020
30.03.2020

+1 uge
+5 uger
- 6 uger
- 6 uger
- 6 uger
+10 uger
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Er de væsentligste afvigelser en seks ugers fremrykning af afleveringsterminen
for DP08-10 samt en ti ugers udskydelse af modtagelsen af de første patienter?
Der henvises til afsnit 3.1.6 for sammenfatning af DTØ's observationer.

3.1.3 Delprojekter under projektering og udbud
I det følgende gennemgås status og ændringer på de enkelte delprojekter under
projektering.
Fast inventar DP11 - E30/E32/E36
Udbudsmaterialet for Fast inventar DP11-E30 er færdiggjort, men udbuddet er
udsat til juni måned 2018 for at bevare mulighed for at justere omfang og budget.

3.1.4 Delprojekter under udførelse
I det følgende gennemgås status og ændringer på de enkelte delprojekter under
udførelse eller opstart.
DP02 Køl og hovedforsyninger
Ingen aktivitet i perioden.
DP03 Pæle og kælder
Gulvstøbning er netop afsluttet og sidste restarbejder pågår frem imod planlagt
aflevering ultimo april 2018.
Enkelte arbejder er udsat til efter afleveringen.
Landskab og terræn DP05
Udførelsen er igangsat med indkørsler, vejanlæg syd om serviceby mv.
DP04+07-E01 og –E02 Råhus Nord og syd
Aflevering gennemført.
Enkelte udskudte arbejder pågår.
DP06 Klimaskærm
Facade og lukning pågår, idet murværk afsluttes til sommeren 2018 og lette facader omkring årsskiftet. Arbejderne koordineres tæt med DP05 mht. adgang på
udearealer.
DP08-10 E01 Aptering
Apteringen kører fortsat foran installationsdelen, og de tidsmæssige problemer
på apteringen er hovedsageligt relateret i den manglende fremdrift på installationesiden.
Tidligere projektmæssige udfordringer er nu løst eller på normalt niveau.
Der arbejdes fortsat på at fremrykke flere delarbejder i forhold til installationerne, hvor det er muligt. Eksempelvis dele af lofter, maler og gulve.
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DP08-10 E02 Installationer
Der er fortsat store udfordringer med at holde de i flere omgange tilpassede arbejdstidsplaner, og det har ikke har været muligt at skaffe entreprenørernes
accept af de fremlagte forslag.
Forsinkelserne skyldes primært følgende forhold:

›

Forsinkelser af ventilationsentreprenørens færdigprojektering.
Entreprenøren arbejder fortsat efter sin egen oprindelige tidsplan, i strid
med bygherrens planlægning. Projekteringen forsinkes desuden yderligere
af mangler i TR1's hovedprojekt.

›

Øvrige projektmæssige udfordringer med ventilationen i relation til fællesbæringer, skakte og brandisolering.

Oplæg til ny arbejdstidsplan fra bygherren, opstillet af byggeledelsen under
bygherrerådgiverens styring og i overensstemmelse med ventilationsentreprenørens projekteringstidsplan, er under fælles bearbejdning.
Som følge af de opståede forsinkelser samt den pågående dialog om arbejdstidsplanerne, er bygherren i øjeblikket ikke i stand til at give et bud på færdiggørelsen af DP08-10.
Bygherren har dog oplyst til DTØ, at man nu tror på, at den seneste arbejdstidsplan kan vedtages mellem parterne.
Vedrørende arbejdstidsplanen henvises desuden til DTØ's bemærkninger i det
følgende.
DP11 Specialinventar og udstyr
Udførelse pågår, men forsinkes af den manglende fremdrift på øvrige installationer og aptering i ht. foregående punkt.
Bygherreleverancer og -tests
Følger ifølge bygherren tidsplanen og er løbende tilpasset den samlede tidsplan.

3.1.5 Arbejdstidsplan for DP08-11
DTØ har modtaget og gennemgået den seneste udgave af arbejdstidsplanen
("udsendt 01.02.2018/Stade opdateret 30.01.2018").
Hvis denne udgør den senest gældende planlægning af arbejderne, er vi noget
overraskede over stadet på planlægningen.
I planen udgivet 01.02.2018 registreres, at flere arbejder på den kritiske vej,
som var planlagt udført i perioden september 2017 til januar 2018, slet ikke er
startet på registreringsdagen. Det undrer derfor DTØ, at man ikke indarbejder
den konstaterede status i planen, så konsekvensen for de efterfølgende arbejder
samt for færdiggørelsen kan planlægges.
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Arbejdstidsplanen viser i den foreliggende udgave samlet AB92 aflevering
02.01.2020 og en afslutning af de sidste DP08-11 arbejder 04.02.2021.
Sidstnævnte er et år forsinket i forhold til hovedtidsplanen.
Hvis stader og afhængigheder er retvisende betyder det en reel forsinkelse på
18 måneder i forhold til gældende hovedtidsplan.
Bygherrerådgiverens inddragelse i etablering af arbejdstidsplaner, hvor byggeledelsen fortsat udgiver planen under bygherrerådgiverens ledelse, synes, vurderet ud fra ovenstående, endnu ikke at have haft den ønskede effekt.

3.1.6 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 1
DTØ har diskuteret tidsplan, stade og metoder med bygherren.
Bygherren har oplyst, at staderne på projekteringsaktiviteterne i arbejdstidsplanen samt opdatering af planlægningen af forsinkede aktiviteter ikke er opdateret
i arbejdstidsplanen, men at koordineringen af entreprenørernes og CV's projekteringsaktiviteter planlægges og koordineres i et "Modeltrackersystem".
Et system som beskriver og registrerer de enkelte parters input i tegningsmodellerne samt kollisionskontroller og frigivelsesterminer.
DTØ har ikke haft adgang til denne planlægning inden deadline for rappoprteringen.
Tidsplanlægningen foretages lige nu i de beskrevne tre parallelle systemer:

›

Den interne orienteringstidsplan, hvor bygherren opsamler sit bud på status

›

Arbejdstidsplanen, hvor byggeledelsen under bygherrerådgiverens styring
opdaterer den detaljerede udførelsestidsplan for DP08-11 –arbejderne

›

Modeltracker, hvor CV og de projekterende entreprenører planlægger projekteringsaktiviteterne.

Der sker ikke en systematisk opdatering imellem projekteringsaktiviteterne og
udførelsestidsplanen, hvilket er årsagen til, at den samlede tidsplan ikke løbende
kan dokumenteres.
Bygherren har til DTØ oplyst følgende forudsætninger og forventninger til tidsplanen:

›

Den foreliggende arbejdstidsplan er, med hensyn til de fysiske byggearbejder på pladsen, godkendt af alle entreprenører

›

Juridiske afleveringstermin (ABT-aflevering) forventes fastholdt 02.01.2020
i ht. "Interne orienteringstidsplan", hvor de fysiske arbejder på byggepladsen er afsluttet. Ifølge arbejdstidsplanen afsluttes indregulering og test af
anlæggene først 04.02.2021, hvilket ifølge bygherren forventes at kunne
optimeres med ca. seks måneder, i den stadig pågående bearbejdning, så
indreguleringen kan afsluttes helt i løbet af sommeren 2020
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›

Tidsplanen forventes af bygherren at muliggøre en ibrugtagningstakt, hvor
enkelte afsnit ibrugtages i slutningen af 2019, første store udflytning kan
ska inden sommerferien 2020 og resterende udflytning umiddelbart efter
sommerferien 2020.

›

Der foreligger endnu ikke en detaljeret udflytningsplan, som er koordineret
med ovenstående forventninger til byggeriets færdiggørelse.

Som det fremgår, er byggeriets samlede tidsplanlægning i indeværende fase
noget håndholdt og udokumenteret, og når man har valgt helt at lade den officielle hovedtidsplan erstatte af en intern plan, vurderes det først og fremmest at
være fordi der i øjeblikket ikke eksisterer et dokumenteret grundlag for planen.
Bygherrens juridiske stilling synes, som følge af en række forhold, svækket, og
man er endt i en situation, hvor det har vist sig meget vanskeligt at fastholde
udbudstidsplanen. Resultatet er blevet, at ventliationsentreprenøren langt hen
ad vejen har dikteret tidsplanen.
Hvorvidt entreprenøren har været berettiget hertil, må afklares uden for byggepladsen, men her og nu mener vi, at man hurtigst muligt fåf samlet brikkerne og
opstillet en samlet tidsplan for projektering, udførelse, indregulering og indflytning, så indflytnings- og ibrugtagningsprocesen kan optimeres bedst muligt.
Hvis ikke dette sker, vil der være en overhængende risiko for, at udgifterne til
hospitalents udflytning samt generne for medarbejdere og patienter vil blive
voldsomt forøget.

DTØ anbefaler:

›

At de sidste uenigheder med entreprenør og rådgivere ryddes af vejen, og
at tidsplan for projektering, udførelse, indregulering og ibrugtagning sammenkædes i en samlet plan som grundlag for ibrugtagningens detaljerede
planlægning og optimering

›

At der ved denne planlægning i højere grad fokuseres på realisme og gennemførelsessikkerhed

›

At på grundlag af de detaljerede arbejdstidsplaner genindføres en overordnet hovedtidsplan for projektets resterende faser som et overordnet styringsredskab til koordinering og synliggørelse på tværs af alle DNV's etaper
og delprojekter.
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3.2
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Tid – Etape 3

3.2.1 Generelt
Den af regionsrådet godkendte tidsmæssige ramme for det samlede kvalitetsfondsprojekt forudsætter en egentlig ibrugtagning ved modtagelse af patienter i
januar 2020.
På grundlag af de gennemgåede dokumenter samt oplysninger fra bygherren
vurderer DTØ, at det fortsat er usikkert, hvorvidt denne forudsætning holder.

3.2.2 Status Intern orienteringstidsplan
Den tidligere anvendte samlede hovedtidsplan for DNV Gødstrup (senest opdateret 14.07.2017) er nu udgået og erstattet af de respektive arbejdstidsplaner for
delprojekterne samt en intern "Orienteringstidsplan".
DTØ har modtaget den seneste udgave af orienteringstidsplanen dateret
05.04.2018.
Udviklingen i de væsentligste deadlines siden seneste hovedtidsplan er som følger:

Etape 3
Afleveringstermin
DP 31 – Somatik
AB92-aflevering
DP 32A – Serviceby
AB92-aflevering
DP 32B – Teknikhuse
AB92-aflevering
Patienter modtages Etape 3

Hovedtidsplan
af 14.07.2017

Orienteringstidsplan
05.04.2018

Afvigelse
(Forsinkelse
angives med +)

07.11.2019

07.11.2019

-

28.03.2018

15.07.2018

+16 uger

28.03.2018
17.01.2020

15.07.2018
30.03.2020

+16 uger
+10 uger

Den udsatte afleveringen af Serviceby og Teknikhuse er uden betydning for det
samlede projekt, mens forsinkelsen af DP31 nu ifølge bygherren er den kritiske
vej for det samlede kvalitetsfondsprojekt.
Vedr. årsagen til forsinkelsen henvises til nedenstående afsnit.

3.2.3 Leverandørprojektering
DP31 Somatik
Leverandør- og entreprenørprojektering pågår i ht. den gældende tidsplan, og
forventes afsluttet inden opstart på byggepladsen.
Ventilationsprojekteringen forventes afsluttet maj 2018.
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3.2.4 Delprojekter under udbud
DP31 Somatik
Malerentreprisen (E3-DP31_E5)
Tidligere aflyst udbud er genudbudt, og de indkomne tilbud indikerer, at der kan
entreres under budget.

3.2.5 Projekter under udførelse
I det følgende gennemgås status og ændringer på de enkelte delprojekter som
er entreret.
DP31 Somatik
E3-DP31_E1 Råhusentreprisen
Råhusentreprisen pågår med montage af betonelementer i stueetage og foyer.
Bygherren har modtaget krav om tidsfristforlængelse på i alt 76 dage fra entreprenøren som følge af vejrligsdage.
Kravet baseres på en fejl i udbudsmaterialets vejrligsbetingelser hvor et temperaturkriterie er anført som 5oC i stedet for -5oC, hvilket har ført til det anførte
krav og tidsfristforlængelse.
Arbejdstidsplan DP31 Somatik
Arbejdstidsplanen forventes af bygherren, ved anvendelse af lokationsbaseret
planlægning, at kunne optimeres, så arbejdet kan gennemføres inden for den
oprindelige tidsplan inkl. forsinkelse på grund af vejrlig.
Planen er ikke endelig godkendt af entreprenørerne, men det forventes af bygherren at ske inden opstart af indvendige arbejder.
Byggeledelsen påpeger i månedsrapporterne fortsat flere risikofyldte forhold i
grundlaget, som kan betyde forsinkelser og merudgifter for bygherren.
DP32-33 E1 (Serviceby og teknikhuse)
Indvendig aptering og installationer pågår frem mod aflevering juli 2018.
Serviceby påregnes "udtaget af byggepladsen" og ibrugtaget efter afleveringen.

3.2.6 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 3
Hvis det som oplyst kan blive det fejlagtigt angivne temperaturkriterie der bliver
bestemmende for modtagelsen af de første patienter anbefales det, at dette forhold afklares juridisk, idet der sædvanligvis, ud over dokumentation af temperatur, skal påvises en faktisk forsinkelse, hvis et vejrligskrav skal gælde. DTØ fin-
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der det vanskeligt at forestille sig, at temperaturer på 0 til 5oC skulle give anledning til forsinkelse.

DTØ anbefaler:

›

At vejrligskrav på DP31 baseret på udetemperaturer under +5oC verificeres
juridisk og om nødvendigt forhandles ud med entreprenøren

3.3

Økonomi - Etape 1 og 3

Med udgangspunkt i styringsmanualen skal økonomistyringen medvirke til, at
der træffes økonomisk forsvarlige beslutninger.
På baggrund af bygherrens løbende rapportering og styring af økonomien skal
DTØ foretage en vurdering af projektets status i forhold til overholdelse af budget.

3.3.1 Gældende anlægsbudget
Gældende anlægsbudget "Anlægsoverslag DNV Gødstrup udarbejdet
24.01.2018" blev fremlagt og godkendt i regionsrådet 28.02.2018.

3.3.2 Reserveprognose
Det samlede budgetoverblik for kvalitetsfondsprojektet er opstillet i "Reserveprognosen".
Reserveprognosen opsummerer:

›
›
›

Forbrug og restvurderinger for alle delprojekter
Centrale og decentrale reservepuljer
Hensættelser til diverse udeståender, tvister samt uforudseelige udgifter til
projektets færdiggørelse.

Reserveprognosen giver således en samlet opgørelse af projektets status i forhold til det af regionsråd og kvalitetsfond godkendte budget.
Senest udgivne reserveprognose:
Reserveskema-prognose pr. 31122017 - ver 07032018.xlsx
Den foreliggende udgave er den første, færdige version af den samlede reserveprognose for kvalitetsfondsprojektet som indgår i DTØ's rapportering, idet sidste
kvartals udgave udkom efter udgivelsen af DTØ-rapporten.
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Prognosen viser en forventet budgetoverskridelse for det samlede kvalitetsfondsprojekt på:
kr. 42 mio. kr (Indeks 88,8)
Der er således behov for at gennemføre besparelser i projektet svarende til det
anførte beløb.

3.3.3 Besparelseskatalog
Det foreliggende besparelseskatalog fremlagt og godkendt i regionsrådet
29.03.2017 (indsat her under) rummer ved udgangen af 1. kvartal 2018 besparelsesmuligheder svarende til 32,9 mio. kr. (Indeks 120,5), hvilket altså ikke er
tilstrækkeligt til at dække det aktuelle besparelsesbehov.
Bygherren har derfor i 1. kvartal 2018 arbejdet på opstilling af et udvidet katalog, som rækker frem til 2020, og som muliggør den nødvendige tilpasning af
projektet til budgettet.
Besparelseskataloget er endnu ikke forelagt for regionsrådet, og kan derfor ikke
gengives i nærværende rapport.

Besparelseskatalog
80.000
60.000
40.000

57.565

49.935
38.790 38.390
32.900 32.900
16.900

20.000

7.600 7.100

0

0
1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt.
2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019
Økonomi i 1.000

3.4

Økonomi – Etape 1

3.4.1 Budgetter på delprojekter under projektering og
udbud — Etape 1
For følgende delprojekter i etape 1 udestår fortsat færdigprojektering og/eller
udbud:

›
›

DP11 - E30/E32/E36 Fast inventar (Projektering afsluttet)
Bygherreleverancer (primært indkøb via indkøbsaftaler):
Teknisk udstyr, it-leverancer samt medicoteknisk udstyr.
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3.4.2 Gennemførte udbud i perioden
Der er ikke gennemført nye udbud i rapporteringsperioden.

3.4.3 Byggeregnskab igangværende delprojekter - Etape 1
Byggeregnskab føres på byggeweb, hvor det løbende opdateres af byggeledelsen. Desuden rapporteres byggeregnskaber til bygherren i byggeledelsens månedlige rapporter.
Byggeregnskaber kommenteres af DTØ på grundlag af nedenstående nøgletal
hentet på byggeweb, idet udviklingen beskrives ved sammenligning med nøgletallene ved seneste DTØ-rapportering.
Posten "Udisponeret reserve" angiver forskellen mellem godkendt budget og
byggeregnskabets post "Forventet budget".
Sidstnævnte angiver ifølge byggeledelsen allerede disponerede ekstraomkostninger samt eventuelle yderligere kendte, men ikke nødvendigvis realiserede
ekstraudgifter.
DTØ's rapportering omfatter alene delprojekter med anlægsbudget større end 10
mio. kr.
Byggeregnskabernes budgetposter for etape 1 er i forhold til DTØ's rapportering
for 4. kvartal 2017 forhøjet med de tilførte midler i henhold til regionsrådsmøde
05.12.2017.
DP01 Hovedforsyninger (Indeks 130)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017
46.889.000,46.660.437,28.291.553,228.563,-

Byggeregnskab
12. april 2018

Ændring

46.889.000,46.660.437,28.291.553,228.563,-

0,0,0,0,-

Kommentar DTØ:
Intet at bemærke, da der ikke har været aktivitet på delprojektet.
DP02 – Køleledninger og forsyning (Indeks 132,9)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017
16.877.385,16.803.702,15.569.977,73.683,-

Byggeregnskab
12. april 2018
16.877.385,16.803.702,15.569.977,73.683,-

Kommentar DTØ:
Intet at bemærke, da der ikke har været aktivitet på delprojektet.

Ændring
0,0,0,0,-
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DP03 - Pæle og kældre (Indeks 131,8)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017

Byggeregnskab
12. april 2018

223.263.373,222.945.283,219.480.543,318.090.,-

Ændring

223.263.373,223.114.320,221.008.117,149.053.,-

0,169.037,1.527.574,169.037,-

Kommentar DTØ:
Budgettet forløber inden for budgettet og nærmer sig sin afslutning.
Råhus Nord DP04+07 – E01 (Indeks 134,1)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017

Byggeregnskab
12. april 2018

196.743.707,197.250.537,196.342.128,-506.830,-

198.234.907,197.267.541,194.950.898,967.366,-

Ændring
1.491.200,17.004,1.391.230,1.474.196,-

Kommentar DTØ:
Budgettet forløber inden for budgettet og nærmer sig sin afslutning.
Råhus Syd DP04+07 – E02 (Indeks 136,1)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017
253.842.432,254.520.385,244.561.340,-677.953,-

Byggeregnskab
12. april 2018
255.812.432,255.639.751,254.561.782,172.681,-

Ændring
1.970.000,1.119.366,10.000.442,850.634,-

Kommentar DTØ:
Budgettet forløber inden for budgettet og nærmer sig sin afslutning.
Facadelukning DP06 (Indeks 133,8)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017
243.771.789,245.923.023,149.773.203,-2.151.234,

Byggeregnskab
12. april 2018
248.494.789,248.308.994,178.616.025,185.795,-

Ændring
4.723.000,2.385.971,28.843.022,2.337.029,-

Kommentar DTØ:
Som det fremgår er de tilførte 4,7 mio. kr. næsten spist op. Dels af underskud-
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det inden budgetforøgelsen, og dels (hvad værre er) også af en opskrivning af
det forventede forbrug på kr. 2,4 mio. i det forløbne kvartal.
Det synes derfor tvivlsomt om de resterende 0,186 mio. er tilstrækkeligt til at
dække, hvad der måtte opstå i de resterende knap 30 % af entreprisen.
DP8-10 – E01 Aptering (Indeks 140,3)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017

Byggeregnskab
12. april 2018

245.264.942,245.104.701,38.399.458,160.240,-

249.757.942,245.322.633,60.108.111,4.435.309,-

Ændring
4.493.000,217.932,21.708.653,4.275.069,-

Kommentar DTØ:
Vurderet ud fra periodens udvikling i det forventede budget på 0,217 mio. kr.
synes reserveniveauet efter budgetforøgelsen ikke umiddelbart at være truet,
omend den kun udgør ca. 2,4 %.
Bevidstheden om de tidsplansmæssige udfordringer i entreprisen vækker dog en
vis bekymring i forhold til mulige entreprenørkrav.
DP8-10 – E02 Installationer (Indeks 140,3)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
oktober 2017
318.729.403,323.497.942,82.098.434,-4.768.538,-

Byggeregnskab
12. april 2018
342.230.403,331.111.553,122.407.600,11.118.850,-

Ændring
23.501.000,7.613.611,40.309.166,15.887.388,-

Kommentar DTØ:
Umiddelbart synes en udisponeret reserve på 5,2 % af restarbejdet ikke at være
foruroligende, men udviklingen i budgetforventningen er stærkt bekymrende og
tyder sammen med de tekniske og tidsmæssige udfordringer på delprojektet på,
at det allerede forøgede budget vil komme under pres.
DP11 E1-E01 Sprinkler (Indeks 140,3)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve
Kommentar DTØ:
Intet at bemærke.

Månedsrapport (BL)
november 2017
49.748.135,46.442.903,8.800.000,3.305.232,-

Byggeregnskab
19. april 2018
48.776.305,46.248.417,16.432.470,2.527.888,-

Ændring
971.830,-194.486,76.324.701,-777.344,-
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DP11 E1-E02 Luftarter (Indeks 140,3)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017

Byggeregnskab
19. april 2018

37.507.002,36.141.852,4.333.669,1.365.150,-

37.347.839,36.180.853,12.124.733,1.166.986-

Ændring
-159.163,39.001,7.791.064,-198.164,-

Kommentar DTØ:
Intet at bemærke.
DP11 E1-E03 Automatik og sikring (Indeks 140,3)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017

Byggeregnskab
19. april 2018

52.399.999,50.506.426,7.574.370,1.893.574,-

52.399.999,51.835.802,10.811.045,564.197,-

Ændring
0,1.329.376,3.236.675,-1.329.377,-

Kommentar DTØ:
Som det fremgår, er der fortsat et stort træk på reserverne.
Delprojektet synes i overhængende risiko for overskridelse af budgettet.
DP11 E1-E04 IT netværk (Indeks 140,3)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017
40.187.618,37.467.272,853.762,2.720.346,-

Byggeregnskab
19. april 2018
40.187.618,37.467.272,4.540.315,2.720.346,-

Ændring
0,0,3.686.553,0,-

Kommentar DTØ:
Intet at bemærke.
DP11 E1-E08 Elevatorer (Indeks 140,3)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve
Kommentar DTØ:
Intet at bemærke.

Månedsrapport (BL)
november 2017
24.331.432,22.504.230,1.935.300,1.827.202,-

Byggeregnskab
19. april 2018
24.331.432,22.586.818,3.011.190,1.744.614,-

Ændring
0,82.588,1.075.890,82.588,-
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3.4.4 DTØ's bemærkninger til økonomi - Etape 1
Som det fremgår af ovenstående, forløber hovedparten af delprojekterne inden
for de udstukne budgetmæssige rammer.
Følgende delprojekter vil dog efter DTØ's vurdering kræve yderligere tilførsel af
midler for at kunne færdiggøres:

›
›
›
›

Facadelukning DP06
DP8-10 – E01 Aptering
DP8-10 – E02 Installationer
DP11 E1-E03 Automatik og sikring.

Bygherren er således også opmærksom på disse delprojekter i den samlede reservevurdering beskrevet under pkt. 3.3.2.

3.5

Økonomi – Etape 3

3.5.1 DP31 Somatik
Anlægsbudgettet for Somatikken er opdateret i forbindelse med endelig kontrahering, og udgivet som følger:

›

Sammenfatning anlægsbudget – DNV Gødstrup – etape 3 – DP31
2017.06.06.

Anvendelse af for høje indekstal ved budgetteringen har betydet en budgetoverskridelse på de indgåede kontrakter på DP31 på 4,35 mio. kr. (Indeks 88,8),
hvorfor der skal findes besparelser i de indgåede kontrakter.
Et gunstigt licitationsresultat på den udsatte malerentreprise synes at kunne
bidrage til dækning af underskud, men resterende skal findes ved besparelser i
de indgåede kontrakter. Besparelsesarbejdet i denne forbindelse pågår, men
fremgår ikke af det foreliggende byggeregnskab, og derfor heller ikke af nedenstående tal.

3.5.2 DP32 og DP33 Serviceby og teknikhus
Seneste anlægsbudget fra TR3: SERVICEBY- Balance Anlægsbudget - Entrepriseudgifter _ Version 4 (Ikke dateret (?)).

3.5.3 Byggeregnskab igangværende delprojekter - Etape 3
Mht. principper for byggeregnskaber og rapportering henvises til beskrivelse under etape 1.
Generelt
Byggeregnskaberne på de igangværende entrepriser på etape 3 udviser kun
mindre udsving, idet der dog forventes en overskridelse af budgettet på DP3233.
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DP31, Somatik (Indeks 103,7)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017

Månedsrapport (BL)
januar&februar 2018

382.881.104,372.395.803,40.222.957,10.485.302,-

386.109.296,370.747.949,65.402.506,15.361.802,-

Ændring
3.228.192,-1.647.854,25.179569,4.876.500,-

Kommentar DTØ:
Det bemærkes at tallene i byggeregnskabet ikke er korrigeret for ovenstående
indeksproblematik.
DP32-33, Serviceby og Teknikhuse (Indeks 137)

Budgetpost
Budget
Forv. budget
Anvist i alt
Udisponeret reserve

Månedsrapport (BL)
november 2017

Månedsrapport (BL)
januar&februar 2018

108.499.202,106.853.229,69.723.804,2.117.375,-

108.499.202,108.936.489,81.372.915,-437.287,-

Ændring
0,2.083.260,11.649.111,-2.554.662,-

Kommentar DTØ:
Som det fremgår, er budgettet nu overskredet.

3.5.4 DTØ's bemærkninger til økonomi - Etape 3
De anførte forhold synes ikke på nuværende tidspunkt at fremgå af reserveprognosen i ht. pkt. 3.3.2, hvilket må tilskrives forsinkelsen fra byggeregnskab
til prognose samt, at forholdene omkring indeksering og besparelser stadig er
under afklaring.

DTØ anbefaler:

›

At behov for besparelser på DP31 Somatik som følge af indekseringsfejl
afklares og gennemføres hurtigst muligt.

3.6

Kvalitet

Punktet er ikke særskilt vurderet i nærværende rapport.

DNV-GØDSTRUP – RAPPORTERING FOR 1. KVARTAL 2018

3.7
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Risici

Risikostyringen i 1. kvartal 2018 er af DTØ vurderet på baggrund af de i nærværende rapport anførte observationer samt på grundlag af bygherrens risikorapportering: Risikorapportering, 1. kvartal 2018, "Draft" dateret 5. april 2018.

3.7.1 Generelt
Projektets risiko vurderes af DTØ samlet set at være forøget i forhold til den seneste kvartalsrapport.
De væsentligste risici vurderes af DTØ fortsat at ligge i overholdelse af tidsplanerne, en risiko der for etape 1 er forøget i forhold til seneste rapportering.
Samtidig har introduktionen af prognoseværktøjet på økonomisiden afdækket et
samlet underskud på kvalitetsfondsprojektet, som skal dækkes ved besparelser.
I prognoseværktøjet findes økonomiske risici ud over hvad der er kapitaliseret i
risikorapporten. Disse giver anledning til en forøget samlet risiko i forhold til seneste rapportering.

3.7.2 Risikorapportering – 1. kvartal 2018
I henhold til den modtagne risikorapport dateret 05.04.2018 er to sammenlagt
til én risiko, og to nye er kommet til.
De nytilkomne risikoelementer i risikorapportens liste med væsentligste risici er
følgende:

›

(6) Ved afslutning af projektet opstår nogle udgifter til færdiggørelse af
byggeriet. Disse udgifter kan ikke i afslutning af delprojektet omgøres, da
budgetter er brugt. Erfarings fra servicebyen viser nødvendig fokus.

›

(7) Manglende arbejdstidsplan for DP31

Beskrivelse af sammenlagte risici:

›

Risiko 1 (fra 4. kvartalsrapport): Delprojekt 8, projektmaterialet er ikke klar
til udførelse, når det skal bruges til planlægning og udførelse på pladsen.
Det er vurderet i risikogruppen, at risikoen har indholdsmæssigt sammenfald med risiko nr. 3. Derfor er risikoen indarbejdet og sammenlagt med risiko nr. risiko nr. 3 (fra 4. kvartalsrapport).
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3.7.3 Risici fremhævet i risikorapporten
I risikorapporten for 1. kvartal 2018 vurderes følgende risici som de mest væsentlige i projektet.
Efter revision af risikostyringssystemet bliver alle risici vurderet ud fra en konsekvens i kr. og en sandsynlighed i %. Disse er derfor nu anført i skemaet herunder:

Nr.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

4. kvartal 2017
Konsekvens
Vægtet
i mio. kr.
konsekvens
i mio. kr.

Beskrivelse

Byggeriet af etape 1 kan ikke
gennemføres inden for den
afsatte periode.
Byggeriet af etape 3 kan ikke
gennemføres inden for den
afsatte periode.
Projektopfølgningen er ikke på
plads og gearet til den hastighed, som projektet på de
indvendige arbejder starter op
med.
Teknikentreprisen har udfordringer i opstartsfasen, herunder egenprojektering, materialegodkendelser, indarbejdelse
af ændringer/tilpasninger.
Mangelfuld håndtering af entreprenørekstrakrav
Ved afslutning af projektet opstår nogle udgifter til færdiggørelse af byggeriet. Disse udgifter kan ikke i afslutning af delprojekterne omgøres, da budgetter er brugt. Erfarings fra
servicebyen viser nødvendig
fokus.
Manglende arbejdstidsplan for
DP31
Sum af udgåede mangler fra
sidste rapportering
Sum

1. kvartal 2018
Konsekvens
Vægtet
i mio. kr.
konsekvens
i mio. kr.

15,1

9,1

22,7

13,2

22,4

12,3

16,1

9,7

12,0

7,3

12,0

7,3

11,0

6,6

11,0

6,6

15,0

6,0

12,0

5,0

26,0

10,0

1,4

0,7

101,2

52,5

20,0

19,0

95,5

60,3

3.7.4 DTØ's bemærkninger til bygherrens
risikorapportering
Som anført har reserveprognosen afdækket økonomiske risici som ikke indgår i
bygherrens risikorapportering, hvilket er årsagen til at DTØ ikke er enig med
bygherren i at projektets samlede risiko er uændret fra sidste kvartal

DTØ anbefaler:

›

At alle økonomiske risici afdækket i reserveprognosen medtages i bygherrens risikorapportering.
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Procesrapportering

I nærværende afsnit vurderes og kommenteres de i projektet anvendte styringsværktøjer og -processer.

4.1

Organisation og samarbejde

Der er ikke fundet anledning til at vurdere punktet i nærværende rapport.

4.2

Dokumentstyring og anvendelse af byggeweb

Der er ikke fundet anledning til at vurdere punktet i nærværende rapport.

4.3

Beslutningsplaner

Der er ikke fundet anledning til at vurdere punktet i nærværende rapport.

4.4

Projektopfølgning

Der er ikke fundet anledning til at vurdere punktet i nærværende rapport.

4.5

Fagtilsyn

Der er ikke fundet anledning til at vurdere punktet i nærværende rapport.

4.6

Økonomi- og kontraktstyring

Der er ikke fundet anledning til at vurdere punktet i nærværende rapport.

4.7

Tidsstyring

Der henvises til kommentarer anført under pkt. 3.2 og 3.3.
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4.8

Byggeledelse

Der er ikke fundet anledning til at vurdere punktet i nærværende rapport.

4.9

Commissioning

DTØ vil, når det bliver relevant, følge planlægning og forløb af commissioningprocessen.

4.10 Risikostyring
Der er ikke fundet anledning til at vurdere punktet i nærværende rapport.
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5

Opfølgning på DTØ's tidligere
anbefalinger

Herunder oplistes "åbne" og nye punkter fra de tidligere DTØ-rapporter.
Afsluttede punkter opsamles i dokumentet "Afklarede punkter fra DTØ's kvartalsrapporter", som opdateres og udgives sammen med kvartalsrapporterne.
Emne/henvisning

Handlinger og status

Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.2.7
DTØ anbefaler, at byggeledelsen fortsætter
bestræbelserne på at etablere en fælles arbejdstidsplan for DP08-11 ved inddragelse af
alle parter på stormøder/workshops, eventuelt
med facilitering af ekstern mediator. Den nuværende styring, alene på grundlag af udbudstidsplanen, vurderes at indebære risiko for projektets gennemførelse inden for de fastlagte
rammer.

Svar fra Hospitalsenheden Vest:
Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen.
Arbejdstidsplanen er under udarbejdelse, og
der har været afholdt workshop med de største
aktører på byggepladsen. Det forventes, at der
i begyndelsen af maj ligger en arbejdstidsplan
til entreprenørernes godkendelse. Problemstillingen kan primært henføres til afklaring omkring indregulering.

Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 3.1.8
DTØ anbefaler, at de iværksatte tiltag for afklaring og fastlåsning af arbejdstidsplan for DP0810 gives maksimalt fokus og ressourcer, så forsinkelsens betydningen for den samlede tidsmæssige ramme afklares og revideret plan for
færdiggørelse af kvalitetsfondsprojektet kan
udmeldes.

Svar fra Hospitalenheden Vest:
Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen,
og har derfor nedsat en arbejdsgruppe med
bygherrerådgiver for bordenden, der skal sikre
udarbejdelsen af en arbejdstidsplan for Etape
1, herunder delprojekt 8-10. Arbejdsgruppen
består af byggeledelsen, entreprenørerne for
delprojekt 8-10, aptering og installationer, Totalrådgiver 1 og bygherrerådgiveren.

Bemærkninger
i øvrigt

Der er stort fokus på processen, og der er afsat
de nødvendige ressourcer. Det forventes, at
arbejdsgruppen kan præsentere et første udkast til en arbejdstidsplan for Etape 1 begyndelsen af 2018.
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Emne/henvisning

Handlinger og status

Bemærkninger
i øvrigt

At der på nuværende tidspunkt ikke er en samlet tidsplan for etape 1 på plads, udgør en potentiel risiko for, at færdiggørelsen af projektet
og dermed ibrugtagningen af DNV-Gødstrup
skubbes i forhold til den nuværende godkendte
tidsplan. Dette vil uundgåeligt også have en
betydning for projektets økonomi. Der arbejdes
hen mod at kunne forelægge en sag for regionsrådet i 2. kvartal 2018, når en samlet tidsplan med et samlet bud på økonomien foreligger
Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 3.2.5
DTØ anbefaler, at arbejdet med arbejdstidsplanen for aptering og installationer på DP31 Somatik følges tæt, og at der gribes ind, hvis ikke
der snarligt konstateres fremdrift, så en evt.
forsinkelse af DP31 fastlægges og koordineres
med det samlede kvalitetsfondsprojekt.

Svar fra Hospitalenheden Vest:
Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen
og følger arbejdet tæt.
Hospitalsenheden Vest finder dog, at det bør
præciseres, at arbejdstidsplanen, der refereres
til, er planen for indvendige arbejder, som først
igangsættes sommer 2018.
Det forventes, at byggeledelsen i foråret 2018
har en tidsplan på plads for etape 3, somatik
(indvendige arbejder) under hensyntagen til
udbudstidsplanen. Erfaringer fra etape 1 inddrages i naturligt omfang i arbejdet med etape
3, somatik.

Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 4.2.1
DTØ anbefaler, at der tages yderligere tiltag til
at sikre, at den pågående honorartvist mellem
bygherre og byggeledelse ikke påvirker samarbejdet på projektet

Svar fra Hospitalenheden Vest:
Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen,
og har derfor gjort en række tiltag for at sikre,
at tvisten løftes ud af projektorganisationen og
dermed væk fra byggepladsen.
Et tiltag er, at bygherren gør brug af juridisk
assistance i samarbejdet, for på den måde at
køre tvisten i et juridisk spor adskilt fra det daglige arbejde på byggepladsen.
Medio januar 2018 afholdt bygherre et møde
med ledelsen hos byggeledelsen for at tydeliggøre alvoren i den manglende fremdrift på
byggepladsen.
Regionsrådet holdes særskilt orienteret om det
videre forløb.
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Emne/henvisning

Handlinger og status

Bemærkninger
i øvrigt

Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 4.2.1
DTØ anbefaler, at samarbejde og indbyrdes
kommunikation mellem rådgiverne omkring
tidsplanlægningen præciseres og forbedres, så
processen ikke hindres

Svar fra Hospitalenheden Vest:
Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen.
Som beskrevet i svaret til anbefaling 3, har
Hospitalsenheden Vest gjort en række tiltag for
dels at flytte tvisten ud af projektet, og dels for
at forbedre den interne proces, så man kan nå
frem til en tidsplan, der kan godkendes af alle
projektets parter.

Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 4.7.3
DTØ anbefaler, at opdateringshastighed på
økonomidokumenter fra bygherre og byggeledelse prioriteres, og herunder at reserveprognosen udgives, så den kan indgå i DTØ's rapportering for det seneste kvartal.

Svar fra Hospitalenheden Vest:
Hospitalsenheden Vest er principielt enig i anbefalingen. Økonomiafrapporteringen følger de
tidsfrister, der er udstukket af revisionen, og
det er ikke de samme tidsfrister som dem DTØ
arbejder efter.
Det betyder, at projektets økonomiafrapportering følger en kadence, der ikke altid harmonerer med tidsfristerne for DTØ's afrapportering,
og dermed kan der forekomme tidsmæssige
forskydninger. Det samme gør sig gældende i
forhold til reserveprognosen, hvor projektsekretariatet vil bestræbe sig på mundtligt at give
DTØ de seneste opdaterede oplysninger i forbindelse med DTØ's arbejde med rapporten.
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6

Rapportgrundlag

Oversigt over projektmaterialer og informationer, som er anvendt i forbindelse
med denne kvartalsgennemgang og rapportering.
1

Ansøgning om endeligt tilsagn, 12. marts 2012.

2

Reviderede dokumenter i forhold til ansøgning:

›
›

Styringsmanual december 2017 godkendt i regionsrådet 5. december 2017

3

Projekthåndbog, senest gældende udgave dateret 15. januar 2014.

4

Månedsrapporter fra TR1:

›
›
›

December 2017

Vejledning til risikostyring, oktober 2015.

Januar 2018
februar 2018

5

Månedsrapporter ("Månedlig rapportering") fra TR3:

›
›
›

Januar 2018

6

Månedsrapport byggepladsen (BL):

›

Januar & februar 2018

7

Referater fra Byggeteknisk udvalgsmøde fra TR1:

Februar 2018
Marts 2018

Nr. 82 og 83
8

Referater fra Byggeteknisk udvalgsmøde fra TR3:
Nr. 41 og 42

9

Referater fra Byggeteknisk udvalgsmøde - Byggeplads:
Nr. 68, 69 og 70

10

Sammenfatning anlægsbudget – DNV Gødstrup – Etape 3 – DP31-DP1. Dateret 06.06.2017
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11
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DNV GØDSTRUP - DP 32 OG DP 33 Serviceby OG Teknikhus
Balance Anlægsbudget / entrepriseudgifter (Ikke dateret)

12

Anlægsoverslag dateret 24.01.2018

13

Budgetoverblik pr. 31. december 2017

14

Reserveskema-prognose pr 31122017 - ver 07032018

15

Risikobillede og prognosemodel (udateret)

16

Kvartalsrapportering KF-projekterne 3Q 2017

17
18

Hovedtidsplan dateret 14. juli 2017.
Arbejdstidsplan for DP08-11, udsendt 01.02.2018/Stade opdateret
30.01.2018

19

Intern orienteringstidsplan, dateret 05.04.2018

20

Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV – Gødstrup, 1. kvartal,
dateret 2018-04-05

21

Besparelseskatalog dateret 13.03.2018 (besparelseskataoget er endnu ikke
forelagt regionsrådet, og kan derfor ikke gengives i nærværende rapport).
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6.1

Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne

Dato

Deltagere

Kvalitet, risici, tidsplan, organisation og samarbejde.

19.03.2018

Henrik Grejsen Iversen
Michael Hyllegaard
Poul Michaelsen
Ditte Rask Rasmussen
Hans D. Nielsen (Byggeleder – delvist)
Martin Guldborg (Bygherrerådgiver)
Lars Becher (COWI)

