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Notat

Udbygning af Aabenraa Sygehus
Risikovurdering
I forbindelse med rapporteringen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal der vedlægges en af
projektet uvildig kvalificering af risikovurderingerne.
Den regionale projektorganisation for sygehusbyggeri har herunder foretaget en vurdering af økonomi,
tid og kvalitet sammenholdt med projektets risici.

Økonomi
Afleveringsdatoen for fase 1 er den 4. august og projektet forventer at denne overholdes. Dette
betyder også at usikkerheden for kontraktarbejdet er væsentligt reduceret i forhold til tidligere
rapporteringer. Som det fremgår af rapporten, forventes der dog fortsat uklarheder i projektmaterialet
til den resterende del af projektet. Derudover har eller forventes de forskellige parter i byggeriet at
fremlægge en række krav om betalinger. Disse krav er vurderet juridisk.
Samlet set er det projektets vurdering at økonomien vil balancere for fase 1.
Projektorganisationen for sygehusbyggeri er enig i denne vurdering og i at den samlede vurdering af
økonomien for fase 1 skal være gul, da der er en del usikkerhed forbundet med estimater og udfaldet
af de krav byggeriets parter har. Det endelige resultat for fase 1 vil derfor først kunne opgøres når
udfaldet af de enkelte krav er kendt.
En vurdering af økonomien for fase 2 afventer forsat en yderligere bearbejdning af projektet før det er
muligt at vurdere de tilhørende risici mere præcist.
Tidsplan
Projektorganisationen for sygehusbyggeri er enig i de risici, der er oplistet i rapporten og er enig i at
omfanget af mangeludbedringer, der udføres efter den 4. august kan udgøre en risiko for
ibrugtagningen af fase 1, hvorfor status på tidsplanen for fase 1 er gul.
Kvalitet
For fase 1 vurderes der ikke at være nogen risici forbundet med kvaliteten af det færdige projekt.
Angående besparelsen i fase 2 er det som beskrevet i forrige risikovurdering fortsat for tidligt at
vurdere, hvorvidt det vil få en konsekvens.

