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kvartal 2021 og svar fra Byggeri og Projekt

Opmærksomhedspunkter og svar fra Byggeri og Projekt (B&P)
Generelt om Covid-19 situationen
Det er for Det tredje øje et opmærksomhedspunkt, hvorvidt en
eventuel fortsat COVID-19-krise vil kunne påvirke Delprojekt 3
(ombygningsprojektet), herunder blandt andet som følge af
nedenstående punkter:
 Der kunne opstå udfordringer med at bringe
håndværkere/entreprenører ind på afdelingerne, særligt Intensiv,
hvis smitterisiko m.v. er stor på det tidspunkt, hvilket dermed vil
påvirke udførelsestidsplanen for Delprojekt 3.
 Der kan opstå smittespredning bland håndværkere, hvilket dermed
vil påvirke udførelsestidsplanen for Delprojekt 3.
 Mangel på arbejdskraft, øgede leveringstider på enkelte materialer
og stigende markedspriser.
Det tredje øje vil følge op på forholdet, herunder udviklingen i
pandemien og eventuelle projektpåvirkninger som følge af COVID-19situationen.
Svar fra B&P
B&P følger situationen omkring Covid-19 tæt og proaktivt.
For nuværende udgør Covid-19 ikke en udfordring i projektet i forhold
til fremdrift, krav om tidsfristforlængelse, leveranceudfordringer eller
lignende, men det er naturligvis en udvikling, som Byggeri og Projekt
følger tæt. Rådgivere og entreprenører følger de gældende
retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, når de opholder sig på
hospitalets område.
I forhold til den generelle konjunkturudvikling er det svært at vide,
hvad den aktuelle situation får af betydning i de kommende år. For
nuværende peger markedsudviklingen på højere materialepriser og
stor travlhed blandt entreprenørerne, hvilket kan påvirke
licitationsresultaterne i opadgående retning. Der er dog fortsat noget
tid til, at næste projekt, Ombygning af intensiv, skal i licitation,
hvorfor det er muligt, at priserne finder tilbage til et mere stabilt
niveau.
Projektets risiko- og reserveprognoser forsøger at tage højde for
mulige udfald og har kapitaliseret disse.
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Side 1

Status på ibrugtagning af det nye akutcenter, herunder
færdiggørelse af Hotlab-området
Det tredje øje bemærker, at størstedelen af akutcentret nu er taget i
brug, hvilket ikke har afstedkommet væsentlige udfordringer.
For så vidt angår Hotlab-området, er der siden godkendelsen af
området, registreret periodiske fejl i ventilationssystemet, hvilket har
medført en yderligere forsinkelse. Hotlab-området forventes idriftsat
den 4. oktober. Den valgte løsning på udbedring af
ventilationssystemet er implementeret, og der er afholdt
gennemgang af Hotlab med servicecenteret med det formål at
afdække behovet for drift af området.
DTØ vil følge op på forholdet i kommende kvartalsrapport.
Side 2

Svar fra B&P
B&P bekræfter, at ibrugtagningen af Akutcentret er sket uden
væsentlige udfordringer, med undtagelse af Hotlab-området, som har
været præget af en del komplikationer. Det forventes dog, at disse
nu er løst, og at området kan overgå til drift snarest.
Der er fortsat kapitaliseret et beløb i projektets risikokatalog og
prognosemodel til at håndtere eventuelle udfordringer med
ibrugtagningen af Akutcentret.

