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Punkt 1: Status for byggeprojektet Nyt Hospital Hvidovre
Status for byggeprojektet Nyt Hospital Hvidovre
Sagsfremstilling
Byggechef Uffe Gebauer Thomsen redegør for status for byggeprojektet Nyt Hospital Hvidovre, som består af 3
delprojekter;
1. Nybyggeri (udvidelse af hospitalet med ca. 32.000 m²)
2. Rokadeplan (sammenlægning og ombygning af afdelinger og ambulatorier)
3. Sengestueombygninger (ombygninger af sengestuer, patientmodtagelser og delvis modernisering)
Det har været nødvendigt at forlænge delprojekt 1, udførelsen af nybyggeriet, med 6 måneder.
Delprojekt 2 og 3 følger fortsat den oprindelige hovedtidsplan.
Status for delprojektet; Nybyggeri (Udvidelse af hospitalet med ca. 32.000 m²)
Råhusentreprisen er startet op i september 2017 og etape 1 af entreprisen, som omfatter de første 2 tårne, er
færdige. Det fejres med rejsegilde den 2. november 2018. I uge 43 startede lukningen af facaden, som er næste trin
i færdiggørelsen af råhuset. Når lukningen er sket starter de øvrige entreprepriser.
Totalrådgiver har sammen med entreprenørerne undersøgt om den oprindelige plan for udførelsen af nybyggeriet
kan gennemføres. Analysen omfatter byggepladslogistikken, herunder de mange fagentreprise sjak der fysisk skal
være tilstede på nybyggeriets lokationer. Analysen viser at udførelsesplanen er udfordret. Det viser sig, på baggrund
af drøftelser med entreprenørerne, at der med den hidtidige godkendte tidsplan vil være for mange håndværkere på
byggepladsen samtidig. Det øger risikoen for at der begås byggefejl, og det indebærer en sikkerhedsrisiko, som
kan medføre arbejdsskader.
Totalrådgiver skitserede 3 løsningsmuligheder på baggrund af analysen af udførelsesplanen for nybyggeriet
(økonomien præsenteres på mødet):
• Løsning 1: At fastholde den eksisterende tidsplan med de risici det indebærer.
• Løsning 2: At køre med toholdsskift; nat og weekender. Det skønnes at indebære en væsentlig
sikkerhedsrisiko for håndværkerne.
• Løsning 3: At forlænge udførelsen af råhuset med 6 måneder. Nybyggeriet er pt. planlagt færdigt 20. marts
2020. Ny slutdato for aflevering fra entreprenørerne bliver dermed den 20. september 2020. Herefter udestår
et arbejde med at installere medicoudstyr, ventilation mm.
Hospitalsbyggestyregruppen besluttede den 26. oktober at vælge løsningsforslag 3, da forslaget bygger på et solidt
fagligt grundlag, der ikke kan tilbagevises og fordi de to øvrige løsninger ikke løser de logistiske og
sikkerhedsmæssige risici der er . Løsning 1 og 2 vurderes samlet set at ville blive dyrere, og risikoen for forsinkelse
er stor. Løsning 3 vurderes at være en mere "håndholdt" og sikker forsinkelse, som er mulig at gennemføre.
Aflevering af projektet fra entreprenør forsinkes hermed med 6 måneder.
Analysen af logistikken på byggepladsen viste desuden en overhængende risiko for vejrligsforsinkelser. Vejrlig
og/eller forsinkelser fra facadeentreprenøren kan forsinke udførelsen af de andre efterfølgende entrepriser kritisk.
Projektorganisationen har derfor besluttet at interimsinddække byggeriet, så vejrligsforsinkelser reduceres til et
minimum. Det giver samtidig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de indvendige arbejder i bygningen.
Interimsinddækningen finansieres inden for de afsatte midler til vinterforanstaltninger, som fortsat vurderes
tilstrækkelige. De afledte økonomiske forhold i forlængelsen af udførelsen af nybyggeriet, præsenteres under det
fortrolige punkt om økonomi.
I det sidste halve år er der sket betydelige personudskiftninger både hos totalrådgiver og i projektorganisationen.
Projektorganisationen har udarbejdet en handlingsplan for at rette op på en misforståelse, der har medført, at der i
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nogle entreprenørkontrakter er aftalt for få praktikpladser. Baggrunden er, at der I alle kontrakter med entreprenører
er indbygget det samme måltal for antallet af praktik- og lærepladser, uanset entreprisens størrelse og type af
praktik.
Status for delprojektet; Rokadeplan (sammenlægning og ombygning af afdelinger og ambulatorier)
Rokadeplanprojekterne følger tid og budget. Ombygningen af ambulatorier omfatter dele af behandlingsetagen
(ambulatorieetagen), indeholdende gastroambulatoriet, gynækologisk ambulatorium, funktions- og billeddiagnostisk
enhed, ortopædkirurgisk ambulatorium, medicinsk ambulatorium, infektionsmedicinsk ambulatorium, fødeafdeling,
samt sammenbygning med nybyggeriet. Ombygningerne udføres afdelingsvis.
Ombygningerne af funktions- og billeddiagnostisk enhed, gastroambulatoriet og centrale operationsafsnit er afsluttet,
og enhederne er i drift i de nye omgivelser. Ombygningen af infektionsmedicinsk modtagelse begyndte i februar
2018, og forventes afsluttet i 2018. Wayfindingsprojektet i hospitalet er nu blevet udvidet, så det også omfatter den
nye tilbygning.
De sidste delprojekter igangsættes i 2021, idet der forudsættes en udflytning af funktioner til det færdiggjorte
nybyggeri før arbejderne kan opstartes. De sidste ombygninger forventes at kunne tages i brug i starten af 2022.
Status for delprojekt; Sengestueombygninger (ombygninger af sengestuer, patientmodtagelser og delvis
modernisering)
Sengestueombygningerne omfatter ombygning af firesengsstuer på det eksisterende hospital til moderne énsengsstuer. Projektet er opdelt i 3 etaper fordelt på fem underprojekter, hvoraf nogle er færdige. Ombygning af sengestue
3 Nord er afsluttet, og er taget i brug i sommeren 2018.
Den sidste etape igangsættes i forlængelse af nybyggeriet, idet ombygningerne er afhængige af udflytning til
nybyggeriet og at Klinikken for højt specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, der midlertidigt har til
huse på Hvidovre hospital, flytter til Nerurorehabiliteringshuset i Glostrup. Etapen forventes således igangsat primo
2021, med forventet ibrugtagning i starten af 2022.
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Punkt 2: Fortrolig sag udtaget
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Punkt 3: Forberedelse af organisationen til at tage nybyggeriet i brug
Forberedelse af organisationen til at tage nybyggeriet i brug
Sagsfremstilling
Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv giver en status for forberedelserne af organisationen til at tage nybyggeriet
i brug, generalplanen, samt arbejdet med at gennemføre effektiviseringskravet der følger med tilsagnet til
kvalitetsfondsprojektet.
Gennem en justering i organisationen ønsker hospitalets ledelse af styrke implementeringen af Nyt hospital Amager
og Hvidovre. Der er derfor ved at blive ansat en ny programleder, der fra december 2018 bliver ansvarlig for
udviklingsprogrammet for Nyt hospital Amager og Hvidovre. Programmet gøres samtidig til en selvstændig
stabsfunktion med reference til direktionen.
Der arbejdes i 4 projektspor med en række underarbejdsgrupper, herunder tværgående arbejdsgrupper;
Spor 1 er arbejdet med generalplan og ibrugtagningen af nybyggeriet
Spor 2 er videreudviklingen af de sammenhængende patientforløb
Spor 3 er videreudviklingen af det fælles styrings- og beslutningsgrundlag
Spor 4 er uddannelse, kompetenceudvikling og HR-aspekter.
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Punkt 4: Kommende mødesager og møder
Kommende mødesager og møder
Sagsfremstilling
Den reviderede change request-liste forelægges regionsrådet i forbindelse med kvartalsrapporteringen af
byggeprojektet, det forventes at ske på rådets møde i december.
Den politiske følgegruppe indkaldes til næste møde i foråret 2019.
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Punkt 5: Rejsegilde på nybyggeriet på Nyt Hospital Hvidovre
Rejsegilde på nybyggeriet på Nyt Hospital Hvidovre
Sagsfremstilling
Mødet i den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Hvidovre falder tidsmæssigt sammen med, at byggeriet er klar til
rejsegilde. Rejsegildet er derfor placeret den dag den politiske følgegruppe holder møde på Hvidovre Hospital, og
følgegruppen inviteres til at deltage.
Formålet med rejsegildet er at fejre det gode arbejde på byggepladsen, samt at invitere naboer og andre
interessenter indenfor og se byggeriet tæt på.
Følgende er inviteret til rejsegildet; borgere som er nærmeste naboer til byggepladsen, afdelingsledelserne på
Amager og Hvidovre Hospital, Hvidovre Kommunes borgmester, hospitalets VMU (Virksomhed og Medarbejder
Udvalg), entreprenører på byggepladsen, rådgivere på byggeriet, samt bygherreorganisationen. Følgende medier er
inviteret: Tv2 Lorry, Hvidovre Avis og Søndagsavisen Vestegnen.
Den politiske følgegruppe slutter mødet kl 12.45, og går til byggeriet og deltager i rejsegildet.
Vedlagt invitationen.
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Bilag til Punkt 5: Rejsegilde på nybyggeriet på Nyt Hospital Hvidovre
• Invitation til rejsegilde på nybyggeriet - Nyt Hospital Hvidovre
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Punkt 5, Bilag 1: Invitation til rejsegilde på nybyggeriet - Nyt Hospital Hvidovre

Invitation til:

REJSEGILDE
AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL
inviterer til

REJSEGILDE

på Hvidovre Hospital fredag d. 2. november
2018 kl. 13.00 på byggepladsen.
Der er nu lagt tag på det første af i alt fire tårne, og det
er blevet tydeligt, at der snart står en ny og moderne
hospitalsbygning klar i Hvidovre.
Vi vil gerne fejre det gode arbejde på byggepladsen, og
inviterer hermed til rejsegilde, hvor der bliver lejlighed for, at
komme helt tæt på byggeriet.
Vi sørger for pølser og Cocio, og glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Direktionen på Amager og Hvidovre Hospital
Praktisk:
Rejsegildet finder sted i stueetagen i nybyggeriet. Der
er parkering og indgang til rejsegildet ved P2 vest for
hospitalet.

