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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise,
revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også
danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets
opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik
over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det
kvalitetsfondsstøttede byggeri. Det daværende Ministerium for
Sundhed og Forebyggelse godkendte den 18. februar 2015
anmodningen for Nyt Hospital Herlev.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til
regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast
koncept.

3

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport, Kvalitetsfondsbyggeri,
Nyt HospitalHerlev
Herlev 2. kvartal 2019
Punkt nr. 8 - 2. kvartalsrapport
2019 Nyt Hospital
Bilag 1 - Side -4 af 25

2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
30. juni for Region Hovedstadens igangværende Kvalitetsfondsprojekter (Nyt
Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Bispebjerg, Ny
Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt Nyt Hospital
Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning
fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 24. september 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
•
•

•
•

det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende
anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts
kvartalsrapportering.

Hillerød, september 2019
Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske
forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt
Hospital Herlev i 2. kvartal 2019. Endvidere omfatter revisors
erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. juni 2019 for samtlige
af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået
kvartalsrapporten og har den 5. september 2019 fremsendt udkast til
revisorerklæring for Nyt Hospital Herlev, der såfremt kvartalsrapporten
godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til
Sundheds- og Ældreministeriet.
Erklæringerne er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Herlev:
”Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med
kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit,
samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”,
som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019 til
30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse
med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder
de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug
(budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport
for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Herlev”, afsnit 5.1 Rapportering for
Nyt Hospital Herlev pr. 2. kvartal 2019, vedrørende risikostyring, hvoraf det
fremgår, at
’’Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risiko for at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
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Projektorganisationen er ved at implementere de beslutninger som
hospitalsbyggestyregruppen traf den 22. maj 2019, for at styrke projektets
reserver. Der er samtidig identificeret yderligere muligheder for at styrke
reserverne, inden for rammen af projektets tilsagn. Den forventede effekt af
den planlagte reservestyrkelse blev opgjort ultimo august 2019, og fremgår af
det fortrolige bilag.
Såfremt den planlagte reservestyrkelse kan gennemføres fuldt ud, medfører
det, at projektets reserver vil kunne dække det mest sandsynlige økonomi- og
risikoscenarie. Risikobilledet for projektet vil således blive forbedret siden
sidste kvartalsrapport, og sandsynligheden for, at regionen kan blive nødt til
at supplere projektets økonomi med regionale midler, er dermed væsentligt
reduceret, siden sidste kvartalsrapport.’’
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har
ikke været underlagt revision.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold”
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4. Overblik
Grundet en række udfordringer i udførelsesfasen er det besluttet
at udskyde afleveringen fra entreprenører fra maj 2019 til
december 2019. Det betyder, at ibrugtagning forventes i
september 2020. Det forventes, at projektet kan realiseres med
den planlagte kvalitet.
4.1 Status for Nyt Hospital Herlev pr. 2. kvartal 2019
Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital er opdelt i en række delprojekter.
Projektet har et samlet budget på 2.250 mio. kr. i (09-pl). Dertil kommer en
udvidelse i investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel
af Statens Energilånepulje.
Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital forestås af
Sweco A/S og H+ Arkitekter, mens projektets bygherrerådgivning varetages
af Niras A/S.
Delprojekterne
Delprojekt A omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning og en Fælles
Akut Modtagelse. Byggeriet udgør ca. 56.600 m² og placeres syd for de
eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige,
moderne og familieorienterede rammer. Dertil etableres omkring 900 nye Ppladser, heraf 524 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af
hospitalsområdet, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn.
Delprojekt B omfatter ca. 6.200 m² udvidelse af servicebygningen med
efterfølgende ombygning. Endvidere er kapellet udvidet med 110 m² mens
der er foretaget opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg. Projektet
omfatter desuden etablering af spildevandsrensningsanlæg på 530 m².
Delprojekt C omfatter medicoteknik, IT og inventar, herunder AGVteknologi (automated guided vehicles). Endeligt styres tværgående emner
såsom bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning i delprojekt
E, mens opfølgning på budget til byggeledelsens timer varetages i delprojekt
D.
Projektet har afsluttet delprojekterne ”køb af Arkaden” og ”renovering af
Arkaden” der omfattede køb og istandsættelse af den tidligere
sygeplejeskole, til brug for administration, forskning mv. I forbindelse med
politisk godkendelse af Steno Diabetes Center Copenhagen blev ligeledes
godkendt, at Arkaden skulle rives ned for etablering at byggefelt til
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etablering af SDCC bygningen. Bygningen blev fraflyttet i november 2017
og nedrevet i forsommeren 2018.
Endelig er der ”delprojekt 103”, der omfattede ombygning af det eksisterende
sengetårns etage 103 til kardiologiske senge ligeledes afsluttet.
Ekstern uvildig gennemgang af projektet i sommeren 2019
Sundheds- og Ældreministeriet og regionen har, på baggrund af
udfordringerne i projektet, igangsat en uvildig og ekstern gennemgang af
projektet i sommeren 2019. Ministeriet og regionen ønsker en gennemgang
og vurdering af projektets situation og handlemuligheder, samt robusthed i
forhold til færdiggørelse og ibrugtagning, som projektet står overfor. Den
uddybende gennemgang udføres af BDO, som udfører den uafhængige
risikovurdering (det tredje øje) på regionens kvalitetsfondsprojekter.
Baggrunden er at projektet i løbet af foråret og forsommeren 2019 har
oplevet flere kritiske og eskalerende udfordringer. Det drejer sig blandt andet
om en utilstrækkelig reservepulje ift. risikobilledet, om manglende fremdrift
hos en række entreprenører, om uafklarede tvister med entreprenører, samt
udfordringer med et mangelfuldt tilsyn og tilsynsopfølgning. Forholdene
forværres af at byggeriet er i den afsluttende fase, og at handlemulighederne
derfor er begrænsende.
Undersøgelsen munder ud i en rapport med anbefalinger. Resultatet af
rapporten vil indgå i mødesagen vedr. denne kvartalsrapport, på regionsrådets
møde den 24. september 2019.

Status på delprojekt A - Akuthus og kvinde-barn center
Tidsplan
Byggeriet af delprojekt A blev i forbindelse med projektering 6 måneder
forsinket i forhold til oprindelig tidsplan for udførelse grundet ekstra
granskning af hovedprojekt før udbud.
Som følge af forsinkelser især for installationsfagene blev der i 4. kvartal
2017 truffet beslutning om at forlænge udførselstidsplanen, så endelig
aflevering fra entreprenører blev fastlagt til maj 2019. Forlængelsen blev
officielt meldt ud til entreprenørerne i marts 2018.
Der er siden konstateret flere udførelsesfejl hos apteringsentreprenørerne og
installationsentreprenøren. Desuden har flere projektfejl også været med til at
presse tidsplanen. Det blev derfor besluttet at rykke afleveringen fra
entreprenørerne fra maj til december 2019. Der er således udmeldt ny
arbejdstidsplan til entreprenørerne den 1. oktober 2018.
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Den største udfordring, der presser den nuværende tidsplan, er manglende
performance på installationsområdet, herunder utilstrækkelige bemanding, og
forsinket leverance af materialer. Der er igangsat en række tiltag for at
fremme produktionen, bl.a. procesleder til afklaring af forhold der hindrer
fremdrift, strategisk byggeleder til planlægning af særlige indsatsområder.
Efter aflevering skal der ske en mangelgennemgang. Herefter opstartets
idriftsætningsarbejderne, der omfatter installation og test af IT og
medicoteknisk udstyr, rengøring og indflytning samt træning af personalet i
de nye rammer. Den endelige ibrugtagning forventes fortsat rykket fra 1.
kvartal 2020 til september 2020.
Entrepriser
Råhusentreprenøren påbegyndte den 14. december 2015 opførelse af råhus
og har afsluttet kontraktarbejderne på hovedbygninger og forbindelsesgange
til eksisterende hospital. Der har været afholdt afleveringsforretning med
råhusentreprenøren den 1. september 2018. Der udestår enkelte arbejder, der
har måttet udskydes, udbedring af enkelte mangler, herunder ikke godkendt
materiale vedr. kvalitetssikring.
Landskabs-, anlægs- og gartnerarbejder syd for p-huset forløber planmæssigt,
ligesom anlægsarbejdet vedr. den kommende Letbane mod ringvejen.
Forpladsen ved den nye hovedindgang blev ibrugtaget i maj 2019.
Lukningsentreprisen er stort set færdig, der udestår enkelte arbejder vedr.
karusseldøre. Der er indgået delvis aftale om krav modtaget fra
lukningsentreprenøren, og der pågår forhandling om øvrige udestående krav.
Der konstateres fortsat problemer med rettidig komplet aflevering af områder
på installationsarbejder samt forsinket godkendelse og levering af materialer.
Det forventes at det såkaldte ”sweeper team” skal udvides, og indsættes til
færdiggørelse af bestemte områder fx kælder og installationer over loft.
Det har vist sig nødvendigt at udføre test af gulvenes bæreevne i udvalgte
områder, som bliver belastet af tung trafik fx i forbindelse med
vareforsyning. Resultat af testen er positiv for alle gennemførte tests.
Der er planlagt forhandlingsmøder med alle entreprenører vedr. krav som
følge af seneste forlængelse aftidsplanen, men også vedr. krav som følge af
projektfejl og -mangler. Ud over de tidligere udbedrede udførelsesfejl,
konstateres der løbende fejl og mangler i projektet, hvilket afleder nye
ekstrakrav fra entreprenører.
Rådgivere og byggeledelse
Totalrådgivning for delprojekt A, varetages af et konsortium med Henning
Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan
A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen
Arkitekter ApS og SLA A/S.
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Konsortiets tilsynsindsats er fortsat tilfredsstillende og der er tilkøbt ekstra
fagtilsyn på installations- og apteringsområdet for at kunne udføre
tilstrækkelige kontroller af det udførte arbejde. Der er desuden tilkøbt flere
ressourcer til konsortiets projektlederteam.
Der er fokus på, at kvaliteten af det udførte arbejde er af tilfredsstillende
kvalitet. Der er ikke foretaget ændringer af det oprindelige projekt, som
forringer kvaliteten, den planlagte kliniske eller tekniske drift.
Byggeledelsen er tilført flere ressourcer på installations- og apteringsområdet
og ledelsesniveauet hos byggeledelsen er styrket, med henblik på at foretage
strategiske prioriteringer af indsatsområder for at sikre fremdrift.
Der afholdes fortsat projektopfølgningsmøde hver 14. dag og ugentlige
byggemøder med deltagelse af konsortiet, byggeledelse og projektafdeling.
Her drøftes bl.a. væsentlige projektforhold, tekniske forespørgsler,
koordinering og planlægning ift. fremdrift og arbejdstidsplan.
Samarbejdet med konsortiet og byggeledelsen fungerer tilfredsstillende, men
har været udfordret pga. forsinkelser og udfordringer med installations- og
apteringsentrepriserne.
Planlægning af indflytningsprocessen
Planlægnings- og koordineringsarbejdet vedrørende indflytning i nybyggeriet
er igangsat. Erfaringerne fra andre lignende projekter er, at der skal afsættes
minimum 6 måneder til disse opgaver efter aflevering af bygning fra
entreprenører. Health Care Relocations (HCR) er rådgivere på indflytningen,
og ud fra anbefalingerne forventes ibrugtagning at kunne ske i september
2020.
Detaljeret tidsplan for alle aktiviteter i forbindelse med klagøring til drift er
under udarbejdelse med bistand fra ekstern konsulent. De enkelte aktiviteter
omfatter bl.a. rengøring, installation af udstyr, afprøvning af udstyr og test af
IT systemer, selve flytningen samt træning af personale i de nye rammer.
Klinisk personale, driftsafdeling og IT/medico-afdeling er inddraget i
processen.
Hospitalets generalplan klarlægger den optimale udnyttelse af de fysiske
rammer på både Herlev og Gentofte matriklen. Hospitalsplan 2025 forventes
endeligt vedtaget i 2019. Der forventes ændringer som følge af hospitalsplan
2025, som får indflydelse på hospitalets arbejde med udnyttelsen af de
fysiske rammer. Sideløbende med generalplansarbejdet arbejdes der med
konkretisering af effektiviseringsgevinster i samarbejde med hospitalets
analyse- og planlægningsenhed.
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Status på delprojekt B - udvidelse og ombygning af
servicebygning og kapel
Delprojekt B omfatter en udvidelse og ombygning af servicebygningen,
udvidelse af kapellet på Herlev Hospitals matrikel og etablering af et
spildevandsrensningsanlæg. Totalrådgiver i delprojekt B er Niras (tidligere
Alectia A/S) med underrådgiver C.F. Møller A/S.
Tilbygning og varemodtagelse
Arbejderne med servicebygningen blev igangsat primo 2014. Tilbygningen
blev afleveret den 31. august 2016. Klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA)
er flyttet ind i de nye lokaler og det indkøbte automatiseringsudstyr er i drift.
Efter ibrugtagning af tilbygningen er der konstateret problemer med styring
af ventilation (CTS-system) i de nye lokaler. Fejl i CTS-systemet er udbedret,
men det har vist sig at problemerne sandsynligvis skyldes selve
projekteringen af ventilations-systemet. Løsninger drøftes pt. sammen med
rådgiver på projektet, driftsafdelingen og brugerne af lokalerne.
Der har været udfordringer med ibrugtagningen af den nye fuldautomatiske
varemodtagelse i servicebygningen, hvilket især skyldes AGV-robotternes
følsomhed overfor fysiske ændringer i køreveje, og at der er mere trafik i
området de skal køre i, end det var forudsat i programmeringen. Driften af
varemodtagelsen er primo 2019 overgået fra hospitalet til Center for
Ejendomme (CEJ). Afklaring af løsninger for logistik og vareflow til
nybyggeriet pågår stadig sammen med CEJ, herunder om det skal ske med
delivst brug af AGV’er fx i løbet af natten.
Ombygninger
Ombygning af den eksisterende servicebygning er afsluttet, klinisk
mikrobiologi er flyttet ind i lokalerne. Øvrige ombygninger der udestår, er
tunnelforbindelse vest i kælderplan og kran i eksisterende bygning, der skal
klargøres til at kunne forsyne nybyggeriet med linned, medicin, forbrugs- og
sterilvarer, mv. Stikprøver på de støbte gulve i tunnelforbindelsen har vist
dårliger kvalitet og skal udbedres. Dette medfører en forsinkelse i
færdigørelsen af arbejder i tunnel. Samlet set forventes
ombygningsarbejderne under delprojekt B at være afsluttet ultimo 2019.
Spildevandsprojekt
OPI (Offentlig Privat Innovations samarbejde) samarbejde om etablering af
nyt spildevandsrensningsanlæg, der delvist har været finansieret af midler fra
Kvalitetsfonden, er fuldt idriftsat og behandler nu alt spildevand fra
hospitalet. Analyser viser, at det rensede spildevand overholder den ønskede
rensningsgrad.
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Der pågår fortsat drøftelse med Herlev Kommune og Hovedstadsområdets
Forsyningsselskab med henblik på at opnå tilladelse til at udlede det rensede
spildevand til Kagsåen, i stedet for til det fælleskommunale rensningsanlæg.

Status på delprojekt C - Medico og inventar anskaffelser
Delprojekt C omfatter bygherreleverancer inden for medicoudstyr, IT,
telefoni, og inventar til nybyggeriet dvs. både til delprojekt A og B. Indkøb
og installation til delprojekt B er afsluttet.
Der pågår detailplanlægning vedr. udbud og indkøb af medicoudstyr og
inventar til delprojekt A. Planlægningen sker i tæt koordinering med
konsortiet, byggeledelse, driftsafdeling og Regions Hovedstadens Center for
IT, Medico og Telefoni (CIMT).
Der afholdes løbende møder med konsortiet, byggeledelse og CIMT med
henblik på at koordinere leverancer, montering og installation, samt
godkende materialer og installationstyper. CIMT har færdiggjort en
registrering af afdelingernes IT-udstyr og udstyret er indarbejdet i
flyttemapper til de afdelinger, der flytter ind i nybyggeriet. Flyttemapper der
indeholder oversigter med inventar, IT og medico til alle rum, blev sendt til
afdelingerne og der er afholdt møder, hvor afdelingernes tilbagemeldinger er
gennemgået.
Afklaringsarbejdet vedr. nødvendige indkøb af bygherreleverancer vedr. IT,
medico og inventar forventes klar i ultimo 2019, hvorefter også det
økonomiske restråderum i delprojekt C kan fastlægges.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Nyt Hospital Herlev målrettet og fokuseret med risikostyring
for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende
processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende
handlinger på både niveau 1 og 2. Niveau 1 er det overordnede projekt, mens
niveau er 2 er risikostyring på delprojekterne.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører
Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Den uafhængige risikovurdering har i tidligere kvartalsrapporter anbefalet en
overordnet gennemgang af systemanvendelsen, i forbindelse med
risikovurderinger til kvartalsrapporteringen. Administrationen ved Enhed for
byggestyring har nu foretaget den planlagte opgradering af systemet, og
herefter foretaget den aftalte revurdering.
Endvidere anbefaler DTØ at administrationen på porteføljeniveau fastsætter
krav for form og indhold af rapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1,
således at risikostyring på niveau 2 sker på et ensartet grundlag på tværs af
kvalitetsfondsprojekterne. Administrationen er enig i behovet for en
ensretning, og har indarbejdet retningslinjer for rapporteringen på delniveau
2 i forbindelse med opdateringen af den regionale risikostyringsmanual.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapporteringen på kvalitetsfondsbyggerierne.

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 2. kvartal 2019 for
Nyt Hospital Herlev
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risiko for at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Projektorganisationen er ved at implementere de beslutninger som
hospitalsbyggestyregruppen traf den 22. maj 2019, for at styrke projektets
reserver. Der er samtidig identificeret yderligere muligheder for at styrke
reserverne, inden for rammen af projektets tilsagn. Den forventede effekt af

13

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport, Kvalitetsfondsbyggeri,
Nyt HospitalHerlev
Herlev 2. kvartal 2019
Punkt nr. 8 - 2. kvartalsrapport
2019 Nyt Hospital
Bilag 1 - Side -14 af 25

den planlagte reservestyrkelse blev opgjort ultimo august 2019, og fremgår af
det fortrolige bilag.
Såfremt den planlagte reservestyrkelse kan gennemføres fuldt ud, medfører
det, at projektets reserver vil kunne dække det mest sandsynlige økonomi- og
risikoscenarie. Risikobilledet for projektet vil således blive forbedret siden
sidste kvartalsrapport, og sandsynligheden for, at regionen kan blive nødt til
at supplere projektets økonomi med regionale midler, er dermed væsentligt
reduceret, siden sidste kvartalsrapport.
Samtidig har administrationen og projektorganisationen fortsat fokus på
reservetrækket. Der arbejdes på at identificere yderlige ændringer inden for
projektet, der kan tilvejebringe råderum i budgettet til imødegåelse af risici.
Projektet drøfter relevante ændringer og konsekvenser for byggeriet og den
kliniske drift med hospitalsdirektionen og med hospitalsbyggestyregruppen.
Der er i den angivne risikokapitalisering ikke taget højde for, at såfremt en
risiko indtræffer, så kan den have en effekt på de øvrige risici i projektet.
Uafhængig risikovurdering fra Det tredje øje (DTØ)
Vurderingen af risikobilledet skal ses i sammenhæng med det tredje øjes
erklæring om projektets risikoprofil pr. 3. september 2019, der konkluderer:
” DTØ har modtaget og gennemlæst det åbne samt det fortrolige bilag
vedrørende 2. kvartalsrapportering 2019 for Nyt Hospital Herlev. Baseret på
vore arbejder, er det vores vurdering at rapporteringen afspejler projektets
status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede korrekt.
Det vurderes samlet set, at der ved udgangen af 2. kvartal 2019 ikke er
tilstrækkelige reserver inkl. change request til at afdække de aktuelle
udfordringer og at der skal tilføres regionale anlægsmidler til at dække
merforbruget.
De nuværende reserver er væsentligt under pres sammenholdt dels med
projektets risikolog, henset til længden af den resterende byggeperiode samt
de aktuelle udfordringer med håndtering af byggeprocessen og risikoen for
yderligere tvister med entreprenørerne.
DTØ har dog taget den efterfølgende styrkelse af reserven med ….. (taget ud,
da tal er fortrolige), i henhold til tilbagemelding fra HBSG-mødet den 30.
august 2019, med i vores vurdering af økonomien. Såfremt den planlagte
reservestyrkelse kan gennemføres fuldt ud, vil projekts reserver kunne dække
det mest sandsynlige risikoscenarie.
Der er dog flere usikkerhedsparameter i forhold til prognosen for
risikoscenarierne, som kan påvirke trækket på reserverne.
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DTØ anbefaler stadigvæk, at projektet arbejder videre med at få ajourført
scenarie I, II og III samt de tilhørende beskrivelser af mulighederne for
yderligere finansiering med regionale midler, for at kunne modstå eventuelt
yderligere pres på den samlede projektøkonomi i forbindelse af afslutning af
byggesagen og overgangen til drift.
På baggrund af risikovurdering for 2. kvartal 2019 har DTØ endvidere
identificeret nedenstående anbefalin-ger, som bør indgå i projekts
fremadrettede risikoarbejde samt identificeret en række opmærksomhedspunkter, som vil indgå i DTØ´s kommende risikovurderinger”.
DTØ’s samlede fortrolige vurdering fremgår af mødesagen som bilag 4.
Ved deltagelse i workshops har administrationen konstateret, at der arbejdes
systematisk med vurdering af identificerede risici, samt identificering af nye
risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets
stade, samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi,
kvalitet og fremdrift.
Projektet har i sit risikoarbejde fokus på de identificerede risicis påvirkning
på projektets fremdrift, således at der iværksættes nødvendige tiltag der
begrænser risiko for fordyrende stilstand under udførsel.
Projektorganisationen og byggeledelsen har fortsat fokus på at sikre, at
tekniske forespørgsler besvares rettidigt, således at risiko for nye
tidsplanskrav begrænses. Der sker fortsat løbende evaluering af behovet for
styrkelse af byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med udførelsen af
delprojekt A. Regionen er enig i projektets fokuspunkter og de iværksatte
tiltag.
Det er administrationens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk
med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual, således at
projektet fortsat forsøges realiseret inden for den fastsatte økonomiske
ramme.
Risikorapportering
Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Herlev for 2. kvartal 2019
er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med
byggeledelsen og NIRAS (bygherrerådgiver).
I 2. kvartal 2019 blev der afholdt risikoworkshop den 13. maj 2019. Næste
risikoworkshop bliver afholdt den 4. september 2019.
Generelt kan det konstateres, at de fleste risici er mere eller mindre indtruffet,
og fokus vil fra nu og frem til indflytning er at begrænse tab på tid og
økonomi. Det er afgørende for fremdriften at sikre en hurtig afklaring af
problemstillinger, som er kritiske for den nuværende tidsplan. Der afholdes
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derfor supplerende risikomøder cirka hver 14 dag med inddragelse af
relevante personer fra projektet, kammeradvokaten, rådgivere og
entreprenører.
Projektets 4 aktuelle risici fremgår af nedenstående oversigt.
Id

Hændelse

Dato

Omkostning
(RP)

Kvalitet

Tid

42 Der er risiko for forsinket
ibrugtagning af bygninger og
forlænget periode til test-og
indkøring efter eller i forbindelse
med aflevering.
44 Der er risiko for at projektets reserver
er utilstrækkelige.

01-12-2019 31-01-2020

16

8

20

01-12-2018 31-01-2020

25

5

15

40 Der er risiko for at der skal
indarbejdes brugerønsker i
byggefasen.

01-01-2017 31-01-2020

15

5

5

37 Der er risiko for at en eller flere
entreprenører går konkurs. Risikoen
er relevant både på projektniveau og
på porteføljeniveau.

01-09-2015 31-01-2020

12

6

9

Note: RP betyder risikopoint.

Der foreligger handlingsplaner med forebyggende handlinger for samtlige
identificerede risici.
ID44 (risiko for at projektets reserver er utilstrækkelige) er opdateret med nyt
estimat for projektets samlede økonomi opgjort i scenarier pr. 6. juni 2019.
Ændringer siden opgørelsen pr. 1. kvartal, som har medført en forhøjelse af
risikosum, består af flere godkendte ekstraarbejder bl.a. på VVS og
deponering af råjord, flere udestående krav fra entreprenører, samt
reservation af beløb til rådgivertimer og forceringstiltag.
Risiko 42
Risikoen er stadig relevant, og beholdes i nuværende log som en selvstændig
risiko, da der er grænseflader til indflytningsprocessen.
Der er reservereret en pulje under DPE til delvis imødegåelse af forventet
udgift.
Tæt koordinering med de involverede parter er nødvendig. Der er aftalt
månedlige møder med CIMT, konsortiet, og byggeledelsen for at følge op og
koordinere ift. byggeprocessen. Byggeledelsens kompetencer inden for
tidsplanlægning samt en ekstern konsulent anvendes for at få overblik over
alle aktiviteter og deres indbyrdes afhængigheder, både ved levering af
bygherreleverancer og ved test og afprøvning af bygninger.
Indkøbsafdelingen inddrages efter behov for at få overblik over udbudsproces
og leveringstider på udstyr.
Nye handlinger er bl.a. indsats for at færdiggøre sammenhængende områder
til tidlige tests af installationer og bygherrerådgiver til CTS området.
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Risiko 44
Der sker løbende inddragelse af kammeradvokaten, som hjælper bygherre fx
ift. tidskrav fra entreprenører, kontraktlige forhold, mv. Der er aftalt en fast
møderække i resten af byggetiden. Der er tilkøbt ekstra byggelederressourcer
til koordinering og planlægning af installations- og apteringsentrepriserne, til
koordinering af bygherreleverancer og til strategisk prioritering af
indsatsområder.
Tilkøb af skærpet fagtilsyn forsætter, og handlingen er forsat meget aktuel
for at sikre kvalitet i udførelsen. Projektafdelingen mener forsat det er vigtigt
at sikre, at fagtilsynet er fysisk til stede på byggepladsen og har faste aftalte
mødetider for hurtigt at kunne afklare spørgsmål fra entreprenører.
Derudover er som nævnt tilknyttet procesleder til projektafdelingen.
Risiko 40
Risikoen er stadig relevant, og beholdes i nuværende log som en selvstændig
risiko, da der er grænseflader til indflytningsprocessen. De nuværende
handlinger er stadig relevante. Desuden er der udarbejdet et skema til
brugerønsker, som afdelingerne skal udfylde. Dette er godkendt af
hospitalsdirektionen primo 2019 og udsendt til de relevante afdelingsledere.
Risiko 37
Der er i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet en konkurs-køreplan
for delprojekt A. Med udgangspunkt i byggeriets fremdrift planlægges
løbende opfølgning på mulige handlemuligheder.
Risikoen er stadig relevant, og beholdes i nuværende log som en selvstændig
risiko, da den ikke er indregnet i scenarier for byggeriets samlede anlægsøkonomi dvs. der er ikke reserveret midler til imødegåelse af risiko for
konkurs. Det er prioriteret, at kun de mest sandsynlige hændelser og risici
bliver prissat i den meget pressedeanlægsramme. Den store forskel på min og
max værdi skyldes at udfaldet afhænger af hvilken entreprenør der går
konkurs.
Risikosum er nedjusteret i 2. kvartal 2019, idet projektet er længere fremme i
udførelsen og der udestår mindre omfang på kontraktarbejder.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
Ingen

5.2 Overordnet ramme for økonomistyring
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og
Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på
mødet 18. juni 2013).
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De udarbejdede samlede budgetter er baseret på de godkendte satser for prisog lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet.

5.2.1 Nyt Hospital Herlev
Projektets økonomi
Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er
afsluttet, mens nedenstående fortsat er i gang.
Delprojekt A omfatter etablering af Akuthus samt kvinde-barn center. Den
samlede projektsum direkte allokeret til entreprise i delprojekt A udgør pr.
30. juni 2019 ca. 1.353,9 (09-pl).
Projektet er udbudt i 16 fagentrepriser samt en særskilt entreprise vedrørende
P-huset. Entrepriserne rapporteres i grupperinger omfattende:
1) Råhus, facadelukning, aptering
2) Installationer, indvendige arbejder (murer/gulv, maler, skiltning, el,
elevator, CTS, VVS, ventilation, rørpost)
3) Anlægsarbejder, byggeplads, p-hus (Gartner, byggeplads, skurby, p-hus)
4) Rådgivning, fremskudte anlægsarbejder, kunst, indeksering samt UFOramme til udførselsfasen.
Delprojekt B’s budget udgør 360,2 mio. kr. (09-pl) Udvidelsen af
servicebygningen er afsluttet med en række ekstraarbejder i den afsluttende
fase. Ekstraarbejderne i projektet har dels relateret sig til en række
bygherretilvalg, nødvendige ændringer i forbindelse med kølecentralen samt
ekstra rådgivning afledt heraf. En samlet opgørelse af ombygningsarbejderne
kan endeligt udarbejdes, når etablering af forbindelsesgang vest og kran til
vareforsyning er udført.
Delprojekt C udgør den tværgående håndtering af IMT investeringer og
inventar i Nyt Hospital Herlev. Det samlede budget blev oprindelig styrket til
270 mio. kr. i 09-pl, hvilket er 20 mio. kr. højere end ekspertpanelets
angivelser i tilsagnsskrivelsen. Delprojekt C justeres efter styregruppens
beslutning om at styrke byggeriets reserver (22. maj 2019), hvilket fremgår af
det fortrolige bilag.
Budget til delprojekt D (byggeledelse) er fastlagt ud fra forventet timeforbrug
på delområderne logistik, råhus, aptering, installationer, mv. Der følges
løbende op på timeforbruget i forhold til det budgetterede. Estimat for det
samlede timeforbrug er justeret som følge af forlænget byggeperiode jf.
beskrivelsen ovenfor.
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Delprojekt E indeholder budget til tværgående udgifter og omkostninger,
som ikke er indeholdt i delprojekternes entrepriser fx ledningsomlægninger
og interimsarbejder på byggepladsen. Desuden er indeholdt en pulje til
bygherretest og kontroller og evt. nødvendige ændringer i forbindelse med
ibrugtagning.
Derudover dækker delprojekt E forarbejder, projektkonkurrence, bygherrens
administration, budget til energiinvesteringer, bygherrerådgivning og øvrige
eksterne rådgivere og konsulenter.

5.3 Byggeriets økonomiske fremdrift
Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er
illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den
oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for
udbetalingsanmodning.

5.4 Kvalitet og indhold
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.
kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt det samlede
hospital, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med
andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.
Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Herlev
siden udbetalingsanmodningen blev godkendt af Regionsrådet i juni 2014.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikomanual
6.1 Risikomanual
Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier blev opdateret i februar 2019.

6.2 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring
af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region
Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport.
De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal
2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev
opdateret i juni 2018.

6.3 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt
Hospital Herlev
Kvalitetsfondens andel af sterilcentral
I forbindelse med etablering af henholdsvis Kvalitetsfondsprojekter for Nyt
Herlev Hospital, Delprojekt B (udvidelse af eksisterende Servicebygning) og
den regionalt finansierede Sterilcentral, placeret på Herlev Hospital (RSH), er
der en række aktiviteter, placeret i RSH der vedrører funktionerne i
Delprojekt B, hvorfor der er aftalt medfinansiering på 25 mio. kr. finansieret
af Delprojekt B’s økonomiske ramme.
De i RSH planlagt aktiviteter, som direkte er relateret til opgaver der budgetog opgavemæssigt er tilknyttet Delprojekt B omfatter: fælles Elforsyningsarbejder på højspændingsring og transformatorer, forberedende
arbejder for tilslutning til eksisterende vest-tunnel af hensyn til overordnet
varelevering og AGV-kørsel, etablering af automatiske vognbaner
(bufferareal) i niveau 02, som er en del af det automatiske transportanlæg i
Delprojekt B samt tværgående shuttlekran til betjening af disse vognbaner.
Endvidere er foretaget større udgravningsdybde i RSH som konsekvens af
fælles kølecentral, forstærkning af tagflade i RSH hvor tørkølere der alene
vedrører delprojekt B er placeret, samt støjskærme relaterende til disse
tørkølere.
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6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Herlev
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumulerede forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartalsrapports bilag
B’s forventede forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det
korrigerede budget i årets priser.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt
forbrug i forhold til total budgetsum.
Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
forventede finansieringsprofil fremsendt til SUM i forbindelse med
udbetalingsanmodningen.
Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil der
ligger til grund for finansieringsprofilen for kvartalsrapporten opgjort i
løbende priser, under hensyntagen til evt. ændringer tidsplaner.
Den realiserede færdiggørelsesgrad ”forbrug” i bilag D er opgjort som de
akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 2. kvartal
2019 set i forhold til projektets samlede ramme opgjort i løbende priser.
Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen
af arbejdernes fremdrift.
Idet projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at
den økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift.
Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter
således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede
færdiggørelsesgrad for 2. kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede
udgifter pr. 30. juni 2019 i forhold til det samlede gældende budget pr. 30.
juni 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag
D er færdiggørelsesgraden beregnet i løbende priser, mens førdiggørelsesgraderne i skema 1 er opgjort i 19 PL.
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Bilag
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici.– særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisorerklæring – særskilt bilag
3 i mødesag
Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” - særskilt bilag 4 i mødesag
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr.
30. juni 2019
Bilag B
Kvartalsvis forbrug af deponerede midler
Fkt. 6.32.27

900 Renter af hensatte
beløb *

Samlet deponering

901 Hensættelser vedr.
kvalitetsfonden*

902 Overført til projektspecifik
egenfinansiering*

50.441.693

3.176.089.472

-2.249.495.069

Forventet deponeringsudvikling
Forbrug projekterne
Indbetaling til kvalitetsfonden****
Statens indbetalinger
Lånoptagelse
Akkumulleret deponeringssaldo**

Kvartal 1 (3. kvartal 2019)
kr.
-554.900.000
kr.
90.615.950
kr.
103.681.000
kr.
kr.
616.433.046

Kvartal 2 (4. kvartal 2019)
kr.
-668.775.059
kr.
90.615.950
kr.
274.001.000
kr.
250.503.000
kr.
562.777.937

Kvartal 3 (1. kvartal 2020)
kr.
-617.170.244
kr.
91.975.189
kr.
464.320.250
kr.
kr.
501.903.132

Fkt. 6.32.27

903 Tilskud vedr.
904 Lån vedr. kvalitetsfonds- 905 Egenfinansiering vedr.
kvalitetsfonds-investeringer investeringer
kvalitetsfondsinvesteringer

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.245.867.089 kr.

263.100.000 kr.

455.245.704 kr.

-1.964.212.793 kr.

-1.586.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.244.215.000 kr.

365.304.000 kr.

484.028.650 kr.

-2.093.547.650 kr.

-174.682

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

429.740.885 kr.

128.506.000 kr.

360.359.066 kr.

-918.605.951

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

114.640.000 kr.

-

kr.

92.015.543 kr.

-206.655.543

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

267.413.000 kr.

-

kr.

260.261.502 kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

74.486.000 kr.

63.093.000 kr.

597.584.605 kr.

I alt

kr.

3.376.361.974 kr.

820.003.000 kr.

2.249.495.069 kr.

Fkt. 6.51.53

906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer***

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.174.257.477 kr.

-1.245.867.089

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.251.577.217 kr.

-1.244.215.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

549.166.521 kr.

-429.740.885

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

123.544.057 kr.

-114.640.000

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

315.457.537 kr.

-267.413.000

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

439.499.917 kr.

-74.486.000

Total

kr.

3.853.502.726 kr.

-3.376.361.974

Fkt. 6.55.78

921 Gæld vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer
(lånoptagelse)

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

-263.100.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

-365.304.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

-128.506.000

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

-63.093.000

Total

kr.

-820.003.000

Forventet forbrug

Kvartal 1 (3. kvartal 2019) Kvartal 2 (4. kvartal 2019)

Det Nye Rigshospital

kr.

115.500.000 kr.

116.200.000 kr.

7.700.000 kr.

Nyt Hospital Herlev

kr.

105.000.000 kr.

122.664.536 kr.

85.000.000 kr.

50.000.000

Nyt Hospital Hvidovre

kr.

115.000.000 kr.

135.900.000 kr.

164.100.000 kr.

126.900.000

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

117.400.000 kr.

85.100.000 kr.

75.900.000 kr.

68.200.000

Nordsjælland

kr.

40.000.000 kr.

184.910.523 kr.

246.470.244 kr.

246.470.244

Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

62.000.000 kr.

24.000.000 kr.

38.000.000 kr.

75.000.000

Total (Akkumuleret)

kr.

7.000.760.043 kr.

7.669.535.102 kr.

8.286.705.346 kr.

8.853.275.590

Kvartal 4 (2. kvartal 2020)
kr.
-566.570.244
kr.
91.975.189
kr.
407.156.500
kr.
kr.
434.464.577
906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede beløb vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

-527.674.502 kr.
-735.163.605
-6.445.860.043 kr.

0
0
-47.604
0
-1.808.286

903 Tilskud vedr.
kvalitetsfonds-investeringer

-

Kvartal 3 (1. kvartal 2020)

Kvartal 4 (2. kvartal 2020)
-

(hele kroner)
* Ultimo 2. kvartal 2019
** Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital
***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen
**** PL-reguleret med 1,5 pct. i 2020
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Nyt Hospital Herlev
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
År
(mio. Kr. Løbende
Investeringsprofil Pct. af
Revideret
Pct. af
Pct. af
priser)
udbetalingsanmodning
total
investeringsprofil
total
Forbrug
total
2010
9.606.000
0,4%
9.600.000
0,4%
9.607.131
0,4%
1. kvartal
2.501.326,39
2. kvartal
2.067.499,69
3. kvartal
1.142.439,80
4. kvartal
3.895.864,97
2011
135.538.000
5,5%
135.500.000
5,2%
135.543.988
5,2%
1. kvartal
7.975.613
2. kvartal
9.396.331
3. kvartal
59.745.276
4. kvartal
48.819.637
2012
193.574.000
7,8%
193.500.000
7,5%
193.580.406
7,5%
1. kvartal
10.508.640
2. kvartal
4.982.157
3. kvartal
4.726.753
4. kvartal
37.818.867
2013
289.152.000
11,7%
289.100.000
11,2%
288.888.427
11,2%
1. kvartal
10.646.100,6
2. kvartal
13.257.341
3. kvartal
19.403.830
4. kvartal
52.000.750
2014
415.392.000
16,8%
415.300.000
16,1%
415.123.118
16,1%
1. kvartal
13.221.980
2. kvartal
28.953.024
3. kvartal
30.760.330
4. kvartal
53.299.357
2015
638.447.000
25,8%
575.388.457
22,3%
575.388.457
22,3%
1. kvartal
23.928.328
2. kvartal
33.604.139
3. kvartal
40.413.213
4. kvartal
62.319.659
2016
1.310.467.000
52,9%
981.405.445
38,0%
981.405.445
38,0%
1. kvartal
88.960.353,57
2. kvartal
109.050.885,00
3. kvartal
114.262.050,00
4. kvartal
93.743.698,88
2017
1.845.202.000
74,5%
1.481.669.007
57,3%
1.481.669.007
57,3%
1. kvartal
85.382.475
2. kvartal
102.975.770
3. kvartal
128.046.562
4. kvartal
183.858.756
2018
2.230.607.000
90,0%
1.926.234.348
74,5%
1.926.234.348
74,5%
1. kvartal
115.071.085
2. kvartal
96.213.285
3. kvartal
122.264.083
4. kvartal
111.016.888
2019
2.478.297.000
100,0%
2.326.234.348
90,0%
2.098.569.813
81,2%
1. kvartal
71.689.713
2. kvartal
100.645.751
3. kvartal
4. kvartal
2020
0,0%
2.584.786.529
100,0%
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Regionsrådet i Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

5. september 2019
Vores ref. EIB

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Nyt Hospital Herlev, 2. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Nyt Hospital Herlev 2. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 2.098,5
mio. kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring.

Roskilde, den 5. september 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen for perioden 1. april til 30. juni 2019 (2. kvartal 2019), for det
kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt ”Nyt Hospital Herlev” (i det følgende kaldet Projektet) udvisende et forbrug på 2.098,5 mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med
Budget- og regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse er opgjort i overensstemmelse
med Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget) og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug
og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge
heraf kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte
regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug
(budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om
Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset
sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning,
samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er underlagt international standard om
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
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Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. juni 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter
med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug,
er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og
regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i
kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har
inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og
forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er
mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til
Projektets fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift
og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggeri
”Nyt Hospital Herlev”, afsnit 5.1 Rapportering for Nyt Hospital Herlev pr. 2. kvartal 2019, vedrørende
risikostyring, hvoraf det fremgår, at ’’Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risiko for at projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Projektorganisationen er ved at implementere de beslutninger som hospitalsbyggestyregruppen traf
den 22. maj 2019, for at styrke projektets reserver. Der er samtidig identificeret yderligere muligheder for at styrke reserverne, inden for rammen af projektets tilsagn. Den forventede effekt af den
planlagte reservestyrkelse blev opgjort ultimo august 2019, og fremgår af det fortrolige bilag.
Såfremt den planlagte reservestyrkelse kan gennemføres fuldt ud, medfører det, at projektets reserver vil kunne dække det mest sandsynlige økonomi- og risikoscenarie. Risikobilledet for projektet vil
således blive forbedret siden sidste kvartalsrapport, og sandsynligheden for, at regionen kan blive
nødt til at supplere projektets økonomi med regionale midler, er dermed væsentligt reduceret, siden
sidste kvartalsrapport. ’’
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Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne,
der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual,
der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er
omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter
en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Roskilde, den 5. september 2019
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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Luftfoto af Nyt Hospital Herlev
Fotograf: Dragør Luftfoto
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EKSTERN GENNEMGANG AF NYT HOSPITAL HERLEV
AFRAPPORTERING - 4. SEPTEMBER 2019

1

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
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BAGGRUND, FORMÅL & STRUKTUR
BAGGRUND

Nærværende eksterne gennemgang er foretaget af BDO i henhold til det med Sundheds- og Ældreministeriet aftalte ”Kommissorium for ekstern gennemgang af Nyt Hospital
Herlev (NHH)”.
Baggrunden for gennemgangen er, at NHH kvalitetsfondsprojektet står overfor en række kritiske og eskalerende udfordringer samtidig med at projektets handlemuligheder,
grundet dets fremskredne stade, er yderst begrænsede.
Således har Sundheds- og Ældreministeriet iværksat nærværende eksterne gennemgang med henblik på, at få gennemført en uvildig og uafhængig gennemgang og vurdering
af projektets nuværende situation, dets eventuelle handlemuligheder og projektets robusthed i forhold til de kommende færdiggørelses- og ibrugtagningsfaser.
Den eksterne gennemgang er baseret på såvel fremsendt skriftlig materiale fra projektet som på kvantitative telefoninterviews med projektets projektleder og
delprojektleder, konsortiets projekteringsleder, bygherrerådgivers projektleder og byggeledelsen. Derudover er der indhentet skriftlige svar fra tre udvalgte leverandører:
Inabensa (El, VVS og ventilationsentreprise), Nordomatic (BMS og CTS) og Petersen & Andersen A/S (Malerentreprise).

FORMÅL

Gennemgangen har til formål at give Sundheds- og Ældreministeriet en betryggelse i;
• At alle realistiske handlemuligheder er identificeret og vurderet i forhold til at kunne sikre byggeriets gennemførelse inden for kvalitetsfondsprojektets ramme.
• At projektets prognoser og forventninger til resterende byggeri frem til ibrugtagning er baseret på et så kvalificeret og validt grundlag som muligt.
• At den kommende test- og indkøringsfase kan gennemføres som planlagt – og hvis ikke – hvilke yderligere konkrete risici og udfordringer der må forventes, herunder de
økonomiske konsekvenser heraf.

STRUKTUR FOR AFRAPPORTERING

Nærværende afrapportering indeholder vores bemærkninger, input og opsummeringer inden for de af den eksterne gennemgang dækkede emner. Visse af vore bemærkninger
til bestemte emner i gennemgangen er dog samlet i et fortroligt bilag til denne afrapportering. Dette med henblik på at efterkomme såvel bygherre som Sundheds- og
Ældreministeriets ønske om fortrolighed i forhold til visse data. Disse fortrolige data indgår konkret i vores bemærkninger til emnerne vedr. handlemuligheder,
prognosemodel og økonomisk ramme, hvorfor disse specifikt er blevet samlet i afrapporteringens fortrolige bilag.
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HANDLEMULIGHEDER IFT. BYGGERIETS STADE
Henset til projektets stade er det vanskeligt at finde besparelser og handlemuligheder i byggeriet. Projektet har løbende gennemgået mulighederne for at supplere CRkataloget med henblik på af finde yderligere besparelsestiltag i byggeriet, som ikke påvirker præmissen om at bygge et fuldt funktionsdygtigt hospital. Projektets arbejde
med styrkelse af reserven er primært foretaget ved gennemgang af de oprindelige forudsætninger for tilsagnet til KF-projektet. Projektet har lokaliseret flere emner, der
hidtil har været finansieret af KF- projektet, og som kan overgå til regional finansiering.
Der er i projektet identificeret emner til styrkelse af reserven, hvoraf enkelte er udvalgt til indløsning  Der henvises til fortroligt bilag for en uddybning heraf samt
vores supplerende bemærkninger.

INPUT - ØKONOMISKE HANDLEMULIGHEDER:
• Prognosemodellen bør kvalificeres yderligere (Jf. BDO's kommentarer senere i afrapporteringen), så projektet har et mere kvalificeret og fuldstændigt grundlag for at
vurdere et evt. yderligt merforbrug på rammen frem mod endelig ibrugtagning. Derved kan prognosemodellen ligeledes fungere som et validt grundlag for en afklaring
af finansieringsbehov mellem Region Hovedstaden og Sundheds- og Ældreministeriet.
• Mulige tiltag/temaer ift. økonomiske handlemuligheder kunne være;
• Reserven i delprojekt E inddrages som finansieringskilde.
• På regionalt niveau overveje, hvorvidt der kan tilføres midler til KF-projekt via egne prioriteringer i andre anlægsrelaterede projekter.
• Kunne udgifter til rådgivning (der indtil videre har vist visse mangler), i øget omfang håndteres billigere in-house hos regionen – herunder mulighed for at
understøtte videndeling på tværs af regionens samlede KF projekter og øvrige anlægsprojekter.
• Kunne der være dele af byggeriet (eks.vis gartner/landskab eller medicoteknisk udstyr), hvor man bevidst vælger at stoppe videre udførelse indtil regionens drift
har midlerne til at færdiggøre disse dele af byggeriet. Det vil dreje sig om de dele af byggeriet, der ikke vurderes at kunne påvirke målet om et fuldt
funktionsdygtigt hospital.
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HANDLEMULIGHEDER IFT. BYGGERIETS STADE (FORTSAT)
INPUT - ØVRIGE HANDLEMULIGHEDER:
• Bygherre sikre at byggeriets tidsplan ajourføres, afstemmes og godkendes med entreprenører. Herunder at bygherre inden disse drøftelser har en klar strategi for
aflevering  opvejning af tid (risiko for mange mangler) versus kvalitet (risiko for forsinkelser). Manglende adressering heraf bevirker, at planlægningen af hele
færdiggørelses- og ibrugtagningsfasen ikke kan konkretiseres, herunder få skabt overblik over sammenhænge, ressource- og kompetencebehov m.v.
• Det er vigtigt, at ajourføringen af byggeriets tidsplan er så realistisk som mulig (med særlig fokus på de tekniske fag), så den samlede planlægning af hele projektet
frem til endelig ibrugtagning bygger på et valid og stabilt grundlag med tilstrækkelige buffere indlagt.
• Overveje at tilknytte en intern byggechef i bygherres egen projektorganisation, der fungerer som stabsfunktion til projektledelsen og dermed supporterer
projektdirektøren. Ansvarsområder vil være håndtering, koordination og afklaring af udfordringer/konflikter mellem entreprenører, konsortiet og byggeledelsen,
herunder beslutte hvem der har ansvaret for hvad og styrke bygherres beslutningsprocesser ift. rettidige afklaringer af bygningsmæssige udfordringer frem til endelig
ibrugtagning, således fremdriften sikres. Vil desuden kunne styrke bygherres forhandlingsposition ved tvister overfor leverandører, ligesom vedkommende vil kunne
bidrage med alternative løsningsmuligheder og kunne ”tale sproget” og fokusere på at håndtere tvister. Samtidig være i stand til at udfordre mastertidsplan ift.
aktiviteter denne bør indeholde og sikre realisme heri. Endelig sikrer byggechefen et stærkt bindeled mellem byggeri og drift (en der både kan tale med
driftspersonalet og byggeriets parter). Vedkommende bør være en byggeteknisk velfunderet ressource, der har gennemført tilsvarende store og komplekse
byggeprojekter, herunder har ledelsesmæssige og claims management kompetencer samt erfaringer i at håndtere entreprenører.
 Samme interne byggechef vil med fordel kunne anvendes på øvrige KF projekter, således erfaringer anvendes i praksis på tværs af KF byggerierne i regionen.
• Etablere afstemt proces der fremadrettet sikre en effektiv håndtering af kritiske projektdokumenter, så som projektmaterialet, 3D model*, tekniske forespørgsler og
afstemning af proces for fagtilsyn, og at den nødvendige økonomi hertil fastlægges.
* Ift. 3D modellen bemærkes at entreprenør udtrykker udfordring ift. hvorvidt denne opdateres rettidigt og at entreprenør har rejst krav vedr. fejl i 3D model. Omvendt
vurderer bygherres projektorganisation, at ajourføring af 3D modellen foregår planmæssigt via konsortiet.
• Sikre en rettidig forventningsafstemning mellem projektet og regionen i forhold til det fremtidige regionale finansieringsbehov, som byggeriet risikerer at ville påkræve.
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PROGNOSEMODEL
Der henvises til fortroligt bilag for en gennemgang af vores bemærkninger til prognosemodellen.

OPSUMMERING – PROGNOSEMODEL:
Det er BDO´s vurdering, at prognosemodellen inddrager relevante problemstillinger og udgifter frem til ibrugtagning af byggeriet. Vurderingen er dog, at modellen mangler
en specifikation/konkretisering af visse elementer i modellen og en øget grad af mulig kvalificering vil sikre et mere valid grundlag for prognosen. BDO har derudover
identificeret yderligere punkter, som vi mener skal indgå i prognosemodellen.
Dertil mangler modellen sammenhæng til væsentlige økonomiske risici i forhold til tvister. Det er BDO´s vurdering, at worst case skal indeholde alle krav rettet mod
projektet (mens best case skal medtage alle indtægter i form af erstatningskrav, dagbodskrav m.v. rettet mod rådgivere og entreprenører), eller at man som minimum sikre
sammenhæng til den løbende månedlige afrapportering af tvister ”Skema 9: Tvister” i projektets månedsrapporteringspakke.
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ØKONOMISK RAMME
Der henvises til fortroligt bilag for en gennemgang af vores bemærkninger til den økonomiske ramme.

OPSUMMERING – ØKONOMISK RAMME:
BDO vurderer, at der er en væsentlig risiko for at projektet ikke kan realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme (finansieret af kvalitetsfondsmidler),
hvorfor byggeriets gennemførelse er afhængig af muligheden for yderligere regional finansiering af byggeri, der tidligere var tiltænkt dækket af KF-midlerne. Dette med
udgangspunkt i at;
• Projektets stade tilsiger, at det er yderst vanskeligt at identificere yderligere besparelsestiltag, da en væsentligt del af KF-midlerne er opbrugt og resterende
midler er bundet op på kontrakter, der skal sikre et fuldt funktionsdygtigt hospital. Dette sammenholdt med at der pågår en væsentlig tvist med Inabensa, og at
projektets resterende faser erfaringsmæssigt har medført store økonomiske udfordringer på andre KF-projekter. Eksempelvis i forhold til aflevering, test,
færdiggørelse og ibrugtagning.
• Alle change requests er anvendt. Grundet projektets stade er det yderst vanskeligt at finde yderligere konkrete change requests.
• Grundet ovenstående vil de væsentligste forøgelser af reserverne til imødegåelse af fremtidige risici basere sig på, at ændre finansieringen af dele af byggeriet fra
KF-midler til regionale midler, hvilket allerede pågår.
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TILSYN OG KVALITETSSIKRING
BDO anerkender, at projektet har iværksat en række tiltag for at sikre den specificerede kvalitet på byggeriet, herunder i grænsefladerne mellem entreprenørerne;
•
•
•
•
•

Udvidet fagtilsyn på installationer v/ Inabensas entrepriser (el, vvs og ventilation)
Udvidet fagtilsyn på aptering
Udvidet fagtilsyn på lydfuger og akustikforhold
Udvidet fagtilsyn og test af gulvenes bæreevne generelt, som konsekvens af revnedannelser og mangelfuldt KS-materiale fra entreprenøren.
Tilsyn udført af ekstern rådgiver på vegne af CEJ eks.vis rettet mod elinstallationer besvaret af konsortiets tilsyn

Der er desuden etableret ugentlige procesmøder, faciliteret af bygherre og udført af ekstern konsulent, hvor alle byggeriets parter deltager. Dette har til formål at
understøtte hurtigere adressering af problemer, mangler, ekstraarbejder samt igangsætning af løsninger.

BEMÆRKNINGER – TILSYN & KVALITETSSIKRING:
• BDO har forstået, at der ikke foreligger en klar og afstemt aftale mellem bygherre og konsortiet i forhold til rådgivers opfølgning på mangler i forbindelse med og efter
entreprenørernes aflevering af byggeriet. Det er således uklart, hvorvidt rådgiver skal følge op på en konstateret mangel til manglen er udbedret eller et bestemt antal
gange, samt hvem der i givet fald overtager ansvaret for at følge op på manglen.
• Iht. oversigt fra Capture pr. 12/8-19 er der samlet 61 tekniske forespørgsler (TF) med status ”afventer” og en større andel har status ”overskredet” i forhold til tid og
deadline for håndtering af parterne. Dette tyder på en vis træghed i forbindelse med afklaring af TF, hvilket bidrager til forsinkelser og risiko for ikke-godkendt ad hoc
beslutninger hos entreprenører, hvilket kan have kvalitetsmæssige konsekvenser.
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TILSYN OG KVALITETSSIKRING (FORTSAT)
INPUT – TILSYN & KVALITETSSIKRING:
• BDO vurderer, at det - set i forhold projektets fremskredne stade - ikke er relevant at udføre en audit af rådgivers tilsyn.
• BDO bemærker, at der pt. foreligger ca. 1300 tilsynsnotater, der ikke er færdigbehandlede inden for den aftalte frist. Derfor foreslår vi at bygherre, konsortiet,
byggeledelsen og entreprenører sætter sig sammen og får aftalt en mere effektiv proces for håndtering af tilsynsnotater, under hensyntagen til at mangler udbedres
rettidigt bl.a. i forhold til at sikre grænseflader mellem entrepriser.
• Afklare rådgivers rolle og ansvar ift. opfølgning på mangler efter AB92- aflevering. En afklaring der risikere at udfordre rammeaftalens omfang med rådgiveren. Det er
BDO´s erfaring fra andre KF-projekter, at det bør være rådgivers fagtilsyn, der følger op på konstaterede mangler ved aflevering frem til mangler er udbedret.
• Der skal være fokus på en klar ansvarsfordeling i forhold til både overdragelse af 3D model (inkl. nødvendig dokumentation) til CEJ og den løbende ajourføring af 3D
model ift. mangler, udskudte arbejde og øvrige færdiggørelsesarbejder fra AB92-aflevering og frem til endelig ibrugtagning.
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AFLEVERING
BDO har erfaret, at projektet for nyligt har opstartet en proces vedrørende udarbejdelse af en samlet færdiggørelses- og ibrugtagningsplan frem til ibrugtagning (kaldet en
master tidsplan), herunder afklaring af roller, ansvar og ressourcebehov. Forløbet vil bestå af en møderække, hvor relevante parter deltager, herunder CIMT og CEJ.
Processen vil dække de tre faser: Afslutning af byggeri – Bygherreleverancer – Indflytning (møblering og træning). Processen er forankret hos en delprojektleder fra
bygherres organisation med bistand fra ekstern konsulent med speciale i tidsplaner. Mastertidsplanen forventes færdig i efteråret 2019.
Den ansvarlige for den nævnte møderække vedrørende afklaring af færdiggørelses- og ibrugtagningsforløbet er fremadrettet tiltænkt rollen som Facility Activation Project
Manager (en rolle defineret i HCR´s metodeværk). Således er delprojektlederen tiltænkt at være den samlende ressource i forhold til at følge op på og ajourføre
tidsplaner for færdiggørelse og ibrugtagning i tæt samarbejde med den indflytningsansvarlige.
I forhold til selve indflytningen er der udpeget en ansvarlig i bygherres organisation og der er udarbejdet foreløbig tidsplan herfor. BDO har desuden forstået, at projektet
anvender firmaet HCR som ekstern flytterådgiver.

BEMÆRKNINGER – AFLEVERING:
• Således foreligger der endnu ikke færdige, afstemte og godkendte færdiggørelses- og ibrugtagningsplaner for NHH, som BDO har kunnet granske. De manglende
ajourførte og afstemte tidsplaner for byggeriet gør det vanskeligt at planlægge aktiviteter efter aflevering grundt manglende afstemt planlægning af byggeriet. Jf.
projektet forventes byggeriets opdaterede tidsplan at foreligge primo september 2019.
• Rollen som Facility Activation Project Manager er endnu så ny, at de helt konkrete ansvarsområder/fordeling og procedurer endnu ikke endeligt er på plads.
• BDO erfarer, som tidl. nævnt, at totalrådgivers rolle, jf. rammeaftalen, i forhold til opfølgning på mangler endnu ikke er klart afstemt og konkretiseret, eksempelvis
ift. frekvens, omfang og tid. Herunder udestår klarhed over hvornår mangelopfølgning overgår til bygherre. I den henseende er det ligeledes væsentligt at få afklaret
hvorvidt ”nøglerne” til byggeriet overdrages til bygherres organisation eller direkte til CEJ – og om det forventes risiko for stand-by drift og finansieringen heraf.
• BDO har erfaret, at der overvejes en tilgang til aflevering, hvor dele af bygningerne overdrages til bygherre inden afholdt AB92 overlevering. Såfremt denne tilgang
vælges skal aktiviteter, organisering og tidsplaner afspejle, at dette vil medføre yderligere behov for tæt projektopfølgning og koordinering ift. de, alt andet lige, flere
mangler og udskudte arbejder der vil være, når bygningerne overdrages. Herunder at ansvar mellem entreprenører, CEJ og bygherre er klart formuleret og afstemt.
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AFLEVERING (FORTSAT)
BEMÆRKNINGER – AFLEVERING:
• BDO oplever en vis usikkerhed hos byggeriets parter ift. hvorvidt CEJ, som relativt ny driftsorganisation – og med hidtil primært fokus på løbende drift og vedligehold af
eksisterende sygehusbygninger fremfor overtagelse af komplekst nybyggeri - kan levere de nødvendige ressourcer og kompetencer. CEJ står således overfor at skulle
overtage en stor mængde komplekst byggeri inden for en begrænset tidsperiode – endda med risiko for komprimerede afleveringsforretninger grundet forsinkelser.

INPUT – AFLEVERING:
• BDO anbefaler, at processen vedr. kortlægning af hele ibrugtagnings og færdiggørelsesforløbet og udarbejdelse af samlet mastertidsplan herfor, snarest afklares.
Herunder at få synliggjort de timingmæssige afhængigheder der er mellem byggeriet, bygherreleverancer og indflytningen.
• Denne afklaring skal afdække behovet for ressourcer og kompetencer fra byggeriets parter, bygherre samt CEJ og CIMT. Erfaringer har vist, at enheder som CIMT og
CEJ kan blive udfordret i forhold til at kunne levere de nødvendige ressourcer og kompetencer rettidigt, særligt hvis en større bygningsmasse skal afleveres inden for
kort tid. Erfaringer viser desuden, at aflevering af så komplekse byggerier som sygehuse er yderst ressourcekrævende for driftsorganisationen, hvorfor potentielt
behov for ekstern assistance allerede kan/bør overvejes.
• Den mere detaljerede afdækning af færdiggørelses- og ibrugtagningsforløbet vil desuden bidrage til at uklarheder i forhold til roller og ansvar synliggøres eks.vis:
opfølgning på mangler, opretning af 3D model efter aflevering, fremskaffelse af/opfølgning på dokumentation og myndighedsgodkendelser m.v. Herunder også en
fastlæggelse af ansvaret for rettidigt at opdatere mastertidsplanen med input fra alle relevante parter (eks. entreprenører, rådgivere, bygherreleverancer, CEJ, CIMT,
indflytningsteam), samt hvem der har mandat til at træffe kritiske beslutninger ift. tid, økonomi og kvalitet. I den henseende foreslås at der nedsættes en agil
styregruppe repræsenterende hospitalsdirektionen, driften, klinisk drift og projektet, der har til formål effektivt og rettidigt at få adresseret beslutningsbehov,
herunder finansiering.
• Det skal sikres at den samlede mastertidsplan adresserer hvorledes alle relevante og kritiske forhold ifm. med aflevering og ibrugtagning af byggeriet bliver rettidigt
leveret, eks.vis med beskrivelsen af dokumentationskrav i relation til overdragelse til CEJ.
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AFLEVERING (FORTSAT)
INPUT - AFLEVERING:
• I tidsplanerne for færdiggørelse og ibrugtagning skal der indarbejdes den nødvendige realisme inklusiv at der afsættes en tidsmæssig buffer, således at en aktivitets
udskydelse kan absorberes og ikke medfører en lavineeffekt. Herunder skal der være fokus på de kritiske og indbyrdes afhængige aktiviteter ift. strøm, netværk,
indregulering af anlæg, samkøring af anlæg og test og indregulering. Planerne skal afspejle en forståelse for den komplicerede proces vedr. idriftsættelse af CTS og de
afhængigheder dette kræver. Eksempelvis opleves der pt. udfordringer med at få etableret permanent strøm på byggeriet og ofte opleves udfordringer med at
netværket ikke er klar til idriftsættelses start.
• Baseret på BDO´s erfaringer fra andre lignende KF projekter (eks.vis DNU og RHV) anbefales det, at færdiggørelses- og ibrugtagningsplaner indeholder følgende:
• En samlet færdiggørelsesplan med indbyrdes afhængigheder mellem de enkelte aktiviteter, fra før entreprenørernes aflevering og frem til endelig ibrugtagning med
estimeret tidsforbrug for processer. Processer bør inkludere;
•
•
•
•

•

11

Færdiggørelse af forsyning (jf. rådgiver er der
endnu ikke strøm på byggeriet)
Færdiggørelse af netværk (indregulering og test
kan ikke udføres uden netværk).
Indregulering af tekniske anlæg
CE mærkning, herunder sikre at processen
opstartes rettidigt og at materiale bliver
tilgængeligt for og mellem entreprenører.
Desuden hvem der har ansvaret for opfølgning
herpå efter aflevering af byggeri.
Styring og samordnet test af tekniske anlæg –
vigtigt at der er taget højde for test af anlæg
og dets komponenter ift. retningslinjerne for
byggeprojektet, da BDO har forstået, at der er
risiko for udfordringer med utilgængelige
komponenter.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Dokumentation: Plan der sikrer en rettidig
aflevering af nødvendig dokumentation fra
entreprenører, herunder klarhed og afstemthed
ift. hvad der skal leveres af dokumentation,
niveau og hvordan. Sikre at deadlines herfor
matcher testperioder og ansvar for opfølgning
på udestående før og efter aflevering.
AB92 aflevering
Mangeludbedring
Eventuelle udskudte arbejder
Myndighedsgodkendelser
Implementering af bygherreleverancer
CEJ/Teknisk afdelings gennemgang af byggeriet
Overdragelse til CEJ/Teknisk afdeling

•

•
•
•

Flytteopgaver – BDO har forstået at der er
placeret et organisatorisk ansvar for denne
delopgave i bygherres projektorganisation og
der er udarbejdet tidsplan herfor.
Rengøring for klinisk test
Klinisk test og -træning
Ibrugtagning
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AFLEVERING (FORTSAT)
INPUT - AFLEVERING:
Ovenstående har samlet set til formål at få tilvejebragt et validt, fyldestgørende og realistisk risikobillede af færdiggørelses- og ibrugtagningsfasen med henblik på at en
rettidig vurdering af projektets økonomiske situation frem til ibrugtagning foretages på et så kvalificeret og fuldstændigt grundlag som muligt. Herunder at
finansieringsbehovet synliggøres og adresseres ift., hvor meget der realistisk set kan forventes håndteret inden for KF-midlerne, og hvor meget der skal findes alternativ
regional finansiering til.
• Der bør sikres et tæt samarbejde mellem bygherres projektorganisation og CEJ, i den afsluttende fase fra AB92-aflevering til ibrugtagning med henblik på at adressere:
• En formaliseret og afstemt proces i forhold til overdragelse fra projekt til drift.
• Ansvar for og udgiftsfordeling i forhold til midlertidig drift af byggeriet frem mod ibrugtagning (beredskabsplaner, rengøring, midlertidig drift/service/vedligehold af
anlæg).
• Forventningsafstemning i forhold dokumentation for byggeriet og hvilke tests der skal være gennemført.
• Ansvar for opfølgning på fejl og mangler i byggeriet efter aflevering (hvem overtager fra rådgiver?).
• Ansvar for gennemførelse af renhedstest og eventuelt afholdelse af udgifter forbundet med at opnå renhed.
• Hvorvidt CEJ er klar til at overtage og har de nødvendige ressourcerne/kompetencerne samt vurdering af evt. behov for inddragelse af 3. part.
• Ansvaret for risikohåndtering efter byggeriets aflevering skal afklares. Hvem varetager praktisk risikostyringen efter afleveret byggeri og frem mod ibrugtagning og
hvem leverer input hertil.
• Med henblik på at styrke bygherres organisation, foreslår BDO at der her i den afsluttende fase af byggeriet overvejes at ansætte en erfaren intern byggechef, der kan
supportere projektdirektøren – se uddybning på slide 4.
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AFLEVERING (FORTSAT)
OPSUMMERING – AFLEVERING:
Generelt vil BDO gerne anerkende, at projektet aktivt forsøger at sikre fremdrift via en række initiativer og tiltag. Samtidig forsøger projektet at adskille tvist fra
fremdrift således, at uoverensstemmelser ikke bremser projektet. Således er det BDO´s vurdering at projektet har gjort mange rigtige tiltag for at løse de opståede
udfordringer.
Faktum er at reservebeholdningen er opbrugt, change requests er udtømte og byggeriets stade gør det vanskeligt at identificere yderligere besparelser. Derfor må fokus
nu være at få et samlet og kapitaliseret billede af alle projektets kendte og potentielle risici frem til og med endelig ibrugtagning, og herefter vurdere hvor meget der
realistisk set kan dækkes af KF midler, og hvor meget der skal dækkes af regionale midler.
Det virker generelt til, at der er stort fokus på færdiggørelse af byggeri op mod AB92-aflevering, men det faktum at processen for færdiggørelse og ibrugtagning først er
påbegyndt nu, indikerer en risiko for, at disse faser ikke har haft det fornødne fokus indtil nu, hvorfor disse fasers risici ikke er tilstrækkelig dækket i prognosemodellen
(eks.vis i forhold til myndighedsforhold, patientsikkerhed, rådgivning efter aflevering, opfølgning på dokumentation m.v.).
Derudover bemærkes at BDO´s erfaring fra øvrige KF-projekter har vist, at der i den afsluttende fase er et øget ressource- og kompetencebehov i bygherres egen
organisation. Kompleksiteten i de installationstunge hospitalsbyggerier har vist. at der i den sidste periode, hvor anlæg samkøres og testes, findes mange fejl og mangler,
som udfordrer færdiggørelsen og økonomien. Det tidsmæssige og økonomiske handlerum indskrænkes endnu mere i de afsluttende faser, hvorfor en agil og effektiv
risikostyring er særlig vigtig. Udfordringer i byggeriet, der identificeres i de afsluttende faser medfører generelt større indgreb og dermed risiko for større reservetræk,
samtidig med at projektets reserver opbruges.
Op mod ibrugtagning vil det være vanskeligt og medføre stor konsekvens for mange aktører, at skulle udskyde ibrugtagningsdatoen, hvorfor der bør være realisme i
mastertidsplanen. Ligeledes bør mastertidsplanen indeholde afhængigheder mellem de aktiviteter, der her pågår og buffer til at absorbere en eventuel forsinkelse,
således at én hændelse ikke medfører at ibrugtagning udskydes, eller der må slækkes på kvaliteten.

…
Møde i REGIONSRÅD
d. 24-09-2019
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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise,
revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også
danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets
opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik
over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det
kvalitetsfondsstøttede byggeri. Det daværende Ministerium for
Sundhed og Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014
udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til
regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast
koncept.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
30. juni 2019 for Region Hovedstadens igangværende
Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt
Hospital Bispebjerg, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt
Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af
udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 24. september 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
• det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende
anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
• kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts
kvartalsrapportering.

Hillerød, september 2019
Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske
forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye
Rigshospital i 2. kvartal 2019. Endvidere omfatter revisors
erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. juni 2019 for samtlige
af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået
kvartalsrapporten og har den 2. september 2019 fremsendt udkast til
revisorerklæring for Det Nye Rigshospital, der såfremt kvartalsrapporten
godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til
Sundheds- og Ældreministeriet.
Erklæringerne er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Det Nye Rigshospital:
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med
kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit,
samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”,
som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019
– 30. juni 2019 (2. kvartal 2019) i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske drift, herunder de risici, der
er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er
opgjort i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på
Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Det Nye Rigshospital” afsnit
4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 2. kvartal 2019, hvoraf følgende
fremgår: ”Sundheds- og Ældreministeriet har 29. august 2016 skriftligt
meddelt Region Hovedstaden at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016
har valgt at påbegynde et skærpet administrativt tilsyn af projektet.
Ministeriet begrunder det skærpede tilsyn med at ministeriet vurderer, at der
er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den
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bevilgede ramme. Ministeriets vurdering sker på baggrund af projektets
rapportering om netop den risiko. Administrationen er enig i denne
vurdering.”
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på
Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Det Nye Rigshospital” afsnit
4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 2. kvt. 2019, hvoraf følgende fremgår: ”Den samlede risiko for totalrammeoverskridelse er forværret
yderligere i forhold til sidste kvartalsrapportering. Det skyldes primært en
øget risikovurdering fra byggeledelsen som følge af risici for udfaldet af
modtagne slutopgørelser fra teknikentrepriserne, stigning i kapitaliseringen
af afviste krav samt stigning i vurdering af udgifter til juridisk bistand til
voldgiftssagen samt ekstraordinær rådgiverbistand på byggesagen frem til
afslutning. Det medfører, at der er forøget risiko for, at regionen for egne
midler skal supplere med et betydeligt beløb. Der er afsat midler i
investeringsbudgettet for 2019 til at supplere det reserverede beløb til
projektet.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene
har ikke været underlagt revision.
Revisionserklæringerne fremgår i deres helhed af bilag til mødesagen.
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4. Overblik
Som følge af den negative udvikling, herunder forsinkelse af
arbejdstidsplan, voldgiftssagen og manglende fremdrift, er det
administrationens vurdering, at det er overvejende sandsynligt,
at de samlede reserver ikke vil kunne modsvare det beløb, der
afspejler det mest sandsynlige udfald af de uafklarede forhold i
byggesagen. Dette vil medføre, at regionen for egne midler skal
supplere det reserverede beløb til projektet. Det er indarbejdet i
investeringsbudgettet for 2019.
4.1 Status for Det Nye Rigshospital pr. 2. kvartal 2019
Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på
hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m²
- den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og
NeuroCentret med senge, operationsstuer og støttefunktioner samt
ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret.
Som en del af kvalitetsfondsprojektet er der færdiggjort et byggeri ved siden
af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. Denne
bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets
administration. Endelig er der opført et parkeringshus med 700 P-pladser
beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel Sauntes
Allé.
Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus
arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S.
Sundheds- og Ældreministeriet har 29. august 2016 skriftligt meddelt Region
Hovedstaden at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 har valgt at
påbegynde et skærpet administrativt tilsyn af projektet. Ministeriet begrunder
det skærpede tilsyn med, at ministeriet vurderer, at der er større potentiel
risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme.
Ministeriets vurdering sker på baggrund af projektets rapportering om netop
den risiko.
Administrationen er enig i denne vurdering.
Regionen har ansvar for at reservere et beløb til det mest sandsynlige udfald
af de uafklarede forhold samt forventede procesomkostninger, så det afspejler
det aktuelle risikobillede. I tilfælde, hvor regionen ved projektets afslutning
vurderer, at det reserverede beløb ikke er tilstrækkeligt og totalrammen
allerede er fuldt disponeret, skal regionen for egne midler supplere det
reserverede beløb. Regionen har mulighed for at anvende sådanne
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reserverede midler på tværs af regionens kvalitetsfondsprojekter, jf.
Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til
sygehusbyggeri.
Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev
opdateret i juni 2018 og annonceret ved en formandsmeddelelse på
forretningsudvalgsmødet den 12. juni 2018. Det Nye Rigshospital har i den
forbindelse opdateret styringsmanualen den 27. september 2018 til det nye
paradigme. Den opdaterede styringsmanual for Det Nye Rigshospital blev
godkendt af hospitalsstyregruppen på HBSG mødet den 3. oktober 2018.
Projekthåndbogen blev også opdateret den 27. september 2018 qua den
projektspecifikke styringsmanual blev opdateret.
Nordfløjen
Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014. Nordfløjen er
udbudt i seks storentrepriser, og den syvende (Landskab og terræn) er udbudt
og der er indgået kontrakt den 8. juni 2018. Landskab og terræn er i udførsel.
Da entreprisekontrakterne for Nordfløjen blev indgået i slutningen af 2014,
var det oprindelig forudsat i udbudstidsplanen, at byggeriet skulle afleveres
fra entreprenørerne den 23. januar 2018 med en indflytning i bygningen
primo november 2018. Byggearbejdet på Nordfløjen blev påbegyndt primo
2015 og Nordfløjen forventes ibrugtaget ultimo januar 2020.
Der er afholdt afleveringsforretninger (AB 92) for entrepriserne for facade
(S2), aptering (S3), Teknik (S4+S5) samt specialinventar (S7) den 11. og 12.
april 2019. Der pågår mangelafhjælpning og aftalte udskudte arbejder samt
indreguleringsaktiviteter frem til medio september 2019.
Gældende aflevering for landskab og terrænarbejder (S6) er ultimo september
2019. Pga. forhindringer ved Længe 3 og ved bygningsindgange er det fulde
område til S6 ikke frigjort, og stadet har derfor været forsinket. Der
foreligger nu en opdateret tidsplan (dateret 28. juni 2019), som er udarbejdet
i samarbejde mellem byggeledelse og entreprenør, hvor arbejderne afsluttes
med udgangen af november 2019.
Generelt i perioden fra entreprenørernes aflevering (AB 92) pågår
mangelafhjælpning, udskudte arbejder samt indreguleringsaktiviteter
sammen med de øvrige aktiviteter i aktiveringsperioden, som koordineres
dels i mastertidsplanen og ved møder i koordinationsgruppen frem mod
flyttedatoen 26. januar 2020.
Byggeriet blev afleveret hhv. den 11. og 12. april 2019.
Ibrugtagningstidspunktet er ultimo januar 2020. Det medfører, at
ibrugtagningstidspunktet samlet set er forsinket 15 måneder i forhold til da
byggeriet af Nordfløjen blev påbegyndt.
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Den samlede risiko for totalrammeoverskridelse er forværret yderligere i
forhold til sidste kvartalsrapportering. Det skyldes primært en øget
risikovurdering fra byggeledelsen som følge af risci for udfaldet af modtagne
slutopgørelser fra teknikentrepriserne, stigning i kapitalisering af afviste krav
samt stigning i vurdering af udgifter til juridisk bistand til voldgiftssagen
samt ekstraordinær rådgiverbistand på byggesagen frem til afslutning.
Det medfører, at der er forøget risiko for, at regionen for egne midler skal
supplere med et betydeligt beløb. Der er afsat midler i investeringsbudgettet
for 2019 til at supplere det reserverede beløb til projektet.
Opfølgning på aflevering af entrepriser
Byggeledelsen har udarbejdet tidplan for udskudte arbejder samt udbedring
af fejl og mangler dateret den 1. april 2019. Tidsplanen tager udgangspunkt i
installationsentreprenørens ”låste” test og indreguleringsplan. I henhold til
fremdrift er der en forsinkelse på mellem 3-4 uger på udskudte arbejder. I
forhold til udbedring af mangler er installationsentreprenøren godt med, dog
følger apteringsentreprenøren ikke planen og byggeledelsens vurdering er en
forsinkelse på mellem 3-4 uger. Der er ingen af nævnte forsinkelser, der
påvirker test og indreguleringsplanen.
Fokus fra byggeledelsen
Byggeledelsens fokuspunkter fra aflevering og frem er fortsat
mangelafhjælpning, udskudte arbejder og indreguleringsaktiviteter ift.
afslutning 1. september/15. september samt koordinering med øvrige
aktiviteter i aktiveringsperioden.
Ibrugtagningstilladelse
Der er igangsat et arbejde, der kører i to spor. Et spor vedrørende brand og et
spor om processen med Københavns Kommune. Der afholdes jævnligt møder
i de to spor med relevante deltagere i forhold til dokumentation og tidsplan
for arbejdet med dokumenter til brug for tilladelser. Dette med henblik på, at
endelig ibrugtagning ikke stoppes pga. formalitetskrav.
Totalrådgiver rapporterer, at overordnet er kvaliteten af entreprenørernes
arbejder i orden. De kendte udfordringer, der er med kvalitet, håndteres.
Omfanget er forventeligt for byggeriets kompleksitet og størrelse. Aktuelt er
der følgende større problemstillinger ift. kvalitet:
Ventilationsanlæg:
Ved opstart af idriftsættelse og indregulering af komfort- og
ventilationsanlæg har det vist sig, at anlæggene ikke performer som
forventet, da der generelt er for stort et tryktab i kanalsystemerne.
Der er i samarbejde med installationsentreprenør, totalrådgiver,
bygherrerådgiver og Center for Ejendomme samt indhentet specialrådgiver
fra installationsentreprenør udarbejdet en handlingsplan, som indebærer
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ombygning/ændringer i ventilationsanlæg. Arbejdet er igangsat og
koordineret med øvrige aktiviteter, herunder indreguleringen. Det forventes
afsluttet indenfor den planlagte tid for aflevering den 15. september 2019.
Fugt i tagkonstruktion (isolering):
Status på den konstaterede fugt i isoleringen under det færdige tag er, at
skønserklæringen er modtaget den 25. juni 2019. Helt overordnet er det
Kammeradvokatens opfattelse, at erklæringen er temmelig kortfattet og at de
korte svar ikke skaber den klarhed over årsagerne til problemerne både
vandskaderne og den fugtige tagopbygning, som ønsket. Det vurderes derfor
nødvendigt at stille en række supplerende spørgsmål med det formål at få en
erklæring, som kan danne basis for nogle klare konklusioner i forhold til
spørgsmålet om et muligt ansvar hos NCC. Den 28. juni var der møde om
skønserklæringen mellem Kammeradvoktaten og projektafdelingen, hvor der
blev drøftet den bedste måde at håndtere skønserklæringen på. På mødet blev
det aftalt, at Kammeradvokaten skriver til Voldgiftsnævnet, at erklæringen
giver anledning til supplerende spørgsmål, og at der tages forbehold for –
efter skønsmændenes besvarelse af de supplerende spørgsmål – at man kan
bede Voldgiftsnævnet om, at der afholdes et møde med skønsmændene med
deltagelse af en dommer. Udarbejdelse af supplerende spørgsmål er igangsat
og forventes afsluttet ultimo august.
I forhold til udbedring af det opfugtede isoleringsmateriale, blev det aftalt, at
projektorganisationen sender reklamation over manglen til NCC, hvori der
også spørges til, om NCC ønsker at udbedre manglen. Samtidigt bedes
totalrådgiver, med udgangspunkt i skønserklæring og de medsendte
scanningsrapporter, om at udarbejde en arbejds- og omfangsbeskrivelse, der
kan tages udgangspunkt i i forbindelse med udbedring af taget. Begge dele er
igangsat.
Byggeprocessen har siden projektet gik i jorden i 2015 været vanskelig og
kendetegnet ved uenighed om kvaliteten af udbudsmaterialet mellem
bygherre og rådgiver på den ene side og særligt råhusentreprenøren (NCC) på
den anden side. Det har løbende været arbejdet på en løsning af de nævnte
uenigheder, der udover at påvirke økonomien også har haft indvirkning på
ibrugtagningstidspunktet.
NCC har den 5. oktober 2016 indgivet klageskrift til Voldgiftsnævnet og
bygherre har indleveret svarskrift den 20. december 2016. I 2017 har verseret
forløb med afgivelse af replik og duplik.
Den 5. januar 2018 afleverede NCC processkrift, og Kammeradvokaten på
vegne af projektorganisationen afleverede processkrift A til voldgiftsnævnet
den 17. april 2018. Herefter fremsendte Rigshospitalet et forslag til en
forligsmæssig afslutning af sagen, og anmodede i samme forbindelse om et
møde omkring dette forslag. NCC har som svar herpå meddelt, at NCC ikke
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ønsker at indgå i en forligsdialog baseret på de af Rigshospitalet skitserede
forhold, idet NCC samtidigt oplyser, at en forligsdialog skal være baseret på
det mest sandsynlige udfald på sagen.
Rigshospitalet har besvaret meddelelsen og hertil oplyst, at såfremt NCC på
et senere tidspunkt ønsker at drøfte forlig, er de velkomne til at rette
henvendelse, og i den forbindelse hører man gerne, hvad NCC anser som det
mest sandsynlige udfald. NCC har fået udsat fristen for aflevering af 2.
processkrift med otte uger. Fristen var den 25. oktober 2018. NCC fik
efterfølgende udsat fristen til den 8. november 2018, hvor processkriftet blev
modtaget. Kammeradvokaten har den 22. marts 2019 afleveret processkrift B
for projektet. Den 5. juli modtog Rigshospitalet processkrift 3 i
voldgiftssagen mod NCC.
Processkrift 3 og de nye bilag giver Rigshospitalet anledning til en række
supplerende bemærkninger, og Rigshospitalet har i den forbindelse behov for
at indhente input fra sine tekniske rådgivere. Som følge af sommerferien kan
dette først ske i løbet af august måned, og Rigshospitalet vil derefter indgive
et processkrift C den 30. august 2019.
Voldgiftsnævnet har i brev af 10. oktober 2018 fastsat datoerne for
hovedforhandlingen i voldgiftssagen. Der er fastsat 40 dage i løbet af
september, oktober, november og december måned 2019.
Administrationen støtter sig til Kammeradvokatens vurdering af sagen, og
den politiske følgegruppe for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet er
løbende blevet orienteret, senest på mødet den 3. januar 2019, hvor
følgegruppen blev forelagt en konkret vurdering af det mest sandsynlige
udfald af voldgiftssagen. Følgegruppen tog på mødet status om økonomien
for Nordfløjen til efterretning. Det forventede merforbrug for projektet er
indarbejdet i budgetforslaget for 2019 og Forretningsudvalget holdes løbende
orienteret via kvartalsrapporterne.
Hospitalsbyggestyregruppen for Det Nye Rigshospital godkendte på mødet d.
20. maj 2016, at der hensættes yderligere midler til håndtering af uafklarede
forhold med projektets entreprenører. Det blev i den forbindelse besluttet at
denne yderligere hensættelse i første omgang skulle tilvejebringes ved
nedjustering af anlægsbudgettet til apparaturanskaffelser, den såkaldte IMTpulje, samt at en del af apparaturanskaffelserne kan leasingfinansieres.
Finansieringsmodellen ændrer ikke på den samlede minimumsramme til IMT
i forhold til tilsagnet, og leasingforpligtigelsen opgøres i forbindelse med
byggeregnskabet. Såfremt udfaldet af tvisterne ikke falder ud til regionens
fordel, er det nødvendigt for regionen at tilføre midler til projektet.
Anskaffelser af apparatur foretages løbende og helt frem mod ibrugtagning,
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hvorfor valg af finansieringsløsning kan tages i takt med, at midlerne skal
disponeres.
Administrationen har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om
finansieringsmodellen, og ministeriet har accepteret modellen.
Status for IT, medico og inventar
Inventar og teknisk udstyr
Forventningen er, at opstart på leverancerne vil være den 1. oktober og
forventes færdigleveret medio december 2019. Der planlægges med at få
skriveborde ind først, da der er en afhængighed til CIMTs opsætning af
skriveborde. Det detaljerede omfang af udskydelsen afklares efter
leverandørvalg er gennemført til august.
Medico
Afslutningen af installation af infrastruktur til patientkald
(elektrikerarbejderne) er flyttet til uge 40. Projektet følger fremdriften tæt, og
afholder opfølgningsmøder sammen med entreprenør og byggeleder. Det
samlede patientkaldsprojektet forventes fortsat afleveret medio november.
Detailplanlægning af MR-installation er gennemført sammen med
leverandøren, og forberedende arbejder pågår iht. planen.
Installation af søjler til operationsgangen og intensiv pågår iht. tidsplanen.
Montage af operationslamper opstarter 22. juli iht. tidsplanen.
It
Installation af it-infrastruktur, netværk mv. pågår efter planen.
Administrationen har fremsendt en revideret effektiviseringsrapport til
Sundheds- og Ældreministeriet den 4. januar 2019.
Patienthotel og administrationsbygning
Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til
patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i 2013.
Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre
storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for budgettets rammer, og
byggeriet blev igangsat ultimo januar 2014. Patienthotel og
administrationsbygning blev officielt indviet 21. august 2015.
Investeringsregnskabet er afsluttet og revideret af BDO, som er regionens
revisor.
Parkeringshus
Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet
til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus blev
påbegyndt i efteråret 2014. Byggeriet er nu tilendebragt og parkeringshuset
med plads til 700 biler blev ibrugtaget 15. juli 2015. Budgettet for
delprojektet er overholdt.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Det Nye Rigshospital målrettet og fokuseret med risikostyring
for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende
processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende
handlinger på både niveau 1 og 2.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører
Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Den uafhængige risikovurdering har i tidligere kvartalsrapporter anbefalet en
overordnet gennemgang af systemanvendelsen i forbindelse med sin
risikovurdering til kvartalsrapporteringen. Administrationen ved Enhed for
byggestyring har nu foretaget den planlagte opgradering af systemet og
herefter foretaget den aftalte revurdering.
Endvidere anbefaler DTØ at administrationen på porteføljeniveau fastsætter
krav for form og indhold af rapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1,
således at risikostyring på niveau 2 sker på et ensartet grundlag på tværs af
kvalitetsfondsprojekterne. Administrationen er enig i behovet for en
ensretning, og har indarbejdet retningslinjer for rapporteringen på delniveau
2 i forbindelse med opdateringen af den regionale risikostyringsmanual.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisationen ekstern vurdering af
risikorapporteringen for projektet, se fortroligt bilag til mødesag.

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 2. kvartal 2019 for
Det Nye Rigshospital
Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 2. kvartal 2019
er udarbejdet af projektorganisationen.
Risikoworkshop for 2. kvartal 2019 blev afholdt den 3. juni 2019. Projektet
styringsmanual er senest opdateret i september 2018.
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Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for, at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring om
projektets risikoprofil.
Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets
styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes
systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye
risici, der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets
stade samt udefrakommende faktorer, der kan påvirke projektets økonomi,
kvalitet og fremdrift.
Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder
systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual.
Af den uafhængige risikovurdering for 2. kvartal 2019 fremgår det at:
DTØ har modtaget og gennemlæst det åbne samt det fortrolige bilag vedr. 2.
kvartalsrapporteringen 2019 for Det Nye Rigshospital. Baseret på vore
arbejder, er det vores vurdering at rapporteringen afspejler projektets
status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede korrekt.
Ved udgangen af 2. kvartal 2019 vurderes der fortsat, at være en samlet
sandsynlig overskridelse af totalrammen for kvalitetsfondsprojektet, udover
den allerede aftalte mellemfinansiering via IMT-budgettet. Den samlede
sandsynlige overskridelse er, vurderet i forhold til projektets stade,
væsentligt forøget i forhold til 1. kvartal 2019. Stigningen kommer
overvejende af øgede udgifter til ekstraarbejder og krav i forbindelse med
modtagelse af slutopgørelser for installationsentrepriserne, øget pres på
byggeherreudgifter og omkostninger til afslutning af byggesagen, herunder
bygherresomkostninger til gennemførelse af voldgiftssagen mod NCC.
Projektets ledelse har en styrket og fokuseret indsat på en lang række
områder. Det har ikke været muligt, trods en række konkrete tiltag, at undgå
en fortsat forværring af risikobilledet. DTØ forudser derfor fortsat, at
risikobilledet vil ændre sig helt frem til afslutning af masterplanperioden,
idet der fortsat er et stort spænd mellem best og worst case scenarierne.
Regionen vil i forbindelse med aflæggelse af endeligt byggeregnskab for
kvalitetsfondsprojektet være nødsaget til at finansiere overskridelsen med
regionale midler. Risikoen håndteres af Center for Økonomi.
Der er fortsat et stort spænd mellem best og worst case i kapitalisering af
risikoen for overskridelse af totalrammen, hvorfor risikovurderingen, og det
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heraf afledte regionale budgetpres, fortsat er behæftet med en væsentlig
usikkerhed.
I relation hertil har DTØ endvidere gjort nedenstående observationer, som
kendetegner projektets aktuelle status og underbygger den overordnede
vurdering:

➢ Projektets vurderinger af de forventede udgifter, som følge af
voldgiftssagen mod NCC har afgørende betydning for vurderingen af
projektets samlede risikobillede. Der er fortsat et væsentligt spænd i
vurderingen af de økonomiske konsekvenser for worst case og det mest
sandsynlige scenarie.

➢ At der i flere tilfælde er udmeldt syn og skøn vedrørende kvaliteten af det
udførte arbejde, hvor der endnu ikke er foretaget kapitalisering af den
økonomiske konsekvens, da udfaldet af sagerne ikke kendes for nuværende,
hvilket kan påvirke projektets risikobillede.

➢ At byggeriets juridiske aflevering fra entreprenørerne (AB92-aflevering)
er foretaget, og at tidsplan for udskudte arbejder aktuelt har en forsinkelse
på 3-4 uger, hvilket dog fortsat ikke vurderes at påvirke plan for test og
indregulering og dermed mastertidsplanen.

➢ At landskabsarbejderne aktuelt er 3-3,5 måned forsinket i forhold til
kontraktuelt aftalt aflevering i september 2019, og at der fortsat er en øget
risikovurdering af entreprisens økonomi, som derfor skal følges tæt.

➢ At ibrugtagning for patienter og dermed projektets afslutning fastholdes
til den 26. januar 2020.
Administrationen vurderer, at der er et stort pres på projektets reserver, og
det er overvejende sandsynligt, at projektet ikke at kan realiseres indenfor
den bevilgede ramme. Der er derfor en væsentlig risiko for, at det kan blive
nødvendigt, at regionen for egne midler supplerer det reserverede beløb til
projektet.
I den forbindelse skal det bemærkes, at der er et betydeligt spænd i
vurderingen af de økonomiske konsekvenser for henholdsvis best- og worstcase scenarie i risikovurderingen. Der er derfor fortsat meget stor usikkerhed
om det endelige økonomiske udfald.
Det forventede merforbrug for projektet er indarbejdet i budgetforslaget for
2019.
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Administrationen har uafhængigt af DTØ, vurderet at projektets største
enkeltstående udfordring relaterer sig til risiko 33 – At reserverne på
Nordfløjen er utilstrækkelige, hvorfor der fra administrationens side fortsat er
særligt fokus på denne risiko.
Administrationen arbejder på, at sikre en samlet budgetoverholdelse samt
ibrugtagelse af en fuldt funktionsduelig Nordfløj ultimo januar 2020.
De nuværende største identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt.
Omkost
Projekt

Id

Hændelse

Dato

ning

(R.P)
DNR

DNR

33

44

at reserverne på

01/01/2013

Nordfløjen er

-

utilstrækkelige.

26/01/2020

at der er risiko for, at

01/10/2018

anlæggene CTS/KNX,

-

ventilation på OP og

26/01/2020

Kvalitet

Tid

(R.P)

(R.P)

25

3

3

6

2

2

3

1

3

4

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

proces for nedlukning/genopstart af
alle hovedforsyninger
fejler ved ibrugtagning.
DNR

30

at en af entreprenørerne

01/11/2014

går konkurs

01/03/2019

DNR

54

for funktionsmangler

01/01/2013

opdages for sent ift.

-

indflytningen af

26/01/2020

patienter
DNR

DNR

DNR

25

51

57

Arbejdsulykker får stor

01/09/2014

konsekvens for

-

projektet

30/04/2019

vandskade når der

01/03/2019

kommer vand på

-

bygningen

26/01/2020

utilstrækkelig

01/03/2019

koordinering mellem

-

aktiviteter og aktører

09/01/2020

for i
aktiveringsperioden
DNR

58

utilstrækkelig

01/01/2019

koordinering mellem

-

aktiviteter og aktører

09/01/2020

for it og
medicoleverancerne.
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Omkost
Projekt

Id

Hændelse

Dato

ning

(R.P)
DNR

31

Tyveri / hærværk fra

01/04/2015

bygning

-

Kvalitet

Tid

(R.P)

(R.P)

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

01/03/2019
DNR

59

rum med grænseflader

01/01/2020

/sammenbygning til

-

Nordfløj 2 ikke er

26/01/2020

færdige til indflytning
af patienter i Nordfløj
1.
DNR

9

De udbudte arealer til

01/09/2014

byggeplads viser sig for

-

snævre undervejs i

01/03/2019

byggeriet
DNR

62

bygningsmæssige

01/05/2019

ændringer planlægges

-

og udføres i tide ift.

26/01/2020

indflytning 26.1 2020
DNR

DNR

DNR

10

61

45

Interessenter overses i

01/08/2015

planlægning af

-

overdragelsesfasen

01/03/2019

inventarleverandør

01/07/2019

forsinkes ift. aktuel

-

tidsplan

26/01/2020

Nordfløjens etape 2

01/01/2013

forsinker og fordyrer

-

Nordfløjens etape 1

26/01/2020

(RKB projektet)
DNR

38

Kvaliteten af det

01/10/2015

udførte arbejde er for

-

dårlig og det opdages

01/03/2019

/påtales for sent eller
slet ikke.
DNR

29

Konflikter mellem

01/01/2013

entreprenører,

-

byggeledelse og

01/03/2019

byggeherre under
udførelse på RKB12.
DNR

20

TR organisationen kan

01/01/2013

blive udfordret i

-

udførselsfasen hvis

30/06/2019

nøglepersoner ikke
fortsætter ved
projektopfølgning
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Omkost
Projekt

Id

Hændelse

Dato

ning

(R.P)
DNR

DNR

48

60

gener afledt af

01/12/2017

hospitalets øvrige

-

projekter

01/03/2019

ændringsønsker som

01/04/2019

ikke følger aftalte

-

processer

26/01/2020

Kvalitet

Tid

(R.P)

(R.P)

1

1

1

1

R.P. betyder risikopoint
Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende
handlinger for samtlige identificerede risici.
Risiko 33
I relation til risiko 33, der omhandler risikoen for, at der ikke kan afsættes
tilstrækkelige reserver til imødegåelse af alle ekstrakrav i forbindelse med
gennemførelsen af Nordfløjen, skal det oplyses, at administrationen og
bygherre følger reservesituationen meget tæt, og risikoens økonomi opdateres
hver måned.
Der er afholdt flere møder i hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) med det
primære formål at drøfte projektets muligheder for at tilvejebringe et
hensigtsmæssigt reserveniveau, der sikrer byggeriets fortsatte fremdrift.
Endvidere er mulige scenarier, strategier og handleplaner for tilvejebringelse
af de nødvendige reserver blevet drøftet. En handlingsplan for den videre
proces i relation til risiko 33 blev godkendt af HBSG den 20. maj 2016. Den
politiske følgegruppe er på mødet den 3. januar 2019 blevet orienteret om
aktuel status for risiko 33.
Status på risiko nr. 33 afrapporteres månedligt til Sundheds- og
Ældreministeriet som en del af tilsynsmaterialet.
Risiko 44
Byggeledelsen skal udarbejde en indreguleringsplan.
Byggeledelsens arbejder med indreguleringsplanen pågår. Der er 6
deltidsplaner, én for hvert hovedområde vedr. indreguleringen. Det er
bygherres forventning, at teknikentreprenørens egen samkøringstest er inkl.
slutdato for indregulering pr. 1. september 2019. Efter teknikentreprenørens
samkøring, skal der foretages en samkøringstest af alle anlæg, evt. anlæg i
centralkomplekset. Dette forventes at tage 2-3 uger.
CEJ inddrages løbende i kvalitetssikringen i indreguleringsprocessen.
Risiko 30
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Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af projektorganisationen,
Kammeradvokaten samt byggeherrerådgiver. Arbejdsgruppens formål er at
lede projektet bedst muligt igennem situationen for at mindske tab. Projektet
har anmodet om, at risikoen løftes til porteføljeniveau.
Kammeradvokat har udarbejdet kort notat, der beskriver handlingsplan i BH
organisation ved en entreprenørkonkurs.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
Risiko 35 udgår, da der grundet projektets stade nu vil være tale om
funktionsmangler, som er beskrevet i risiko ID 54 om at funktionsmangler
opdages for sent ifht. indflytningen af patienter.
Risiko 35
Gennemgang af rumskemaer og tegninger for alle standardrum med henblik
på hurtig identificering af eventuelle fejl/mangler. På baggrund af
gennemgang af rumskemaerne er det vurderingen, at næste kvalitetssikring
skal ske ved prøverums opsætningen.
Gennemgang af aftalte mock-ups af bygherre inden produktion af øvrige rum
sættes i gang. Der er udvalgt et repræsentativt udvalg af rum, som skal danne
prøverum af produktion. Der er fremsendt tidsplan fra totalrådgiver til
bygherre i november 2016. Tidsplanen skal udbygges.
Tidsplan for Mock-up opdateres og fremsendes den 13. november 2017.
Tidsplanen er et levende dokument, som herefter vil blive opdateret hver 2.
uge. Processen med Mock-up er gennemført og den forebyggende handling
afsluttet.

5.2 Projekternes økonomi
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og
Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på
mødet 18. juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på
de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på
rapporteringstidspunktet.

5.2.1 Det Nye Rigshospital
Projektets økonomi
Se fortroligt bilag
Skema 1 og 2
Se fortroligt bilag

19

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Det Nye Rigshospital 2. kvartal 2019

Punkt nr. 9 - 2. kvartalsrapport 2019 Det Nye Rigshospital
Bilag 1 - Side -20 af 29
5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Byggeriet er forsinket, hvilket afspejler sig i fremdriften og økonomien på
projektet, hvilket også er illustreret i nedenstående figur. Der forekommer
mindre afvigelser. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet
for udbetalingsanmodning.

Det Nye Rigshospital

5.4 Kvalitet og indhold
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.
kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede
hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med
andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.

Det Nye Rigshospital
Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Det Nye Rigshospital
siden udbetalingsanmodningen i marts 2014.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikostyringsmanual
Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens
kvalitetsfondsbyggerier er blevet opdateret i februar 2019.

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring
af økonomi og risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region
Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport. De regionale byggestyringsregler
blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal 2017. Styringsparadigmet for de
store byggerier i Region Hovedstaden blev opdateret i juni 2018 og
annonceret ved en formandsmeddelelse på forretningsudvalgsmødet den 12.
juni 2018. Styringsmanualen er opdateret ift. byggeriets aktuelle fase og
eksisterende praksis

6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Det Nye
Rigshospital
Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede
projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er
uændret siden 2. kvartal 2014.
Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på
Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med
udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige
grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og
indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts 2014.
I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for
de økonomiske grænseflader.
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Byggefelt I
På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og
HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på
Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til
det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af
nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede
forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen
deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler.
Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en
entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder.
Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 – april 2015
Byggeriet af Nordfløjen er påbegyndt i januar 2015 (hovedtidsplan af
25.02.2015 Rev. U).

Byggefelt II
På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er
en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med
byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende
tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men
etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske
patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor
Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret.
Tunnelen, der har et budget på ca. 12 mio. kr., finansieres alene af regionale
anlægsmidler. Som led i lokalplansarbejdet er der fra Københavns Kommune
stillet krav om, at der etableres solceller i forbindelse med nybyggeriet. Dette
blandt andet for at patienthotel og administrationsbygningen efterlever de
forventede krav til bygningsklasse 2020. Det har efter ibrugtagning af
parkeringshuset vist sig muligt at etablere flere solceller end der stilles krav
om, og Rigshospitalet har derfor besluttet at finansiere etableringen af
yderligere solceller på parkeringshuset. Udgiften udgør 1,8 mio. kr.
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Tunellen er udbudt og udføres som en del af råhus entreprisen for
Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og
Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen blev
officielt indviet og ibrugtaget d. 21. august 2015.

Byggefelt III
På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral
Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på
Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De
to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi:

Nedrivningsomkostninger
I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral
Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til
nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral
Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af
nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på
baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er
godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med
godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt
under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende
miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i
kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den
tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet.
Nedrivningen i byggefelt I finansieres alene af midler fra kvalitetsfonden.
Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede
nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden
nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet.

Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament
og udvalgte tekniske installationer
I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn
mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen
ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til
opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at
projektere P-huset med 1.500 m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen.
Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af
hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger
således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles
tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i
sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for
henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet
samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen
finansieres af sterilcentralprojektet.
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Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles
tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den
udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles
installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i
forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset er
påbegyndt i oktober 2014 (hovedtidsplan af 25.02.2015 Rev. U) og blev
indviet 15. juli 2015. Byggeriet af sterilcentralen er igangsat december 2015.
Planlagt ibrugtagning er november 2019.

6.3 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Det Nye Rigshospital
Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget den gældende
styrende tidsplan. For hver af byggesagerne er til budgettet tillagt en
procentvis fordeling af udgifterne til Totalrådgivning. Den procentvise
fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under
udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Årsbudgetterne er på
baggrund af de styrende aftaler med rådgivere og entreprenører fordelt på
måneder i henhold til gældende hovedtidsplan. Den planlagte
færdiggørelsesgrad for 2. kvartal 2019 er således beregnet som de forventede
a conto betalinger på entreprisekontrakterne pr. 30. juni 2019 ved
kontraktindgåelsen i forhold til den samlede kontraktsum.
Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de
gældende styrende budgetter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en
procentvis fordeling af de realiserede udgifter til totalrådgivning. Den
procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg
under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Udgifterne til
totalrådgiver betales efter en rateplan, der følger hovedtidsplanen og hvor
fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser.
For entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i
forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved, at byggeledelsen
hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle
stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte
arbejde fastlægges. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de
realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den
realiserede færdiggørelsesgrad for 2. kvartal 2019 er således beregnet som de
realiserede udgifter iht. anvist a conto betaling på entreprisekontrakter pr. 30.
juni 2019 i forhold til den samlede kontraktsum.

Reserver til håndtering af krav om betaling af ekstraarbejder
Som et led i den daglige styring af reserveniveauet på projektet indgår det, at
projektets byggeledelse månedligt periodiserer det forventelige reservetræk.
På økonomisiden indeholder rapporteringen en opgørelse af periodens
godkendte ekstraarbejder samt varslede berettigede krav, som er værdisat
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med byggeledelsens vurdering af udgiften. Summen af disse udgør periodens
forventede udgifter til uforudsete forhold inklusiv vinterforanstaltninger.
Byggeledelsen rapporterer endvidere på de af byggeledelsen afviste krav i
perioden fremsat af entreprenørerne. Kravene er afvist enten på grund af
manglende dokumentation eller fordi kravet vurderes uberettiget. For disse
krav giver byggeledelsen en vurdering af den økonomiske risiko, idet uanset
at krav er afvist af byggeledelsen pga. manglende dokumentation
eller vurderes uberettiget, kan medføre et økonomisk krav til bygherre.
I projektafdelingen samles oplysningerne fra fremdriftsrapporten og
suppleres med forventede omkostninger ved risikokataloget for det øverste
projektniveau (niveau1 jf. Region Hovedstadens risikomanual). Summen
sammenholdes med den aktuelle status for projektets øvrige reserver.
Resultatet heraf anvendes som beslutningsgrundlag for projektledelsen i
forhold til håndtering af det økonomiske pres herunder eventuel inddragelse
af projektstyregruppe og Hospitalsbyggestyregruppe, alt efter
udfordringernes størrelse og behov for beslutninger på det pågældende
tidspunkt.
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Bilag
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici – særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisorerklæring – særskilt bilag
3 i mødesag
Bilag F:Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” – særskilt bilag 4 i mødesag

26

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Det Nye Rigshospital 2. kvartal 2019

Punkt nr. 9 - 2. kvartalsrapport 2019 Det Nye Rigshospital
Bilag 1 - Side -27 af 29
Bilag B
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Det Nye Rigshospital
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
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Regionsrådet i Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

2. september 2019
Vores ref. BTE

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Det Nye Rigshospital, 2. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Det Nye Rigshospital 2. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 1.959,7 mio. kr.,
vil vi afgive vedhæftede erklæring.

Roskilde, den 2. september 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen for perioden 1. april til 30. juni 2019 (2. kvartal 2019), for det
kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt ”Det Nye Rigshospital” (i det følgende kaldet Projektet) udvisende et forbrug på 1.959,7 mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med
Budget- og Regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse er opgjort i overensstemmelse
med Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget) og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug
og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge
heraf kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte
regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug
(budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om
Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset
sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning,
samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er underlagt international standard om
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
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Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. juni 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter
med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug,
er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og
regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i
kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har
inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og
forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er
mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til
Projektets fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift
og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019 – 30. juni 2019 (2. kvartal
2019) i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske drift, herunder de
risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri
”Det Nye Rigshospital” afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 2. kvartal 2019, hvoraf følgende
fremgår: ”Sundheds- og Ældreministeriet har 29. august 2016 skriftligt meddelt Region Hovedstaden at
ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 har valgt at påbegynde et skærpet administrativt tilsyn af
projektet. Ministeriet begrunder det skærpede tilsyn med at ministeriet vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Ministeriets vurdering sker på baggrund af projektets rapportering om netop den risiko. Administrationen er enig i denne
vurdering.”
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri
”Det Nye Rigshospital” afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 2. kvt. 2019, hvoraf følgende fremgår: ”Den samlede risiko for totalrammeoverskridelse er forværret yderligere i forhold til sidste kvartalsrapportering. Det skyldes primært en øget risikovurdering fra byggeledelsen som følge af risici for
udfaldet af modtagne slutopgørelser fra teknikentrepriserne, stigning i kapitaliseringen af afviste krav
samt stigning i vurdering af udgifter til juridisk bistand til voldgiftssagen samt ekstraordinær rådgiverbistand på byggesagen frem til afslutning. Det medfører, at der er forøget risiko for, at regionen for
egne midler skal supplere med et betydeligt beløb. Der er afsat midler i investeringsbudgettet for 2019
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til at supplere det reserverede beløb til projektet.”
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne,
der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual,
der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er
omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter
en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 2. september 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 9 - 2. kvartalsrapport 2019 Det Nye Rigshospital
Bilag 5 - Side -1 af 1 Region Hovedstaden
Center for Økonomi

Luftfoto af Dragør Luftfoto – Det Nye Rigshospital

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Taget den 12. august 2019

Punkt nr. 10 - 2. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Nordsjælland
Bilag 1 - Side -1 af 25
Kvartalsrapport – Nyt Hospital Nordsjælland 2. kvartal 2019

Center for Økonomi
Enhed for Byggestyring

KVARTALSRAPPORT
KVALITETSFONDSBYGGERIET
1. april 2019 – 30. juni 2019

Nyt Hospital Nordsjælland

Enhed for Byggestyring Center for Økonomi

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Nordsjælland 2. kvartal 2019

Punkt nr. 10 - 2. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Nordsjælland
Bilag 1 - Side -2 af 25

2

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Nordsjælland 2. kvartal 2019

Punkt nr. 10 - 2. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Nordsjælland
Bilag 1 - Side -3 af 25

1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for
Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik
over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det
kvalitetsfondsstøttede byggeri.
Sundheds- og Ældreministeriet godkendte den 15. marts 2018
udbetalingsanmodningen for Nyt Hospital Nordsjælland.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til
regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast
koncept.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
30. juni 2019 for Region Hovedstadens igangværende Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Bispebjerg, Ny
Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, samt Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 24. september 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
•

•

•

•

det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts kvartalsrapportering.

Hillerød, september 2019

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske
forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt
Hospital Nordsjælland i 2. kvartal 2019. Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. juni 2019 for samtlige af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har den 3. september 2019 fremsendt udkast til revisorerklæring for
Nyt Hospital Nordsjælland, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit, samt på
grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”, som der er
redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019 til
d. 30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens
oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet
til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i
overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi endvidere henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Nordsjælland” afsnit
5.1.1, hvor der fremgår følgende: ”Region Hovedstaden har foretaget en
samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at
projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede
kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje
øjes erklæring om projektets risikoprofil.”
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Derudover skal vi henlede opmærksomheden på Det Tredje Øjes vurdering:
”Overordnet er det DTØ’s vurdering, at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. Uanset det aktuelle reserveniveau, et udvidet
CR-katalog og mulige supplerende projektoptimeringer vil der fortsat være
behov for yderligere risikomitigeringer med henblik på at sikre, at reserveniveauet fremadrettet er tilstrækkeligt til at dække de identificerede risici.”
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Nordsjælland” afsnit 5.1.1
”Identificerede risici” vedrørende projektets risici pr. 30. juni 2019, hvor der
beskrives en række væsentlige risici.
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på, at der er indhentet tilbud fra to entreprenører, hvor tilbudssummen har været væsentlig
langt over projektets budget. I den næste tid skal Nyt Hospital Nordsjælland
sammen med entreprenørerne indarbejde optimeringsforslag for at sikre, at
byggeriet udføres bedst muligt inden for projektets økonomi.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har
ikke været underlagt revision.
Revisionserklæringen fremgår i sin helhed i mødesagen af bilag 3.
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4. Overblik
4.1 Status for Nyt Hospital Nordsjælland pr. 2. kvartal 2019
Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt, idet der bygges et helt
nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Regionsrådet godkendte projektforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland i juni 2017.
Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord
med ca. 312.000 borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodtagelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en arealramme på
ca. 118.000 m². På det nye hospital vil der være 570 senge, 24 operationsstuer og 192 konsultationsrum hvoraf de 123 er ambulatorierum.
Projektet har et samlet budget på 3,8 mia. kr. (09-pl). Hertil kommer låneoptaget fra energilånepuljen 106 mio. kr. (09-pl)
Projektet har modtaget byggetilladelsen fra Hillerød Kommune den 2. april
2019. Danmarks Naturfredningsforening (afd. Hillerød) har den 30. april
2019, i forbindelse med høringsperioden, fremsendt klage til Miljø - og Fødevareklagenævnet over "Dispensation til inddragelse af beskyttet mose og eng
til p-pladser, veje, mm. ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland". Dispensationen er givet af Hillerød Kommune i forbindelse med byggetilladelsen.
Hillerød Kommune har svaret Miljø - og Fødevareklagenævnet den 28. maj
2019 i anledning af klagen fra Dansk Naturfredningsforening. Hillerød Kommune fastholder her, at vilkårene i den udstedte dispensation er i overensstemmelse med lovgivning indenfor området.
Det er projektorganisationens vurdering, at klagen kan få indflydelse på etableringen af parkeringsområdet og tilkørselsvejen, men at det resterende byggeri ikke vil blive berørt. Sagen er berammet til behandling i Miljø - og Fødevareklagenævnet d. 28. oktober 2019.
Den nordiske entreprenørvirksomhed NCC har fået tildelt opgaven som hovedentreprenør på byggeriet. Det blev offentliggjort d. 27. juni 2019.
Udbudssummen for entreprenøropgaven udgør ca. 2,4 mia. kr. ud af et budget
på 4,5 mia. kr. i løbende priser.
Forud for offentliggørelsen har der været et intensivt forhandlings- og evalueringsforløb med de bydende. Forhandlingsfasen havde til formål at give de
tilbudsgivende det bedst mulige afsæt til at give et endeligt tilbud, der matcher
projektets forudsætninger og budget.
Den næste tid skal NCC sammen med Nyt Hospital Nordsjælland og projektets
rådgivere indarbejde optimeringsforslag for at sikre, at byggeriet kan udføres
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bedst muligt inden for projektets økonomi. Dette er en betingelse for kontrakten. Byggeriet forventes igangsat omkring 1. oktober 2019.
Der må imødeses en forlænget byggeperiode, således at byggeriets færdiggørelsestidspunkt udskydes fra ultimo 2022 til efteråret 2023 i forhold til den
nuværende hovedtidsplan. Frem mod udførelsesstart 1. oktober udarbejdes ny
hovedtidsplan i samarbejde med totalrådgiver og hovedentreprenøren.
Ligeledes vil der i fortsættelse af revideret hovedtidsplan blive udarbejdet fornyet estimat af byggeprojektets økonomiske fremdrift.
Dette vil konkret kunne aflæses i kommende kvartalsrapports bilag B, C og D,
samt i figur om byggeprojektets økonomiske fremdrift.
Projektorganisationen bag Nyt Hospital Nordsjælland arbejder fortsat med
planlægning af infrastruktur og vandhåndtering. Der er løbende dialog med
Byudviklingsselskabet Hillerød Syd/Favrholm og Adept, som ejer en stor del
af området mellem det kommende nye hospital og den kommende station
Favrholm. Projektorganisationen, Region Hovedstaden, Hillerød Kommune
og Hillerød Forsyning har faste møder med fokus på udviklingen i projektet.
Der er et generelt godt samarbejde med projektets interessenter.
Projektorganisationen har hyret specialrådgivningsfirmaet Exigo til hjælp
med lokationsbaseret planlægning, hvilket har kvalificeret planlægningen og
styringen af projektets udstyrsanskaffelser de kommende år. Det betyder, at
projektorganisationen nu har relativt detaljerede planer for alle faserne for
indkøb og installation af de enkelte udstyrsgrupper. Når den endelige udførselsplan for byggeriet er fastlagt d. 1. oktober 2019, kan projektorganiusationen derfor hurtigt vurdere konsekvenser i forhold til udbud af udstyr, og foretage de nødvendige tilpasninger til tidsplanen.
I december 2018 blev Dalux valgt som Region Hovedstadens værktøj i forhold til driftsstyring af byggerierne efter endt opførelse. Der er nu igangsat en
implementering af systemet og de første processer er opsat.
De kommende måneder vil de øvrige nødvendige kommunikationsprocesser
blive etableret, så systemet er klar til brug til onboardingen af NCC 1. august
2019.

8

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Nordsjælland 2. kvartal 2019

Punkt nr. 10 - 2. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Nordsjælland
Bilag 1 - Side -9 af 25

5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale retningslinjer
er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Nyt Hospital Nordsjælland målrettet og fokuseret med risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger på både niveau 1 og 2. Niveau 1 er det overordnede projekt,
mens niveau er 2 er risikostyring på delprojekterne.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.

5.1.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 2. kvartal 2019 for
Nyt Hospital Nordsjælland
Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Nordsjælland for 2. kvartal
2019 er udarbejdet af projektorganisationen.
I den nuværende fase frem mod igangsætning af udførelsen, foretages der en
opdatering af risikolisten. Opdateringen af risikolisten sker med input fra de
to risikoworkshops for 1. kvartal og 2. kvartal 2019, projektets byggeteam,
regionens tværgående risikoenhed og fra de andre kvalitetsfondsprojekter.
Den opdaterede risikoliste er ved at blive konsolideret i samarbejde med byggeteamet. Listen vil blive sammenkørt med den nuværende log i Exonaut
Risk i løbet af 3. kvartal 2019 og vil indgå i kvartalsrapporteringen for 3.
kvartal.
Der foretages desuden en inddeling af risikolisten op imod delprojekterne i
tilbudslisten, så der sikres en sammenhæng mellem risikoeksponering og udførelsestidsplan.
Formålet med risikoworkshoppen for 2. kvartal, udover at få konsolideret risikolisten, var at identificere mitigerende handlinger for de mest presserende
risici, målt på økonomisk konsekvens samt for risici relateret til kravet om
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8%-effektivisering. Der blev på workshoppen arbejdet med mitigerende
handlinger for følgende risici:
NHN-risici:
• Krav til byggeri fra stakeholders
• Totalrådgiver lever ikke op til sin forpligtelse
• Funktionskrav fra ITML skal ændres og byggeriet skal tilpasses
• Fejl og mangler i projektmateriale
• Konflikter mellem projektets parter
8%-risici:
• Organisationen er ikke klar til at implementere de ændrede arbejdsgange og fortsætter de vanlige.
• De leverede byggeri-/ITML-løsninger giver ikke tilfredsstillende resultater.
• Besparelsespotentiale i nye/alternative løsninger overvurderes
For hver risici er der identificeret handlinger, og der er udpeget en tovholder
for hver handling. Tovholderen får til opgave at beskrive hovedleverancen i
mitigeringen, herunder hvilke aktiviteter der skal til for at opnå målet. Dernæst vil der løbende være opfølgning på både aktiviteter og arbejdet hen mod
hovedleverancen.
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for
den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring om projektets risikoprofil.
Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets
styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici, samt identificering af nye risici der kan påvirke projektet fremadrettet. Herunder under hensyntagen til
projektets stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets
økonomi, kvalitet og fremdrift.
Projektets udbudsstrategi der dels skal sikre tidlig involvering af entreprenører og dels skal teste projektets eksekveringsplan, giver mulighed for at gennemføre optimeringer samt at udnytte entreprenørernes forsyningskæder.
Strategien er valgt som direkte årsag til de tre største risici: claims, dårligt licitationsresultat, og knaphed af materialer.
Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual.
Af den uafhængige risikovurdering for 2. kvartal 2019 fremgår det at:
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”Projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i
overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspecifikke styringsgrundlag. Fremdriften i projektet forløber generelt
planmæssigt, uden væsentlige afvigelser.
Overordnet er det DTØ’s vurdering, at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på
rapporteringstidspunktet, men at projektets risikobillede endnu ikke er opdateret i forhold til de samlede konsekvenser af licitationsresultatet og optimeringsfasen frem mod 1. oktober 2019. Først herefter vil det være muligt at foretage en reel vurdering af reserveniveauet i forhold til projektets aktuelle risikobillede ved opstart af udførelsesfasen.
De væsentligste opmærksomhedspunkter
På baggrund af risikovurderingen for 2. kvartal 2019 er der endvidere identificeret nedenstående væsentlige opmærksomhedspunkter, som DTØ vil følge
konkret op på i kommende risikovurderinger:
•

At en opdateret vurdering af projektets risikobillede afventer projektets
revision af risikoregistret efter gennemførelse af licitationen og den
igangværende optimeringsfase.

•

Vurdering af risiko vedr. igangværende klagesag vedrørende dispensation for naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med Hillerød Kommunes meddelelse af byggetilladelse.

•

At månedsrapporteringen til ledelsen opbygges, så den følger strukturen
for udarbejdelse af risikovurderingerne i risikostyringen, herunder specifikt anvendelsen af minimum, maksimum og most likely scenarier ved
vurderinger af reservetræk og -disponeringer.
At projektorganisationen foretager en grundig granskning de enkelte optimeringsforslag, så det sikres at de økonomiske potentialer ved de enkelte optimeringsforslag ikke overvurderes, og at indbyrdes afhængigheder og snitflader afklares rettidigt.

•

•

At projektorganisation foretager en generel budgetgranskning i forhold til
afdækning af øvrige budgetjusteringer eller konkrete budgetmæssige udfordringer inden igangsætning af udførelsesfasen.
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Identificerede risici
De nuværende identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt.
På det fortrolige bilag ses de samlede forventede omkostninger i tilfælde af,
at de enkelte risici indtræffer.
Proj./Org.

Id

Hændelse

Dato

Omkost-

Kvalitet

Tid

ning

(RP)

(RP)

25

20

20

10

15

25

5

20

20

4

16

16

10

5

25

4

12

16

4

16

12

2

1

5

5

15

5

4

12

12

3

9

12

4

12

8

(RP)
Udførelses-

9

fasen
Udførelses-

12

fasen
Udførelses-

22

fasen

Claims fra entrepre-

01-01-19 -

nørerne

31-12-22

Skuffende licitati-

01-06-19 -

onsresultat

31-12-19

Sene ændringer til

01-06-19 -

IT-medico udstyr

31-12-22

(Bygningspåvirkende)
Udførelses-

29

fasen
Udførelses-

26

fasen
Designfa-

11

sen
Udførelses-

21

fasen
Udførelses-

30

Dårlige jordbunds-

03-10-17 -

forhold

31-12-19

Knaphed af materia-

01-06-19 -

ler

31-12-22

Totalrådgiver per-

01-01-14 -

former ikke

31-12-22

Commissioning /

01-06-19 -

idriftssættelse

31-12-22

Entreprenør-konkurs

01-06-19 -

fasen
IT-medico

31-12-22
1

og logistik
Designfa-

10

sen
Udførelses-

4

fasen

Manglende beslut-

01-01-16 -

ninger vedr. ITML

31-12-22

Sene afklaringer

01-08-14 -

ITML-udstyr

31-12-22

Bygning er ikke klar

01-06-19 -

til bygherreleveran-

31-12-22

cer
Byggestyring

18

Nøglepersoner for-

01-10-14 -

svinder

31-12-22
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Proj./Org.

Id

Hændelse

Dato

Omkost-

Kvalitet

Tid

ning

(RP)

(RP)

4

8

8

3

12

6

5

5

5

5

5

5

(RP)
Designfa-

3

sen
IT-medico

4

og logistik

Sene BH-beslutnin-

02-03-14 -

ger

31-12-22

Installering af IT-

01-04-15 -

medico udstyr (ikke

31-12-22

bygningspåvirkende)

IT-medico

8

og logistik

Eksisterende IT-me-

17-08-18 -

dico udstyr kan ikke

31-12-22

genanvendes
Udførelses-

11

Udvikling af indeks

fasen

01-06-19 31-12-22

Note: RP står for risikopoint.

Ændringer siden sidst
Siden sidst er der udelukkende ændret i startdatoerne for enkelte risici. Dette
påvirker den afskrivning der sker i exonaut. Ændringer i tekst og økonomisk
kapitalisering vil ske ved igangsættelse af udførelsesfasen - forventeligt 1.
oktober 2019.

Mitigeringshandlinger
Der foreligger mitigerende handlingsplaner for samtlige identificerede risici.
Handlingsplanerne for de væsentligste risici (de røde og gule) ses herunder:
Handlingsplaner - Designfasen:
ID 11 - Totalrådgiver performer ikke
• Aftalte procedurer i projekthåndbog og projektplaner
• Ekstern review af leverancer mv.
• Juridisk bistand
• Mødeplan med totalrådgiver
• Strategisk bygherrerådgivning
• God kommunikations- og opfølgningsstrategi
• Proaktivt arbejde med projektplan og projekthåndbog
• Proces omkring RFI / ATR (ekstraarbejder)
ID 3 – Sene BH-beslutninger
Der er en plan for direktionsindstillinger.
Mock-up og VR studie hjælper til at sikre de nødvendige afklaringer
• Investeringsplan/Udmøntningsplan for bygherreleverancer
• Robust projekteringstidsplan
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ID 10 – Sene afklaringer af ITML udstyr
Robust projekteringstidsplan, der tillader omprojektering af IT medico afhængige områder med fokus på kritisk vej. Fokus på projektering af fleksible
løsninger
• Beslutningsoplæg (direktionen)
• Handling: UPS behov ikke afklaret
• Mock-up og VR studie hjælper til at sikre de nødvendige afklaringer
• Proaktiv proces med politisk og administrativt bagland
• Brugerproces
Handlingsplaner - Byggestyring:
ID 18 – Nøglepersoner forsvinder fra projektet
Generel fokus på trivsel. Der afholdes månedlige trivselmålinger.
Desuden udarbejdes MUS funktionsbeskrivelse og der holdes kvartalsvise
statussamtaler
• Opfølgning på business continuity plan
• Medarbejdertrivselsmålinger (interne)
• MUS / Statussamtaler
• Funktionsbeskrivelser
• Personlige kompetencer og præferencer
• Videndeling - dokumenteret og tilgængeligt
• Personale seminar
• Konceptbeskrivelser
Handlingsplaner - Udførelsesfasen:
ID 9 - Claims fra entreprenørerne
• Regional vidensdeling omkring risici og tvister (Enhed for Byggestyring udarbejder løbende analyser)
• Model for kvalificering og vurdering af indkommende claims (vurderingsskema)
• Interventionsmulighed
• Plan med hovedentreprenør ang. fleksibilitet og fokus på kritisk vej
• Bruge 3D model til at styre: mængder, mangler, grænseflader (kollisionskontrol)
• Effektiv granskning af hovedprojekt
• Etablere samarbejdsmodel med entreprenørene med åben håndtering
af risici og med klart ejerskab
• Proces for projektændringer og håndtering af krav fra entreprenør
• Klar plan for håndtering af tvister - herunder voldgiftssager og dokumentation
• Transparens og klar governance
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•

Klar plan for håndtering af uforudseelige hændelser, herunder presseberedskab

ID 12 - Skuffende licitationsresultat
• Strategi for håndtering af licitationsresultater
• Juridisk bistand ift. udbudsloven
• Klar plan for brug af change requests
• Afmystificering og overbevisning gennem 3D model
• Robust udbudsstrategi
• Videndeling med de resterende kvalitetsfondsprojekter
• Synlighed for markedet gennem god kommunikationsplan/ markedsføringskampagne, deltagelse på konferencer mv.
ID 29 - Dårlige jordbundsforhold
• Yderligere geotekniske undersøgelser
• Etablere søer og damme, grundvandssænkning
• Undersøge muligheden for at etablere jordbank
• Kunstprojekt (og Livskraft)
• Behov for nærmere kortlægning af change requests ift. næste faser
• Mitigeringsplan for udførelsen sammen med byghererådgiver og totalrådgiver
• Risiko vurdering ifm. tilbud
ID 30 – Entreprenørkonkurs
• Klar strategi for entreprenørkonkurs
• Undersøge entreprenørs økonomiske robusthed
• Gennemarbejde udbudskriterier m. hovedentreprenør ift. fase 2 og 3
ID 22 - Sene ændringer til IT medico udstyr
Der udvikles et designprogram i starten af hver fase, der identificerer de kritiske datoer for udstyrsspecifikationer, der skal løses, og også en prioriteret liste over hvilket udstyr, der er afgørende for progression, og hvilket udstyr der
muliggør senere ændring i installationskrav for at gøre det muligt for designet
at udvikle sig.
Tilsvarende vil der ved begyndelsen af byggeplanen være behov for at identificere de kritiske sidste datoer, hvormed udstyr vil blive valgt til indkøb og
efterfølgende installation. Det er afgørende, at konstruktionen af udstyr på
områder med stor indflydelse udføres så sent som muligt i byggeplanen, for
at muliggøre forsinkede ændringer i udstyr (både i form af planlægning, udbud og egentlige byggearbejder).
• Udarbejdelse af behovskortlægning
• Dialog med leverandører (markedstendenser)
• Undersøge behovet for ekstra byggeledelse til bygherreleverancer
• Undersøge turn-key (gruppe 2 udstyr)
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•

•
•

Etablere forum for samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland,
Center for IT, Medico og Telefoni, Center for Ejendomme, totalrådgiver og hovedentreprenør
Opdateret beslutningsmodel med gates koblet til konceptet
Styrket kvalitetssikring i to led hos Center for IT, Medico og Telefoni, Center for Ejendomme

ID 26 - Knaphed af materialer
2 faset udbudsstrategi der giver mulighed for input fra entreprenørerne ift,
forsyning og materialer, herunder færdigprojektering.
• Udbudsstrategien tager højde for dette

ID 4 - Bygning ikke klar til bygherreleverancer
Behov for delvis overdragelse og accept af bygningselementer. Dette vil
undgå duplikering af entreprenør og Nyt Hospital Nordsjælland teams, der
arbejder i samme område af bygningen på samme tid.
• Leveranceplaner fra totalrådgiver
• Teknisk del-aflevering af rummene og definition heraf
• Afklaring af grænseflader med totalrådgiver og hovedentreprenør
• Robust udbudsstrategi for udstyr
• Workshops med totalrådgiver
ID 21 - Commissioning / Idriftssættelse
Plan for flytteproces i samarbejde med den eksisterende driftsorganisation og
Center for Ejendomme. Der afholdes løbende styregruppemøde i flyttestyregruppen. Der er desuden igangsat proces omkring indvolvering af direktionen
samt ledergruppen.
• Formulere Commissioning strategi (bl.a. for facility management organisation)
• Etablere commissioning organisation
• Plan for kritiske varegrupper, hvad skal være klar og hvor
• Plan for ansvarsfordeling ifm test og aflevering
• Strategi for dokumentation af drift og vedligeholdelse
• Løbende koordinering med Center for Ejendomme
• Overveje driftsaftaler på udstyr og installationer med underentreprenører og underleverandører
• Plan for flytteproces i samarbejde med den eksisterende driftsorganisation
Handlingsplaner - IT-medico og logistik
ID 1 - Manglende beslutninger vedr. ITML
Der holdes løbende workshops for at bryde et område ned til mindre områder
så Nyt Hospital Nordsjælland kan arbejde videre uafhængigt af Center for IT,
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Medico og Telefoni/Center for Økonomis beslutninger, og skabe bedre prioritering.
• Løbende dialog og workshop med Center for IT, Medico og Telefoni,
Center for Ejendomme og Center for Økonomi
• Opret tidsplan og understøttende beslutningsplan
• Sætte det på dagsorden på strategisk niveau
• Møde med Center for IT, Medico og Telefoni vedr. standarder på patientterminal og patientkald
• Prioriteringsstrategi for udstyr - undersøge hvilke varegrupper, der
ikke har udsigt til nye versioner / teknologi
• Kvalitetssikring af udstyret i udstyrsdatabasen dRofus
• Konceptuel afklaring af hvor udstyr er kritisk for fremtidig
flow/drift/vision. Kende alternativer
ID 4 - Installering af ITM udstyr (ikke bygningspåvirkende)
Snitflader skal kortlægges og prisfastsættes med afsæt i data flow analysen.
• Dataflow analyse
• Dialog med Center for IT, Medico og Telefoni
• Kortlægge logistik(proces)behov
• Kortlægning af integrationer / grænseflader ml infrastruktur og ITudstyr
• Udarbejdelse af tidsplan og behovskortlægning
• Koordinering af strategi for installationer med hovedentreprenør og
totalrådgiver, osv.
Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
Der er ingen.

5.2 Projekternes økonomi
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på mødet 18.
juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet.

5.2.1 Nyt Hospital Nordsjælland
Projektets økonomi
Se fortroligt bilag, heri indgår Skema 1 og 2.

5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Fremdriften forløber generelt planmæssigt, hvilket også er illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodning.
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Nyt Hospital Nordsjælland (lb.priser)

Den samlede hovedtidsplan justeres i forbindelse med igangsættelse af udførelsesfasen 1. oktober 2019. Dette vil også få betydning for byggeprojektets
økonomiske fremdrift, som vil blive revideret i andet halvår 2019.

5.4 Kvalitet og indhold
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.
kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede
hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med
andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.

Nyt Hospital Nordsjælland
I forbindelse med færdigprojektering af kælderen blev der i efteråret 2018
gennemført en simplificering af strukturen. Det betyder, at der er blevet mere
plads til ventilationsanlæg og at 2 sprinklertanke er flyttet ind i kælderen. Resultatet er, at kvadratmeterne er øget med 2.226 kvadratmeter i kælderen, således at det samlede projekt nu udgør 118.000 m2.
Der er ikke ændret ved de øvrige kvalitetsparametre på Nyt Hospital Nordsjælland, siden Sundheds- og Ældreministeriet godkendte udbetalingsanmodningen den 15. marts 2018.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikostyringsmanual
Gældende risikostyringsmanual for Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier blev opdateret i februar 2019.

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring
af økonomi og risiko, af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region Hovedstaden siden udbetalingsanmodningen.
De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal
2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev
opdateret i juni 2018.
I disponeringsregnskabet fremgår forbrug, disponeret, og forventet resterende
forbrug på alle delprojekter og på alle kontrakter. Dette anvendes til at få
overblik over projektets økonomiske forpligtelser, økonomisk fremdrift mv. I
nedenstående fremgår hvad de forskellige kategorier indeholder:
Forbrug: Forbrug fremkommer ved SAP udtræk, og posteringer på det enkelte delbudget/psp som er sendt til betaling eller betalt.
Disponeret: Er aftaleforhold, såvel kontrakter som tillægsarbejder, registreret
som forpligtelser på de enkelte delprojekter, som ikke allerede er sendt til betaling/betalt og dermed en del af forbruget. For lønudgifterne estimeres forpligtelsen til 3 måneders løn for projektorganisationen. Derudover indgår
fakturaer i flow som en del af det disponerede forbrug.
Forventet resterende forbrug: Er et udtryk for resterende beløb der forventes på det konkrete delprojekt/delbudget.
Konkret sker administrationen af disponeringen i et internt styringsværktøj
(en kobling af SAP, Excel og Power BI) forankret i projektets Finance og
Risk afdeling (PMO). I praksis registreres alle aftaleforhold, såvel kontrakter
som ATR’er og aftalesedler på de enkelte delprojekter, således at der altid er
overblik over projektets økonomiske forpligtelser. Med udgangspunkt i de
indgåede aftaler og øvrige forbrugsforventninger er de budgetansvarlige projektledere ansvarlige for, at disponeringsregnskabet for eget budget løbende
opdateres, således at der kan udarbejdes retvisende likviditetsskøn.
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Projektet styringsmanual er senest opdateret og godkendt af Hospitalsbyggestyregruppen i august 2018. Styringsmanualen er opdateret i forhold til byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis.

6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt Hospital Nordsjælland
I 2014 blev der foretaget ændring af lønallokeringen mellem Nordsjællands
Hospital (NOH) og Nyt Hospital Nordsjælland (NHN). Det vedrører følgende to forhold:
1. Overdragelse af innovationsarbejdet på NOH til NHN
2. Projektdirektørs formelle indtrædelse i direktionen på NOH
Lønallokering sker i henhold til Regnskabsinstruks til behandling af tilskud
fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier pr. juni 2017.
1. Overdragelse af innovationsarbejdet på NOH til NHN
NHN varetager innovationsarbejdet direkte relateret til den eksisterende drift
på NOH, samt innovationsarbejdet i relation til udviklingen af det nye hospital.
Den arbejdsmæssige fordeling af medarbejdere, der arbejder med både innovationsprojekter og kvalitetsfondsprojektet, bliver vurderet løbende for hver
medarbejder, og lønfordeling mellem NOH og NHN er justeret svarende til
den arbejdsmæssige fordeling.
2. Projektdirektørs formelle indtrædelse i direktionen på NOH
NHNs Projektdirektør indtrådte i direktionen på NOH den 1. februar 2014,
hvorefter Projektdirektørens arbejdsmæssige fordeling blev vurderet til 80/20
mellem NHN og NOH.
På baggrund af ovenstående dækkes 80 pct. af Projektdirektørens lønsum af
kvalitetsfondsmidler.

6.3 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Nordsjælland
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumulerede forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartalsrapports bilag
B’s forventede forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrigerede budget.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt forbrug i forhold til total budgetsum.
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Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
forventede finansieringsprofil fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet i
forbindelse med udbetalingsanmodningen.
Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil,
der ligger til grund for finansieringsprofilen på datoen for kvartalsrapporten.
Den er opgjort i løbende priser, under hensyntagen til evt. ændringer i tidsplaner.
Den realiserede færdiggørelsesgrad ”forbrug” i bilag D er opgjort som de akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 2. kvartal 2019
set i forhold til projektets samlede ramme opgjort i løbende priser.
Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen
til fremdriften i byggeriet.
Projektorganisationen påser, at der alene betales for arbejder, der er udført, så
den økonomiske færdiggørelsesgrad er et udtryk for projektets fremdrift. Da
der således betales efter faktisk fremdrift, udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad
for 2. kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 30. juni
2019, set i forhold til det samlede gældende budget pr. 30. juni 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag
D er færdiggørelsesgraden at det samlede projekt, mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er angivet på delprojektniveau/underentrepriseniveau. Bilag
D er desuden i løbende priser og skema 1 er i 19-pl.
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Bilag i kvartalsrapporten
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici - særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr.
30. juni 2019
Kvartalsvis forbrug af deponerede midler

Fkt. 6.32.27

900 Renter af hensatte
beløb *

Samlet deponering

901 Hensættelser vedr.
kvalitetsfonden*

902 Overført til projektspecifik
egenfinansiering*

50.441.693

3.176.089.472

-2.249.495.069

Forventet deponeringsudvikling
Forbrug projekterne
Indbetaling til kvalitetsfonden****
Statens indbetalinger
Lånoptagelse
Akkumulleret deponeringssaldo**

Kvartal 1 (3. kvartal 2019)
kr.
-554.900.000
kr.
90.615.950
kr.
103.681.000
kr.
kr.
616.433.046

Kvartal 2 (4. kvartal 2019)
kr.
-668.775.059
kr.
90.615.950
kr.
274.001.000
kr.
250.503.000
kr.
562.777.937

Kvartal 3 (1. kvartal 2020)
kr.
-617.170.244
kr.
91.975.189
kr.
464.320.250
kr.
kr.
501.903.132

Fkt. 6.32.27

903 Tilskud vedr.
904 Lån vedr. kvalitetsfonds- 905 Egenfinansiering vedr.
kvalitetsfonds-investeringer investeringer
kvalitetsfondsinvesteringer

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.245.867.089 kr.

263.100.000 kr.

455.245.704 kr.

-1.964.212.793 kr.

-1.586.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.244.215.000 kr.

365.304.000 kr.

484.028.650 kr.

-2.093.547.650 kr.

-174.682

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

429.740.885 kr.

128.506.000 kr.

360.359.066 kr.

-918.605.951

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

114.640.000 kr.

-

kr.

92.015.543 kr.

-206.655.543

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

267.413.000 kr.

-

kr.

260.261.502 kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

74.486.000 kr.

63.093.000 kr.

597.584.605 kr.

I alt

kr.

3.376.361.974 kr.

820.003.000 kr.

2.249.495.069 kr.

Fkt. 6.51.53

906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer***

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.174.257.477 kr.

-1.245.867.089

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.251.577.217 kr.

-1.244.215.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

549.166.521 kr.

-429.740.885

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

123.544.057 kr.

-114.640.000

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

315.457.537 kr.

-267.413.000

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

439.499.917 kr.

-74.486.000

Total

kr.

3.853.502.726 kr.

-3.376.361.974

Fkt. 6.55.78

921 Gæld vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer
(lånoptagelse)

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

-263.100.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

-365.304.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

-128.506.000

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

-63.093.000

Total

kr.

-820.003.000

Forventet forbrug

Kvartal 1 (3. kvartal 2019) Kvartal 2 (4. kvartal 2019) Kvartal 3 (1. kvartal 2020)

Det Nye Rigshospital

kr.

115.500.000 kr.

116.200.000 kr.

7.700.000 kr.

Nyt Hospital Herlev

kr.

105.000.000 kr.

122.664.536 kr.

85.000.000 kr.

50.000.000

Nyt Hospital Hvidovre

kr.

115.000.000 kr.

135.900.000 kr.

164.100.000 kr.

126.900.000

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

117.400.000 kr.

85.100.000 kr.

75.900.000 kr.

68.200.000

Nordsjælland

kr.

40.000.000 kr.

184.910.523 kr.

246.470.244 kr.

246.470.244

Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

62.000.000 kr.

24.000.000 kr.

38.000.000 kr.

75.000.000

Total (Akkumuleret)

kr.

7.000.760.043 kr.

7.669.535.102 kr.

8.286.705.346 kr.

8.853.275.590

Kvartal 4 (2. kvartal 2020)
kr.
-566.570.244
kr.
91.975.189
kr.
407.156.500
kr.
kr.
434.464.577
906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede beløb vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

-527.674.502 kr.

0
0
-47.604

-735.163.605
-6.445.860.043 kr.

0
-1.808.286

903 Tilskud vedr.
kvalitetsfonds-investeringer

-

Kvartal 4 (2. kvartal 2020)
-

(hele kroner)
* Ultimo 2. kvartal 2019
** Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital
***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen
**** PL-reguleret med 1,5 pct. i 2020
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
År

Investeringsprofil Andel af total,
ved udbetalings- pct.
anmodning inkl.
energilåneinvester
ing, mio. kr. (Lb.

Revideret
Andel af total,
investeringsprofil, pct.
mio. kr. (Lb. priser)

Forbrug
(lb. priser)

Andel af total, pct.
(akkumuleret
forbrug)

2010
2011

6

0%

6

0%

6

0%

2012

35

1%

35

1%

35

1%

2013

64

1%

64

1%

64

1%

2014

97

2%

97

2%

97

2%

2015

172

4%

172

4%

172

4%

2016

268

6%

268

6%

268

6%

2017

409

9%

409

9%

9%

1. kvt.

8

8

409
8

2. kvt.

27

27

27

3. kvt.

26

26

26

4. kvt.

26

26

2018

496

1. kvt.

12

12

12

2. kvt.

20

20

20

3. kvt.

7

7

7

4. kvt.

11%

-

496

26
11%

11%

-

2019

753

17%

753

17%

2020

1.739

38%

1.739

38%

2021

3.275

72%

3.275

72%

2022

4.564

100%

4.564

100%

4.564

496

4.564

535

12%

-
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Regionsrådet i Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

3. september 2019
Vores ref. sab

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Nyt Hospital Nordsjælland, 2. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Nyt Hospital Nordsjælland 2. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 528 mio.
kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring.

Roskilde, den 3. september 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret
selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen for perioden 1. april til 30. juni 2019 (2. kvartal 2019),
for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt ”Nyt Hospital Nordsjælland” (i det følgende
kaldet Projektet) udvisende et forbrug på 528 mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i
overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks til
behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget) udtrykkes
med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende
forbrug (budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget) og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være
væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Som følge heraf kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i
overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med
kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug (budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet
resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse
af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er underlagt international standard
om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem,
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herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende
principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug
opgjort pr. 30. juni 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den
økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i
overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet
har inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici,
er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad
af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici
knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville
være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 i
alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold,
der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold vedrørende projektets risici
Uden at tage forbehold skal vi endvidere henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for
Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Nordsjælland” afsnit 5.1.1, hvor der fremgår følgende: ”Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede
kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring
om projektets risikoprofil.”
Derudover skal vi henlede opmærksomheden på Det Tredje Øjes vurdering: ”Overordnet er det
DTØ’s vurdering, at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. Uanset det aktuelle reserveniveau, et udvidet CR-katalog og mulige supplerende projektoptimeringer vil der fortsat være
behov for yderligere risikomitigeringer med henblik på at sikre, at reserveniveauet fremadrettet
er tilstrækkeligt til at dække de identificerede risici.”
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Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Nordsjælland” afsnit 5.1.1 ”Identificerede risici” vedrørende projektets risici pr. 30. juni 2019, hvor der beskrives en række væsentlige risici.
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på, at der er indhentet tilbud fra to
entreprenører, hvor tilbudssummen har været væsentlig langt over projektets budget. I den næste tid skal Nyt Hospital Nordsjælland sammen med entreprenørerne indarbejde optimeringsforslag for at sikre, at byggeriet udføres bedst muligt inden for projektets økonomi.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og aktiviteterne, der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for,
at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som
forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen
af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en
af Regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af
Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har herudover ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Roskilde, den 3. september 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter
udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene,
som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i
økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.
Sundheds- og Ældreministeriet godkendte den 22. marts 2018
udbetalingsanmodningen for Nyt Hospital Hvidovre.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet
og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept.
Fra 1. januar 2019 er den fulde projektøkonomi overgået til Center for
Ejendommes omkostningssted. Der er til formålet oprettet en
projektnummerstruktur, der understøtter den gennemsigtige
økonomiopfølgning på den samlede projektøkonomi. Implementeringen af
projekt-økonomistyringssystemet PPM er ikke sket, idet projektteamets
ressourcer har været fokuseret på tæt opfølgning på projektøkonomien i det
igangværende nybyggeri.
Projektledelsen har efter indstilling fra totalrådgiver for Nybyggeriet i april
2019 besluttet delvist entrepriseudsættelse, idet udbedringen af
vandindtrængen i facaden konstateret i marts 2019 vurderes at have for
indgribende virkning på de efterfølgende entreprisers planlagte fremdrift.
Ultimo maj 2019 besluttede totalrådgiver med øjeblikkelig virkning at
udskifte byggeledelsen samt foretage reorganisering.
Nybyggeriet er, blandt andet pga. beslutning om forlængelse i efteråret 2018,
indtrufne hændelser i foråret 2019 samt deraf afledt beslutning om delvis
entrepriseudsættelse, udfordret med mange krav. Forhandling med
entreprenørene om krav vedrørende forlængelse besluttet i 2018 er derfor
udviddet til at omfatte forhandlinger vedr. såvel første forlængelse samt
konsekvenser af den midlertidige entrepriseudsættelse. Tidsplanen for
færdiggørelsen af nybyggeriet er på grund af indtrufne hændelser samt
omorganiseringen hos totalrådgiver og byggeledelse ikke klarlagt i 1. halvår
2019. Totalrådgiver og dennes byggeledelse forventes at fremlægge en
ajourført udførselstidsplan samt kontrakttidsplan i august 2019.
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Da omfanget af krav i Nybyggeriet har været voksende, har Hospitalsbyggestyregruppen for at udvise rettidig omhu, besluttet at udskyde igangsætning
af sengeombygningsprojektets etape 2D. Beslutning om igangsætning
afventer status på forhandling af krav afledt af de nævnte forhold i
Nybyggeriet. Der er foretaget grundig evaluering af eventuelle konsekenser
ved at udskyde eller aflyse ombygninger i det eksisterende hospital.
Afledt af ressourceanvendelsen i Center for Ejendommes byggesektion er
planlagte rokadeplansprojekt 2019, omfattende ombygning i
ambulatorieetagen, på grund af andre regionalt finansierede aktiviteter,
udskudt til opstart ultimo 2019. Udskydelsen har ingen konsekvens for det
samlede projekt.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
30. juni 2019 for Region Hovedstadens igangværende
Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt
Hospital Bispebjerg, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt
Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af
udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 24. september 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
• det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende
anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
• kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts
kvartalsrapportering.

Hillerød, september 2019

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug
for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital
Hvidovre for perioden 1. april 2019 til 30. maj 2019. Endvidere
omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. juni 2019
for samtlige af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten, og har den 2. september 2019 fremsendt udkast til
revisorerklæring for Nyt Hospital Hvidovre, der såfremt kvartalsrapporten
godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til
Sundheds- og Ældreministeriet.
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag af revisorerklæring vedr. Nyt Hospital Hvidovre:
Konklusion
”Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med
kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit,
samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”,
som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen, for perioden 1. april 2019
til 30. juni 2019, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis, er vi ikke blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder
de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug
(budget), ikke er opgjort i overensstemmelse med
Regnskabsbestemmelserne.”
Fremhævelse af forhold i rapporteringen
”Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på afsnit 5.1 i
kvartalsrapport for Kvalitets-fondsbyggeriet ”Nyt Hospital Hvidovre”
vedrørende projektets risici pr. 30. juni 2018, hvor der beskrives en række
økonomiske risici.
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på afsnit 5.1 i
kvartalsrapporten, hvor der fremgår følgende vurdering fra DTØ vedrørende
risikovurderingen ”Det vurderes, at der er et voksenende pres på reserverne
ved udgangen af 2. kvartal 2019 jf. projektorganisationens risikovurdering
og risikolog. Byggeledelsens prognose baseret på et Worst case scenarie i
byggeregnskabet, hvor økonomien korrigeres for planlagte disponeringer
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udfordrer niveauet af reserver sammenholdt med den kapi-taliserede risiko i
risikologgen ved udgangen af 2. kvartal 2019.””
Fremhævelse af forhold vedr. fremdriften
”Uden at tage forbehold, skal vi endvidere henlede opmærksomheden på
afsnit 4.1 vedr. tidsplanen, hvor det fremgår, at vedr. ombygning ”Af
tidsplanen fremsendt ved udbetalingsanmodningen fremgik at afslutningen af
det samlede projekt var ultimo 2021. Denne afslutning er for nuværende
forskudt med 17 måneder med forventet afslutning og ibrugtagningen af
ombyggede arealer i maj 2023.''
Uden at tage forbehold, skal vi endvidere henlede opmærksomheden på afsnit
4.1 vedr. tidsplanen, hvor det fremgår, vedr. nybyggeriet, at ''Tidsplan for
udførsel og ibrugtagning udgjorde ved ansøgning 36 måneder. I forbindelse
med udbetalingsanmodningen udgjorde nybyggeriets udførsel og
ibrugtagning i alt 44 måneder. Efter igangsætning af udførsel i februar 2017,
er udførselstidsplanen for nybyggeriet for nuværende forlænget med samlet
12 måneder, til samlet aflevering af entrepriser i november 2020. Herefter
skal der ske indkøring og ibrugtagning, som for nuværende er planlagt til 9
måneder. Dvs. ibrugtagning af nybyg september 2021.''”
Revisionserklæringen fremgår i sin helhed af bilag til mødesagen.
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4. Overblik
Den overordnede vurdering er, at der er risiko for, at tidspunket for afslutning
af det samlede projekt må udskydes, idet projektledelsen har måttet evaluere
tidspunktet for entrepriseaflevering i Nybyggeriet på baggrund af den
faktiske fremdrift.

4.1 Status for Nyt Hospital Hvidovre pr. 2. kvartal 2019
Kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Hvidovre omfatter et nybyggeri på ca.
33.000 kvm., samt ombygninger af ambulatorier (Rokadeplanen) og
sengestuer i det eksisterende hospital.
Nybyggeriet
Nybyggeriet indeholder en fælles akutmodtagelse, et barselafsnit, en
børneafdeling med neonatalafsnit samt en hjerteafdeling fordelt på 244 ensengsstuer. Byggeriet placeres som tilbygning til det nuværende hospital,
hvorved der skabes mulighed for etablering af en ny hovedindgang i det
samlede hospitals sydvestlige ende.
Det samlede hospital ændrer således markant logistisk karakter, idet den nye
hovedindgang vil skabe bedre og mere direkte adgangs- og tilkørselsforhold
til hospitalet.
Nybyggeriet er udbudt i 21 fagentrepriser. Der er i efteråret 2018, sammen
med totalrådgiver, truffet beslutning om, at entrepriser vedrørende logistik
samt slutrengøring leveres som bygherreleverancer.
Der er indgået betingede kontrakter på alle entrepriser. Der er herudover
indgået mængdeverificerede allonger på hovedparten af entrepriserne.
Fremdrift i entreprisearbejder
I løbet af 2. kvartal 2019 skulle arbejdet på en række entrepriser være
påbegyndt. Facademontagen har dog i 2. kvartal fortsat udfordringer med
montage samt anvendte materialer. I forbindelse med voldsomme regnskyl
blev der primo marts 2019 konstateret indtrængende regnvand i dele af de
monterede facadeelementer. Der har endvidere været konstateret let
forhøjede skimmelværdier i få dele af facadelementerne. Der blev straks
igangsat afhjælpning af de berørte områder.
Der har været et tæt samarbejde mellem facadeentreprenør, totalrådgiver,
bygherrerådgiver samt bygherre for at få tilrettelagt handleplaner for de
identificerede problemstillinger. På baggrund af vurderinger fra blandt andet
Teknologisk Institut er der tilrettelagt handleplaner med henblik på at få
sikret fremdrift i facademontagen. Derudover har facadeentreprisens
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fremdrift været præget af uenighed om de faktiske adgangsforhold for
montage i forhold til de i aftalegrundlaget beskrevne.
Forsinkelserne har medført, at der for øvrige efterfølgende fag er indtruffet
afledte forsinkelser.
Overdragelse af Råhus
Råhusentreprenøren påbegyndte i september 2017 udførelsen af råhuset, og
blev færdig i 2. kvartal 2019, hvorefter der er sket overdragelse af
entreprisen. Der er igangsat syn- og skønsag, der skal afdække hvorvidt
konstaterede revner i insitustøbte betondæk overstiger aftalte tolerancer.
Endvidere har det vist sig, at de projekterede og afleverede incitustøbte
etagedæk ikke giver tilstrækkelig vedhæftning for det efterfølgende
afregningslag for gulvmontagen.
Totalrådgivers projektopfølgning, fagtilsyn samt byggeledelse
Totalrådgiver (benævnt TRG) på projektet/nybyggeriet er Link Arkitektur og
Schmidt, Hammer og Lassen med Søren Jensen rådgivende ingeniør som
underentreprenør.
Byggeledelsen (BL) for nybyggeriet er tildelt TRG som option til den
oprindelige TRG-aftale. Fra årsskiftet 2017/18 har byggeledelsen været
forestået af virksomheden V2C, forankret som underrådgiver til TRG. Pr.
ultimo maj 2019 varetages byggeledelsen af Cubic Group under TRG.
Beslutning om delvis entrepriseudsættelse
På baggrund af indstilling fra totalrådgiver traf projektledelsen d. 12. april
2019 beslutning om igangsætning af delvis entrepriseudsættelse.
Entrepriseudsættelsen udskyder projektets samlede entrepriseaflevering
(AB92 aflevering) med 1-3 måneder. Totalrådgiver har i den efterfølgende
periode indgået i forhandlinger med entreprenører om den samlede
økonomiske effekt af forlængelsen besluttet i efteråret 2018 samt den
iværksatte delvise entrepriseudsættelse.
Under entrepriseudsættelsen er der samtidig med overdragelse af
råhusentreprisen pågået kortlægning og udbedring af konstateret
vandindtrængen i facaden. Entrepriser, der er afhængige af facademontagens
færdiggørelse, er bedt om senere igangsætning eller at foretage udførsel efter
en produktionsplan, der er justeret i forhold til de nødvendige facadearbejder.
Totalrådgiver og byggeledelsens fokus under delvis entrepriseudsættelse
Totalrådgiver har i perioden arbejdet med afklaring af udestående tekniske
forespørgsler fra entreprenørerne samt afledt projektopfølgning, således at
der kan sikres en kontinuerlig byggetakt efter den delvise entrepriseudsættelse. Kvaliteten og rettidigheden i besvarelse af tekniske forespørgsler
samt økonomiforespørgsler, har i perioden været præget af totalrådgivers
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utilstrækkelige ressourceallokering til opgaverne, som beskrevet i tidligere
kvartalsrapporteringer.
Ultimo maj 2019 indstillede totalrådgiver overfor projektledelsen ændring af
den tilvalgte byggeledelse med øjeblikkelig virkning. Alle entreprenører blev
herefter meddelt beslutning om ændringen. Ny byggeledelse varetages af
Cubic Group, der nu er forankret som ressourcepersoner hos
totalrådgiverteamet mod tidligere at være underrådgiver til totalrådgivers
underrådgiver Søren Jensen Rådgivende ingeniører.
Fokus for den nye byggeledelse er følgende:
- planlægning af produktionsplan hurtigst muligt kan sikre lukket og
tæt råhus
- forhandle fremsendte entreprenørkrav
- ajourføring af produktionsplaner for alle byggeriets øvrige
entrepriser
Samlet entrepriseaflevering samt ibrugtagning af nybyggeriet
Der forventes en ajourført produktionstidsplan ultimo august 2019.
Ajourføringen af den samlede produktionssplan har været påvirket af flere
faktorer, herunder tidligere byggeledelses ressourceallokering,
vandindtrængen, beslutning om igangsætning af delvis entrepriseudsættelse
mv.
Hospitalsdirektionen har dog meddelt, at såfremt idriftsætning ikke kan
igangsættes senest ultimo maj 2021, vil ibrugtagningen falde sammen med
ferieafvikling, hvorfor en udskydelse af ibrugtagning til september 2021 vil
være nødvendig. Der er ved at blive afdækket hvorvidt den seneste
entrepriseforlængelse kan indhentes ved ændringer af de planlagte
ibrugtagningsprocesser.
Bygherres organisering
Bygherreorganisationens øverste ledelse blev i 1. kvartal 2019 varetaget af
Center For Ejendommes direktør, Mogens Kornbo. Center For Ejendommes
nyansatte vicedirektør Martin Vestergaard, bistod Mogens Kornbo i forhold
til dialog med totalrådgivers øverste direktion. I perioden har den
midlertidige projektledelse fået ledelsesmæssig assistance af en ekstern
konsulent med speciale i syn og skøn- samt voldgiftssager.
Ny byggechef, Malene Nygaard Kristensen, tiltrådte den 1. april 2019,
hvorved Mogens Kornbos konsitutering ophørte. Vicedirektør Martin
Vestergaard indgår dog fortsat i projektledelsen ved deltagelse i
styregruppemøder med totalrådgiver samt hospitalsbyggestyregruppen. Den
eksterne konsulent med speciale i syn- og skønsager samt voldgiftssager er
ligeledes fortsat tilknyttet projektet.
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Planlægning af parkeringskælder – cyklerparkering ud i terræn
Hospitalets VMU har i 2. kvartal 2019 truffet beslutning om at cykler ved
nybyggeriets ibrugtagning ikke skal have færdsel samt parkering i pkælderen. Beslutningen skyldes, at færdsel på cykler er uhensigtsmæssigt på
grund af farlige situationer, når der er vådt på tilkørselsrampe mm.
Beslutningen betyder, at der skal ske en revurdering af den planlagte
parkeringdisponering i nybyggeriets parkeringsarealer. Afledte omkostninger
vurderes på grund af nybyggeriets stade til at være minimale.
Bygherres opfølgning samt handlemuligheder
Bygherre har siden årsskiftet 2019 målrettet arbejdet på at forbedre
samarbejdet og kommunikationen med TRG og TRGs byggeledelse. Der har
således i perioden været afholdt hyppige styregruppemøder mellem
totalrådgiver og bygherreorganisationens øverste ledelse.
Der er uenighed mellem BH og TRG om hvorvidt indtrufte forsinkelser også
kan henføres til den sene og mangelfulde opfølgning.
Der har i perioden været dialog mellem totalrådgiverteamet og bygherre om
evt. ekstra honorering for styrket byggeledelse og fagtilsyn, samt hvilke
ydelser bygherre ønsker bibragt ved en sådan styrkelse. Der foreligger udkast
til aftale, der sikrer styrket byggeledelse samt fagtilsyn frem til forventet
aflevering korrigeret for den delvise entrepriseudsættelse. Bygherre
forudsætter en ajourført produktionsplan før indgåelse af endelig aftale med
totalrådgiver.
Rokadeplansarbejder (ombygninger og renoveringer)
Rokadeplanen omfatter ombygning af ambulatorie samt især
ankomstområder i dele af behandlingsetagen (ambulatorieetagen),
indeholdende;
- gastroambulatoriet (afsluttet)
- sammenlægning og flytning af funktions- og billeddiagnostisk enhed
(afsluttet)
- infektionsmedicinsk modtagelse (afsluttet)
- central operationsafsnit (COP) (afsluttet)
- ortopædkirurgisk ambulatorium (igangættes ultimo 2019)
- gynækologisk ambulatorium (forventet igangsat 2021)
- medicinsk ambulatorium (forventet igangsat 2020)
- fødeafdeling (forventet igangsat 2021)
- samt sammenbygning med nybyggeriet (forventet igangsat 2021).
De afsluttede renoveringer er idriftsat.
Ombygningen af ortopædkirurgisk enhed er på grund af varetagelse af andre
opgaver i projektteamet udsat til påbegyndelse af projektering ultimo 2019.
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Igangsætning af de sidste delprojekter forudsætter en udflytning af funktioner
til det færdiggjorte nybyggeri.
Ibrugtagningen af de sidste rokadeplansombygninger forventes maj 2023.
Totalrådgiver er CF Møller, mens byggeledelsen varetages af Frank
Slemming.
Sengestueombygninger (ombygning og renovering)
Sengestueombygningerne omfatter ombygning af det eksisterende hospitals
firesengsstuer til moderne én- og tosengsstuer. Ved fuld ombygning
reduceres sengeantallet i de ombyggede arealer fra oprindeligt 320 senge til
159 senge.
Projektet er opdelt i 3 etaper fordelt på fem underprojekter, hvoraf nogle er
færdiggjorte. Ombygning af sengestue 3 syd pågår som del af projektets
etape 2. De ombyggede arealer i 3 syd er ibrugtaget i juni 2019.
De ombyggede sengestuer i etape 1 og 2, vil indtil nybyggeriet står færdigt
blive benyttet som tosengsstuer, hvorefter de fremadrettet som tiltænkt vil
blive benyttet som énsengsstuer.
Den sidste etape, etape 3, forudsætter udflytning til Nybyggeriet. Etapen
forventes således først igangsat i 2. halvår 2021, med forventet ibrugtagning
ultimo 2022.
Etapen var oprindeligt afhængig af en udflytning af neurorehabiliteringspatienter til det ligeledes nybyggede N-hus på Glostrup, men ny fremdriftsog rokadeplan på Hvidovre hospital har elimineret denne afhængighed. Den
nye plan muliggør endvidere, at sammenlægning af gastrosengeenheden kan
ske i 2019 i stedet for i 2022 som tidligere planlagt.
Arkitektrådgiver er CF Møller, MOE varetager projekteringsledelsen, og
byggeledelsen varetages af Frank Slemming.
Ændringer inden for det samlede projekt
For at udvise rettidig omhu for imødegåelse af evt. behov for styrkelse af
Nybyggeriets projektøkonomi har hospitalsbyggestyregruppen i 2. kvartal
2019 truffet beslutning om:
Sengeombygning etape 2D
At sætte sengeombygningsprojektets etape 2D i bero. Konsekvenser af evt.
hel aflysning af projektet er afdækket og vurderes under de givne
hospitalsplansforudsætninger, ikke at få betydning for realiseringen af et
fuldt funktionsdygtigt hospital.
Wayfinding
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At sætte rokadeplansprojektets wayfinding projekt i bero for evt. revurderet
omfang såfremt der vurderes behov reallokering af budget
AGV (Automated Guidede Vehicles)
At aflyse implementering af AGV (Automated Guidede Vehicles).
Beslutningen skyldes, at ressourcerne til udvikling af understøttende software
til AGV-driften er fuldt optaget med udvikling af softwareunderstøttelsen til
implementeringen af De regionale sterilcentraler, hvorved det vurderes, at en
driftsikkerløsning ikke kan tilvejebringes til ibrugtagningen af nybyggeriet.
Projektet går således tilbage til oprindeligt logistikkoncept til nybyggeriet,
omfattende forlængelse af Von Roll systemet. Alternativomkostningen samt
samt de driftsmæssige konsekvenser er ved at blive afdækket.
Ændringer udenfor projektet
Center for Økonomi har på vegne af Hospitalsdirektionen forespurgt
Sundhedsministeriet om mulighed for at udvide nybyggeriet med 160
kvadratmeter samt tilhørende medicoteknisk apparatur for etablering af
udvidet diagnostik til den fælles akutmodtagelse.
Sundhedsministeriet har tilkendegivet at udvidelsen godt kan ske uden for
projektet.
Det er forventningen at den planlagte diagnostikudvidelse kan stå klar
samtidigt med ibrugtagningen af Nybyggeriet.

Tidsplan
Der er en samlet forsinkelse af det samlede projekt på 2,5 år i forhold til
ansøgning til ekspertpanelet, der angav endelig projektafslutning ultimo 2020
mod nu forventet afslutning maj 2023.
Der er under projekteringen af Nybyggeriet sket en forsinkelse på 13
måneder, som konsekvens af en nødvendig revision af dispositionsforslaget.
Revisionen blev foretaget på baggrund ændrede kapacitetsbehov i den fælles
akutmodtagelse afledt af blandt andet etableringen af 1813 samt ajorførte
økonomioverslag fra totalrådgiver, der viste kalkulerede overskridelser af det
fastlagte byggebudget.
Af udbetalingsanmodningen fremgik, at udførsel og ibrugtagning af
nybyggeriet var forrykket fra ultimo 2018 til ultimo 2020 – med
efterfølgende udførsel og ibrugtagning af ombyggede arealer.
Af tidsplanen fremsendt ved udbetalingsanmodningen fremgik at
afslutningen af det samlede projekt var ultimo 2021. Denne afslutning er for
nuværende forskudt med 17 måneder med forventet afslutning og
ibrugtagningen af ombyggede arealer i maj 2023.
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Tidsplan for udførsel og ibrugtagning udgjorde ved ansøgning 36 måneder. I
forbindelse med udbetalingsanmodningen udgjorde nybyggeriets udførsel og
ibrugtagning i alt 44 måneder. Efter igangsætning af udførsel i februar 2017,
er udførselstidsplanen for nybyggeriet for nuværende forlænget med samlet
12 måneder, til samlet aflevering af entrepriser i november 2020. Herefter
skal der ske indkøring og ibrugtagning, som for nuværende er planlagt til 9
måneder. Dvs. ibrugtagning af nybyg september 2021.
I forbindelse med kontrahering af råhusentreprisen blev der aftalt forlængelse
på fire måneder. Denne forlængelse skyldes, at der i forbindelse med
forhandlingerne blev vurderet, at udbudsmaterialets udførselstidsplan var for
stram. Konsekvenser af den forlængede udførselstidsplan for råhus er
indarbejdet i allonger med de øvrige entreprenører i forbindelse med
forhandlinger med disse.
I efteråret 2018 traf HBSG beslutning om at forlænge med yderlige seks
måneder som følge af det vurderede behov for at forlænge
produktionstidsplanen. Forventet AB92 aflevering (entrepriseaflevering) blev
således udskudt fra marts 2020 til september 2020.
I april 2019 har projektledelsen igangsæt delvist entrepriseudsættelse.
Forventet AB92 aflevering forrykkes forventeligt fra september 2020 til
november 2020. Endelig tidsmæssig konveskvens foreligger ultimo august,
når totalrådgiver har udarbejdet en ajourført produktionstidsplan.
Der er ved at blive afdækket hvorvidt ændring i planlagte
ibrugtagningsprocesser kan sikre, at planlagt ibrugtagningstidspunkt, medio
2021 kan fastholdes. Der er dog forøget risiko for at ibrugtagningstidspunktet
bliver forrykket.
Den samlede tidsplan påvirkes også af en forlængelse på tre måneder til
ibrugtagning af de sidste Rokadeplans- og Sengestueombygninger. Denne
fase var fejlagtigt ikke indarbejdet i den styrende tidsplan for det samlede
projekt i forbindelse med udbetalingsanmodningen. Desuden har revurdering
af de afsluttende rokadeplansarbejder afdækket, at der bør indregnes
yderligere tre måneder til udførslen af disse sidste rokadeprojekter.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
På foranledning af Det tredje øjes (DTØ’s) vurderinger i forbindelse med
Udbetalingsanmodningen, er der i Nyt Hospital Hvidovre iværksat processer
der fremadrettet skal sikre en målrettet og fokuseret risikostyring. Der er
således fokus på at skabe en god risikokultur, med velfungerende processer
for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger,
der skal sikre at projektets risikobeskrivelser er konkrete og forståelige.
Arbejdet med forbedring af risikoarbejdet har dog været påvirket af
udskiftning af projektledelsen.
Administrationen bidrager i arbejdet med forbedring af risikoarbejdet, med
eksempler på processer samt erfaringer fra Regionens øvrige byggeprojekter.
Det er administrationens vurdering, at projektet aktivt har arbejdet med at
udvikle og forbedre risikoarbejdet, og fortsat arbejder på at sikre en høj
kvalitet af risikoarbejdet og risikorapporteringen. Administrationen vurderer
således, at rapporteringen nu i væsentligt højere grad afspejler projektets
risikobillede sammenlignet med tidligere. Det er administrationens vurdering,
at alle projektledere har fokus på at sikre, at projektet realiseres inden for den
fastsatte økonomiske ramme, til den ønskede kvalitet samt uden yderlige
forsinkelser.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører
Risikolog i systemet Exonaut Risk. Den uafhængige risikovurdering har i
tidligere kvartalsrapporter anbefalet en overordnet gennemgang af
systemanvendelsen i forbindelse med sin risikovurdering til
kvartalsrapporteringen. Administrationen ved Enhed for byggestyring har
derfor foretaget den planlagte opgradering af systemet og herefter foretaget
den aftalte revurdering.
Endvidere anbefaler DTØ, at administrationen på porteføljeniveau fastsætter
krav for form og indhold af rapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1,
således at risikostyring på niveau 2 sker på et ensartet grundlag på tværs af
kvalitetsfondsprojekterne. Administrationen er enig i behovet for en
ensretning, og har indarbejdet retningslinjer for rapporteringen på delniveau
2 i forbindelse med opdateringen af den regionale risikostyringsmanual.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
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Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af
risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 2. kvartal 2019 for
Nyt Hospital Hvidovre
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Administrationen ved Enhed for Byggestyring, har fulgt arbejdet med
budgetevaluering samt tilrettelæggelsen af de fremadrettede administrative
opfølgnings- og rapporteringsrutiner tæt.
Administrationen har tidligere vurderet, at kapitaliseringen i risikologgen var
lav. Projektorganisationen har derfor arbejdet med kapitaliseringen af risici.
Det er nu administrationens vurdering, at der er overenstemmelse mellem det
oplevede risikobillede af projektet og kapitaliseringen af dets risici.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ) erklæring om
projektets risikoprofil, der konkluderer:

”Baseret på vore arbejder, er det vores vurdering at rapporteringen afspejler
projektets status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede
korrekt.”
”Det vurderes, at der er et voksenende pres på reserverne ved udgangen af 2.
kvartal 2019 jf. projektorganisationens risikovurdering og risikolog.
Byggeledelsens prognose baseret på et Worst-case scenarie i byggeregnskabet, hvor økonomien korrigeres for planlagte disponeringer udfordrer
niveauet af reserver sammenholdt med den kapitaliserede risiko i
risikologgen ved udgangen af 2. kvartal 2019.”
”…der er (…) opgjort væsentlige merudgifter til entreprenører og rådgivere
som følge af forlængelse af udførelsestidsplanen. Totalrådgivers overslag på
merudgifter omfatter styrkelse af totalrådgiver og byggeledelsen fra 1. marts
2019 til planlagt aflevering 19. marts 2021, som yderligere vil udfordrer det
nuværende reserveniveau.”

Projektet har i 2. kvt afholdt risikoworkshop for Nybyg den 17. juni 2019,
mens risici vedr. ombygningsprojekterne alene er vurderet af
seniorprojektlederne samt projektets økonomi- og risikomanager.
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Der blev indarbejdet 4 nye risici på Nybyg workhoppen, og ingen blev
lukket. For sengeombygningsprojektet blev én risiko lukket i 2. kvartal 2019.
De nye risici er følgende:
•

Nybyg ID 17 at den igangværende delvise entrepriseudsættelse bliver
længere end oprindelige planlagt

•

Nybyg ID 18 Der er en risiko for at ændringer i bygherre-leverance sent i
projektet

•

Nybyg ID 19 at leverancer der skal indbygges i nybyggeret ikke passer til
gældende IMT standarder

•

Nybyg ID 20 tidsplan for bygherreleverancer er ikke ajourført i forhold
til udviklingen i nybyggeriet

Risikorapportering
Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Hvidovre for 2. kvartal
2019 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med
projektets interessenter samt bygherrerådgiveren.
De aktuelle risici fremgår af nedenstående oversigt.

Org.

Id

Event

Cost
RP

Date

Quality
RP

Time
RP

NYBYG

2

Der er risiko for projektfejl og
mangler ikke oprettes rettidigt i
projektmodel

01-01-17
20-11-20

16

8

16

NYBYG

9

Der er en risiko for at styrende
arbejdstidsplaner ikke ajourføres i
forhold til fremdrift

01-04-17
31-12-20

20

5

15

NYBYG
Ny
2. kvt.

17

at den igangværende delvise
entrepriseudsættelse bliver længere
end oprindelige planlagt

01-11-13
31-12-20

15

NYBYG

14

UFO er utilstrækkelige

01-03-17
31-12-20

20

5

5

NYBYG

3

De er risiko for uafdækkede
grænseflader afklaring mellem
TRG/ENT og ENT/ENT.

01-01-17
30-09-20

12

3

9

NYBYG

11

Der er en risiko for at en af de
udførende entreprenører går
konkurs

01-03-17
31-12-20

4

1

3

NYBYG
Ny
2. kvt.

18

Der er en risiko for at ændringer i
bygherre-leverance sent i projektet

01-11-13
31-12-20

6

4

6

15
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Org.

Id

Event

Cost
RP

Date

Quality
RP

Time
RP

NYBYG

12

Der er risiko for at udførselsfejl og
udførsels mangler ikke opdages og
rettes i tide på grund af svigtende
fagtilsyn fra TRG

01-04-17
31-12-20

3

1

3

NYBYG

15

Der er risiko for øget behov for
byggeledelse og fagtilsyn afledt af
udbudsformen i fagentreprise

01-03-17
31-12-20

12

3

3

NYBYG

5

Der er risiko for tab af
nøglemedarbejdere hos
bygherreorganisationen

01-11-13
31-12-20

6

2

4

NYBYG
Ny
2. kvt.

19

at leverancer der skal indbygges i
nybyggeret ikke passer til gældende
IMT standarder

01-11-13
31-12-20

12

4

4

NYBYG

1

Der er risiko for at entreprenører
ikke har adgang til nødvendige
materialer til udførslen

01-07-17
30-09-20

3

1

2

NYBYG

13

Der er risiko for tyveri og hærværk
på byggepladsen

3

1

2

NYBYG

4

Der er risiko for ophold i, eller
ændring af planlagt byggetakt af
hensyn til hospitalets drift

01-03-17
31-12-20
01-02-17
30-09-20

3

1

1

Rokadeplan

8

Vedrører delprojekt B:
N-Huset på Rigshospitalet, Glostrup
bliver forsinket med ca. 9 mdr.
hvilket betyder at det areal i
Ambulatorieetagen som traumatisk
hjerneskade bebor ikke fraflyttes
som forudsat i 2021. Arealet er
planlagt benyttet til "swing-space"
for andre ambulatorie-ombygninger
fra 2021.

26-03-13
31-12-21

8

4

4

Sengeafdeling

6

Vedrører delprojekt C:
Der identificeres en risiko for at
udgifterne til etape 3 vil være højere
end oprindeligt budgetteret med

09-10-16
01-01-23

3

1

2

Rokadeplan

7

Vedrører delprojekt B:
Der er en risiko for at der ved det
nye rådgiverudbud tilbydes højere
priser end de nuværende
honorarsatser.
Rådgiverydelser Gynækologisk og
Obstetrisk ambulatorie, etape 5 er
ikke udbudt.

26-03-13
31-12-21

3

6

3

NYBYG

10

P&L Regulerings satsen udvikler
sig markant anderledes end
Byggeomkostningsindeks

01-03-18
31-12-20

12

NYBYG

8

Der er risiko for at digital aflevering
ikke sker planmæssigt

01-05-18
31-12-20

6
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Org.

Id

Event

Cost
RP

Date

Quality
RP

Time
RP

NYBYG

6

Der er risiko for højere priser i
forbindelse med genudbud af
entrepriser hvor vedståelsesfristen
er overskredet

01-04-17
31-12-20

8

NYBYG
Ny
2. kvt.

20

tidsplan for bygherreleverancer er
ikke ajourført i forhold til
udviklingen i nybyggeriet

01-11-13
31-12-20

4

2

4

Sengeafdeling

1

Vedrører delprojekt C:
Støjgener under byggeriet kan
medføre fordyrende foranstaltninger
og forsinkelser.

09-10-16
01-01-23

2

2

4

Sengeafdeling

3

Vedrører delprojekt C:
Brandsikkerheden (flugtveje m.m)
kræver særlige foranstaltninger og
tiltag

09-10-16
01-01-23

1

1

2

Sengeafdeling

8

Vedrører delprojekt C:
større omfang af miljøudfordringer
end ved tidligere miljøanalyser

09-10-16
01-01-23

1

1

1

NYBYG

7

Der er risiko for der ikke sker
rettidig ajourføring af byggeweb

01-11-13
31-12-20

4

2

NYBYG

16

At der kan ske arbejdsulykker på
byggepladsen

01-03-17
31-12-20

4

2

Sengeafdeling

10

Manglende koordinering af øvrige
driftsprojekter på hospitalet påvirker
i forhold til ombygningsarbejder.

09-10-16
01-01-23

2

Rokadeplan

3

Vedrører delprojekt B:
Afsnit som skal ombygges som
sidste etape af Rokadeplanen kan
ikke igangsættes planmæssigt.

26-03-13
31-12-21

2

Sengeafdeling

11

Vedrører delprojekt C:
igangsætning af etape 3 kan ikke
ske planmæssigt

09-10-16
01-01-23

1

Sengeafdeling

17

Øgede omkostninger til
energibesparende foranstaltninger i
etape 2D og etape 3

09-10-16
01-01-23

1

2

1

Note: RP henviser til antallet af risikopoints
Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende
handlinger for samtlige identificerede risici. I det følgende er vist
handlingsplanerne for de væsentligste risici, dvs. risici markeret med rødt
eller gult.
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Nybyg # 2 Der er risiko for projektfejl og mangler ikke oprettes rettidigt
i projektmodel
Der sikres et øget fokus på rådgivers leverancer ifm. byggeprocessen.
Entreprisearbejderne blev udbudt med forhandling med henblik på at
drøftelse af uafdækket problemer med bygbarhed, eventuelle uklarheder samt
at få verificeret mængdeopmålinger i tilbudslisten inden kontrahering. Regler
for opmåling blev afstemt og udsendt som del af udbudsmaterialet.
Der vil under forberedelsen af udførslen samt under udførelsen være et øget
fokus på rådgivers håndtering af besvarelser af krav og spørgsmål modtaget
fra entreprenørerne.
Implementeringen af Dalux Field i efteråret 2017 understøtter opfølgning på
fremsendte tekniske forespørgsler der kan danne grundlag for evt.
identificering af projekt fejl og mangler samt hvorvidt disse oprettes i
projektmodellen.
Nybyg # 9 Der er en risiko for at styrende arbejdstidsplaner ikke
ajourføres i forhold til fremdrift
BH kvalitetssikring og efterprøver stikprøvevis byggeledelsens kontrol med
fremdrift i henhold til gældende arbejdstidsplan.
Nybyg # 17 at den igangværende delvise entrepriseudsættelse bliver
længere end oprindelige planlagt
Bygherre og bygherrerådgiver foretager løbende vurdering af fremdriften i
besvarelse af tekniske forespørgsler samt tilrettelæggelse af facademontage
og den herefter udarbejdede arbejdstidsplan for øvrige entrepriser.
Nybyg # 14 UFO er utilstrækkelige
Totalrådgiver, byggeledelse, bygherrerådgiver samt bygherre foretager på
baggrund af erfaring, en samlet vurdering af omfanget af mulige krav der kan
imødeses i forbindelse med den fremadrettede udførsel.
På baggrund af ajourført risikolog udarbejdes en
Monte Carlo simulering der skal understøtter risikovurderingerne.
Bygherre og byggeledelse har sammen udarbejdet ny byggeregnskabsmodel
der dels skal sikrefuldstændighed af fremsendte krav i Dalux Field samt
angive byggeledelsens forventede udfald af krav fremsendt, men ikke
godkendt. Endvidere forventes byggeledelsen i byggeregnskabsmodellen
angive "risiko billedet" for krav der vurderes at tilgå projekter.
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På baggrund af byggeregnskabet foretager bygherre kontinuerlig overvågning
af omfanget af godkendte og afregnede ekstraarbejder samt omfanget af
verserende krav om betaling for ekstraarbejder.
Totalrådgiver, byggeledelsen, bygherrerådgiver samt bygherre arbejder dertil
struktureret på at afdække hvorvidt fremsendte, godkendte entreprenørkrav
skyldes forhold, andre entreprenører eller rådgiver vurderes at være
ansvarlige for.
Bygherre, bygherrerådgiver samt totalrådgiver arbejder kontinuerligt med at
identificere mulige ændringer der kan foretages løbende og sent i projektet
således at de likvide reserver kan styrkes.
Nybyg # 3 De er risiko for uafdækkede grænseflader afklaring mellem
TRG/ENT og ENT/ENT.
BH udarbejder på baggrund af erfaring med byggeri liste over grænseflader
der bør have særskilt fokus på opfølgning i forbindelse med møder med TRG
og ENT.
BH foretager løbende opfølgning på tilstrækkelig koordinering og styring af
de respektive fagentrepriser således at det undgås, at ting falder imellem to
stole.
Byggeledelse har fokus på koordinering med positiv effekt, men tiltaget
fortsætter indtil alle entrepriser er afsluttede.
Bygherre har styrket sin organisation med ansvarlige projektledere for
samtlige entrepriseområder. Der indgår nu i bygherreorganisationen to nye
projektledere med ansvar for tekniske installationer samt commissioning.
Nybyg # 11 Der er en risiko for at en af de udførende entreprenører går
konkurs
BH holder sig ajour med fælles regionnal køreplan for håndtering af konkurs.
Nybyg# 18 Der er en risiko for at ændringer i bygherre-leverance sent i
projektet
Fokus på intern koordinering i projektorganisationen og løbende opfølgning
med henblik på at tilpasse bygherreleverancer til forventet anvendelsesdato.
Dertil fastlægges beslutningsproces hvor alle brugerinitierede ændringer i
projektet dels skal underbygges af den konkrete bruger samt kapitaliseres af
bygherreorganisationen. Ændringer igangsættes alene på baggrund af
drøftelse mellem hospitalsdirektionen og projektledelsen.
Nybyg # 12 Der er risiko for at udførselsfejl og mangler ikke opdages og
rettes i tide på grund af svigtende fagtilsyn fra TRG
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Bygherre foretager løbende egen rundering af byggepladsen og noterer
fremdrift og udførselsmetoder. Rundering dokumenteres ligeledes i Dalux
Field således at totalrådgiver og byggeledelse er orienteret om konstaterede
forhold.
Bygherre foretager på en gang ugentlig basis egen rundering af byggepladsen
med et 360-graders kamera. Optagelser foretages med henblik på at notere
stade, fremdrift i byggeriet samt kortlægge fejl og mangler.
Bygherre foretager løbende kontrol dels af omfanget af tilsynsnotater i Dalux
Field samt den beskrevne kvalitet af det udførte tilsyn. Bygherre foretager på
baggrund af Dalux Field registreringer, løbende vurdering af kvaliteten og
omfanget af udførte tilsyn samt opfølgning på konstaterede fejl. Bygherre
tager på denne baggrund dialog med totalrådgiver og byggeledelse om
omfanget af nødvendigt tilsyn.
Nybyg # 15 Der er risiko for øget behov for byggeledelse og fagtilsyn
afledt af udbudsformen
Bygherre og bygherrerådgiver foretager løbende vurdering af
tilstrækkeligheden af aktuel allokering af ressourcer til byggeledelse og
fagtilsyn i forhold til det vurderede samarbejdsklima samt problematikker
mv. på byggepladsen.
Nybyg # 5 Der er risiko for tab af nøglemedarbejdere hos
bygherreorganisationen
Der er etableret en bygherreorganisation, som via en opdateret projektplan og
opdaterede Projekthåndbøger har fokus på at skabe tryghed og ro omkring
projektet.
Der er udpeget projektledere i Nybyg-projektet med ansvar for de
underliggende delprojekter (fag). Disse har jf. styringsparadigmet ansvar for
den løbende månedsrapportering på entrepriserne.
Der sikres kontinuerlig og hyppig vidensdeling og vidensoverdragelse af
kritiske beslutninger samt udarbejdes log over drøftelser på Nybyg status
møder.
Der skal kortlægges hvilke væsentlige beslutninger der skal træffes under
udførslen.
Der er etableret en klar forretningsgang for håndtering af kliniske
ændringsforslag der opstår i forbindelse med klinikkens stigende (gen)
inddragelse i projektet.
Der skal sikres klare og dokumenterede beslutningsprocesser samt klarhed
over hvem der har mandat/prokura til at træffe beslutninger.
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Beslutningskompetence skal uddelegeres til delprojektlederne der er tæt på
en entreprise.
Nybyg # 19 at leverancer der skal indbygges i nybyggeret ikke passer til
gældende IMT standarder
Forhåndsgennemgang af projekteret vs. eksisterende standarder med henblik
på at forebygge fejlindkøb.
Det afdækkes hvilke IMT standarder der var gældende i forbindelse med
projekteringen. Finansiering af evt. ændringer til disse skal afklares.
Nybyg # 1 Der er risiko for at leverandører ikke har adgang til
nødvendige materialer til udførslen
Under det delvise entreprisestop følger bygherre op på totalrådgivers og
byggeledelsens besvarelser af fremsendte tekniske forespørgsler således der
ligger til grund for at ENT har det korrekte grundlag at foretage materiale
indkøb på.
Besvarelse af tekniske forespørgsler angives som målepunkt i forbindels med
evt. delvist entreprisestop.
BH skal sikre at TRG og BL får afklaret tekniske forespørgsler under den
igangsatte delvise entrepriseudsættelse
Påse at der er udarbejdet eller bliver udarbejdet en tidsplan for bestilling og
leverance af materialer der er kritisk vej enten pga. lang leveringstid eller
fordi der skal ske BH godkendelse.
Der skal ske en koordinering af entreprenørernes leverancer mhp. at rettidig
levering og materialekvalitet sker.
Nybyg # 13 Der er risiko for at leverandører ikke har adgang til
nødvendige materialer til udførslen
Bygherre skal sikre at der udarbejdes en plan for forbyggelse af tyveri og
hærværk på byggepladsen.
Nybyg # 4 Der er risiko for ophold i, eller ændring af planlagt byggetakt
af hensyn til hospitalets drift
Projektledelsen fra Nybyg og Rokadeplan koordinerer og planlægger i
fællesskab sammenbygningen af nyt og gammelt, som et led i den opdaterede
bygherreorganisering
Rokadeplan # 8 Forsinket flytning af patienter til N-huset i Glostrup
Der skal laves en plan for udflytning af traumatisk hjerneskadeambulatorium
sammen med sengeafdelingen som afspejler den gældende tidsplan der vil
kunne leveres fra N-huset i Rigshospitalet, Glostrup.
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Sengeafdeling # 6 Udgifter til etape 3 er højere end oprindeligt
budgetteret (udbud vedr. etape tre overstiger licitationsbudget)
Der skal ske en evaluering af udbudsplan da forhandling kan reducere nye
bydendes risikotillæg.
Der skal desuden skabes/udvides budgetmæssige fleksibilitet som muliggør
pludselige prisstigninger.
Endvidere skal der også løbende fokuseres på change request emner som
igangsættes ved behov.
Rokadeplan # 7 Udbud af rådgivning kan overstige styrende rådgiver
budget
Ved at bestille udbuddet gennemført ved koncernindkøb i god tid giver dette
en minimal udgift. Bygherrerådgiver skal vurdere tilbud.
Bygherre undersøger kontraktsbetingelserne i eksisterende rådgiver kontrakt,
således at det afdækkes hvorvidt der kan tilkøbes en aftale til den
eksisterende aftale.
Nybyg# 10 PL reguleringssatsen udvikler sig markant anderledes end
byggeomkostningsindekset
Der afsættes særskilt reserve inden for 5% reserven til imødegåelse af
forskellen mellem udviklinge i de to indeks.
Nybyg # 8 Digital aflevering sker ikke planmæssigt
Der skal udføres test "afleveringer" mellem Dalux Field og Dalux FM
således at evt. fejl og mangler identificeres og rettes rettidigt.
Nybyg# 6 Højere priser ved genudbud af entrepriser hvor vedståelse er
overskredet
Der afsøges muligheder for at redefinere krav mv. til det der skal genudbydes.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapport
Sengeombygningsprojektets risiko ID# 12 Sengeombygning: Byggeri på
Glostrup hospital (N-Huset) forsinkes og medfører dermed en forsinkelse af
etape 3, grundet at N-huset er indbyrdes afhængigt med ombygningen.
Risikoen er lukket, da en alternativ rokadeplan har sikret, at evt.
sengeombygninger nu kan ske uafhængigt af en binding om at flytte senge til
Glostrup.

5.2 Projekternes økonomi
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Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og
Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på
mødet 18. juni 2013).

5.2.1 Nyt Hospital Hvidovre
Projektets økonomi
Projektet omfatter opførelsen af et nybyggeri og ombygninger af
ambulatorier og sengestuer i det eksisterende hospital. Den samlede
budgetramme incl. reserver udgør 1.470,2 mio. kr. (09-pl), svarende til
1.728,1 mio. kr. (19-pl) og 1.688,7 mio. kr. (i løbende priser). Heraf er
forbrugt 902,2 mio. kr. (løbende priser), svarende til 941,4 mio. kr. (19-pl).
Projektet rapporteres i grupperinger omfattende:
Delprojekt A. Her indgår fællesomkostninger vedr. de tre delprojekter, dvs.
lønomkostninger og bygherres administrative omkostninger samt juridisk
bistand. Hertil indgår omkostninger til totalrådgiver, bygherrerådgiver,
byggeledelse til nybyg.
Desuden indgår kunstpuljen, 5%-reservepuljen samt de budget til de medicot
og it anskaffelser der ikke indgår i nybyg entrepriserne.
Delprojekt B, som er rokadeplanen for ombygninger af ambulatorier
Delprojekt C, som er ombygningerne af sengestuerne
Delprojekt D (nybyggeri). Består af entrepriserne byggemodning, råhus og
facadelukning
Delprojekt E (nybyggeri). Består af entrepriserne; tagdækning,
komplettering, stål, fast inventar/skilte/speciel inventar, VVS, sprinkling og
ventilation.
Delprojekt F (nybyggeri) Består af entrepriserne; el, elevator,
bygningsautomation, brandsikring, sikring, landskab og terræn, rørpost,
medicinske luftarter og byggeplads samt afsat budget til forlængelse af
udførselstidsplanen samt budget til delvis entrepriseudsættelse.
Der var licitation for entrepriserne vedr. nybyggeriet i august/september
2017, og resultatet lå inden for budgettet. Der har efterfølgende været
foretaget mængdeverificeringer og tilretninger af kontrakterne. Enkelte
allongeforhandlinger for kontrakter er ikke afsluttede.
Budgettet til IMT investeringerne i Nyt Hospital Hvidovre udgør 161,1 mio.
kr. (løbende priser), svarende til 140,1 mio. kr. (09-pl), hvilket er i
overenstemmelse med ekspertpanelets angivelser i tilsagnsskrivelsen på 150
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mio.kr. (09PL) reduceret med PL fremskrivning af IMT budget fra 2009 –
2014 i alt 11,3 mio.kr. svarende til et krav til IT- og medicoanskaffelser på
138,7 mio.kr. (09-pl),

5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Udbetalingsanmodningen blev indsendt i august 2017. I december 2017 blev
der indsendt en opdateret finansieringsprofil, og denne refereres der til som
oprindelig investeringsprofil i nedenstående figur og i bilag D. Siden denne
blev indsendt er den forventede byggetakt justeret, som det fremgår af
figuren.

Det faktiske forbrug følger ikke forventningskurven. Dette skyldes som
beskrevet, at der er forsinkelser i hovedparten af entrepriserne, hvorved der
ikke har været det samme udgiftsniveau som forventet.
Afløbsforventningerne vil blive justeret, så snart der er overblik over hvilken
takt de fremadrettede entreprisearbejder skal udføres i, samt hvor meget den
samlede udførselstidsplan forlænges yderligere.

5.4 Kvalitet og indhold
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.
kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt det samlede
hospital, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med
andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.
Det bemærkes, at der i oprindelig ansøgning var angivet 320 ombyggede
sengestuer. Dette var det oprindelige antal stuer FØR ombygningen. Det
faktiske antale senge i ombyggede arealer er EFTER endte
sengestueombygninger opgjort til 159 en-sengs stuer.
Der etableres 239 en-sengsstuer i nybyggeriet samt 5 flexible stuer, der kan
anvendes til enten behandling eller seng. Hertil er 14 senge fordelt på 5 stuer
placeret på forskellige afsnit samt i den fælles akutmodtagelse.
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Nyt Hospital Hvidovre
Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Hvidovre
siden udbetalingsanmodningen i august 2017, idet de anførte forudsætninger
i ansøgning til ekspertpanelet fortsat forventes at kunne realiseres inden for
de reducerede ombygningsbudgetter.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikomanual
Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens
kvalitetsfondsbyggerier er blevet opdateret i februar 2019 og indgår som
bilag i nærværende kvartalsrapportering.

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal
2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev
opdateret i juni 2018, og annonceret ved en formandsmeddelse på
forretningsudvalgsmødet den 12. juni 2018.
Styringsmanualen for Nyt Hospital Hvidovre er som konsekvens af ajourført
styringsparadigme, senest revideret i juni 2018. Styringsmanualen er
opdateret ift. byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis.
I forbindelse med udbetalingsanmodningen blev der udarbejdet et opfølgende
notat om bygge-, økonomi- og risikostyring. Sundheds- og Ældreministeriet
har meddelt, at man forventer indholdet af dette notat indarbejdet i den
opdaterede styringsmanual. Region Hovedstadens administration finder
imidlertid ikke indholdet egnet til styringsmanualen, men har indarbejdet det
i projektets projekthåndbog for udførelsesfasen.
I regnskabet defineres disponeringer som de aftaler, der er indgået med 3.
mand, hvortil projektet er forpligtet til at yde betaling. Disponeringer er
således udtryk for et aftaleforhold på bl.a. rådgivning, entrepriser mv., såvel
hovedkontrakter som aftaler om tillægsarbejder (ATR og aftalesedler) m.v.

6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Hvidovre
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumuleret forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartals forventede
forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrigerede budget i
årets priser.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt
forbrug i forhold til total budgetsum.
Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
ajourførte finansieringsprofil fremsendt til SUM i december 2017, der lå til
grund for godkendelse af udbetalingsanmodningen. Den ”reviderede
færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil der ligger til grund
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for finansieringsprofilen på dato for kvartalsrapporten, under hensyntagen til
evt. ændringer i tidsplaner.
Der sker løbende justering mellem årene i udgiftsprofilen i forhold til
forventningen til arbejdernes fremdrift.
Projektet påser, at der alene betales for arbejder, der er udført, således at den
økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift.
Da der således betales efter faktisk fremdrift, udgør de realiserede udgifter
dermed den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede
færdiggørelsesgrad for 2. kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede
udgifter pr. 30. juni 2019 i forhold til det samlede gældende budget pr. 30.
juni 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem bilag D og skema 1 skyldes, at
bilag D er færdiggørelsesgraden beregnet ud fra priser i løbende priser, mens
færdiggørelsesgraderne i skema 1 er beregnet i 19-pl.
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Bilag
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici – særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisionserklæring – særskilt
bilag 3 i mødesag
Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” – særskilt bilag 4 i mødesag
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr.
30. juni 2019
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Nyt Hospital Hvidovre

Skemaet vil blive ajourført, når der er overblik over samlet
forsinkelse afledt af delvist entreprisestop.

33

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Nyt Hospital Hvidovre – kvartalsrapport 2. kvt. 2019

Punkt nr. 11 - 2. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Hvidovre
Bilag 1 - Side -34 af 34
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse 30. juni 2019
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Regionsrådet i Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

2. september 2019
Vores ref. EIB

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Nyt Hospital Hvidovre, 2. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Nyt Hospital Hvidovre 2. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 902,2 mio.
kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring.

Roskilde, den 2. september 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen, for perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 (2. kvartal 2019),
for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt ”Nyt Hospital Hvidovre” (i det følgende kaldet Projektet), udvisende et forbrug på 902,2 mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse
med Budget- og regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks, til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, er opgjort i overensstemmelse
med Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget), og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug
og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge
heraf kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriets fastsatte regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug
(budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om
Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset
sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning,
samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er underlagt international standard om
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
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for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. juni 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter
med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug,
er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og
regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i
kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har
inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og
forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er
mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til
Projektets fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift
og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen, for perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019, i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der
giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget), ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i rapporteringen
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på afsnit 5.1 i kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggeriet ”Nyt Hospital Hvidovre” vedrørende projektets risici pr. 30. juni 2018, hvor der beskrives en række økonomiske risici.
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på afsnit 5.1 i kvartalsrapporten, hvor der
fremgår følgende vurdering fra DTØ vedrørende risikovurderingen ”Det vurderes, at der er et voksenende pres på reserverne ved udgangen af 2. kvartal 2019 jf. projektorganisationens risikovurdering og
risikolog. Byggeledelsens prognose baseret på et Worst case scenarie i byggeregnskabet, hvor økonomien korrigeres for planlagte disponeringer udfordrer niveauet af reserver sammenholdt med den kapitaliserede risiko i risikologgen ved udgangen af 2. kvartal 2019.”
Fremhævelse af forhold vedr. fremdriften
Uden at tage forbehold, skal vi endvidere henlede opmærksomheden på afsnit 4.1 vedr. tidsplanen,
hvor det fremgår, at vedr. ombygning ”Af tidsplanen fremsendt ved udbetalingsanmodningen fremgik
at afslutningen af det samlede projekt var ultimo 2021. Denne afslutning er for nuværende forskudt
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med 17 måneder med forventet afslutning og ibrugtagningen af ombyggede arealer i maj 2023.''
Uden at tage forbehold, skal vi endvidere henlede opmærksomheden på afsnit 4.1 vedr. tidsplanen,
hvor det fremgår, vedr. nybyggeriet, at ''Tidsplan for udførsel og ibrugtagning udgjorde ved ansøgning
36 måneder. I forbindelse med udbetalingsanmodningen udgjorde nybyggeriets udførsel og ibrugtagning
i alt 44 måneder. Efter igangsætning af udførsel i februar 2017, er udførselstidsplanen for nybyggeriet
for nuværende forlænget med samlet 12 måneder, til samlet aflevering af entrepriser i november
2020. Herefter skal der ske indkøring og ibrugtagning, som for nuværende er planlagt til 9 måneder.
Dvs. ibrugtagning af nybyg september 2021.''

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne,
der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual,
der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er
omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter
en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har herudover ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Roskilde, den 2. september 2019
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CRV-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for
Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik
over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det
kvalitetsfondsstøttede byggeri.
Sundheds- og Ældreministeriet godkendte den 15. marts 2018
udbetalingsanmodningen for Nyt Hospital Nordsjælland.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til
regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast
koncept.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
30. juni 2019 for Region Hovedstadens igangværende Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Bispebjerg, Ny
Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, samt Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 24. september 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
•

•

•

•

det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts kvartalsrapportering.

Hillerød, september 2019

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør

4

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Nordsjælland 2. kvartal 2019

Punkt nr. 12 - 2. kvartalsrapport 2019 Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Bilag 1 - Side -5 af 25

3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske
forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt
Hospital Nordsjælland i 2. kvartal 2019. Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. juni 2019 for samtlige af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har den 3. september 2019 fremsendt udkast til revisorerklæring for
Nyt Hospital Nordsjælland, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit, samt på
grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”, som der er
redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019 til
d. 30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens
oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet
til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i
overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi endvidere henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Nordsjælland” afsnit
5.1.1, hvor der fremgår følgende: ”Region Hovedstaden har foretaget en
samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at
projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede
kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje
øjes erklæring om projektets risikoprofil.”
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Derudover skal vi henlede opmærksomheden på Det Tredje Øjes vurdering:
”Overordnet er det DTØ’s vurdering, at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. Uanset det aktuelle reserveniveau, et udvidet
CR-katalog og mulige supplerende projektoptimeringer vil der fortsat være
behov for yderligere risikomitigeringer med henblik på at sikre, at reserveniveauet fremadrettet er tilstrækkeligt til at dække de identificerede risici.”
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Nordsjælland” afsnit 5.1.1
”Identificerede risici” vedrørende projektets risici pr. 30. juni 2019, hvor der
beskrives en række væsentlige risici.
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på, at der er indhentet tilbud fra to entreprenører, hvor tilbudssummen har været væsentlig
langt over projektets budget. I den næste tid skal Nyt Hospital Nordsjælland
sammen med entreprenørerne indarbejde optimeringsforslag for at sikre, at
byggeriet udføres bedst muligt inden for projektets økonomi.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har
ikke været underlagt revision.
Revisionserklæringen fremgår i sin helhed i mødesagen af bilag 3.
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4. Overblik
4.1 Status for Nyt Hospital Nordsjælland pr. 2. kvartal 2019
Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt, idet der bygges et helt
nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Regionsrådet godkendte projektforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland i juni 2017.
Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord
med ca. 312.000 borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodtagelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en arealramme på
ca. 118.000 m². På det nye hospital vil der være 570 senge, 24 operationsstuer og 192 konsultationsrum hvoraf de 123 er ambulatorierum.
Projektet har et samlet budget på 3,8 mia. kr. (09-pl). Hertil kommer låneoptaget fra energilånepuljen 106 mio. kr. (09-pl)
Projektet har modtaget byggetilladelsen fra Hillerød Kommune den 2. april
2019. Danmarks Naturfredningsforening (afd. Hillerød) har den 30. april
2019, i forbindelse med høringsperioden, fremsendt klage til Miljø - og Fødevareklagenævnet over "Dispensation til inddragelse af beskyttet mose og eng
til p-pladser, veje, mm. ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland". Dispensationen er givet af Hillerød Kommune i forbindelse med byggetilladelsen.
Hillerød Kommune har svaret Miljø - og Fødevareklagenævnet den 28. maj
2019 i anledning af klagen fra Dansk Naturfredningsforening. Hillerød Kommune fastholder her, at vilkårene i den udstedte dispensation er i overensstemmelse med lovgivning indenfor området.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, hvorvidt klagen vil
få opsættende virkning i forbindelse med udførelsen af byggeriet af det nye
hospital. Det er vurderingen i Region Hovedstadens administration, at klagen
kan få indflydelse på etableringen af parkeringsområdet og tilkørselsvejen,
men at det resterende byggeri ikke vil blive berørt. Sagen er berammet til behandling i Miljø - og Fødevareklagenævnet d. 28. oktober 2019, hvor der forventes en afgørelse.
Den nordiske entreprenørvirksomhed NCC har fået tildelt opgaven som hovedentreprenør på byggeriet. Det blev offentliggjort d. 27. juni 2019.
Udbudssummen for entreprenøropgaven udgør ca. 2,4 mia. kr. ud af et budget
på 4,5 mia. kr. i løbende priser.
Forud for offentliggørelsen har der været et intensivt forhandlings- og evalueringsforløb med de bydende. Forhandlingsfasen havde til formål at give de
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tilbudsgivende det bedst mulige afsæt til at give et endeligt tilbud, der matcher
projektets forudsætninger og budget.
Den næste tid skal NCC sammen med Nyt Hospital Nordsjælland og projektets
rådgivere indarbejde optimeringsforslag for at sikre, at byggeriet kan udføres
bedst muligt inden for projektets økonomi. Dette er en betingelse for kontrakten. Byggeriet forventes igangsat omkring 1. oktober 2019.
Der må imødeses en forlænget byggeperiode, således at byggeriets færdiggørelsestidspunkt udskydes fra ultimo 2022 til efteråret 2023 i forhold til den
nuværende hovedtidsplan. Frem mod udførelsesstart 1. oktober udarbejdes ny
hovedtidsplan i samarbejde med totalrådgiver og hovedentreprenøren.
Ligeledes vil der i fortsættelse af revideret hovedtidsplan blive udarbejdet fornyet estimat af byggeprojektets økonomiske fremdrift.
Dette vil konkret kunne aflæses i kommende kvartalsrapports bilag B, C og D,
samt i figur om byggeprojektets økonomiske fremdrift.
Projektorganisationen bag Nyt Hospital Nordsjælland arbejder fortsat med
planlægning af infrastruktur og vandhåndtering. Der er løbende dialog med
Byudviklingsselskabet Hillerød Syd/Favrholm og Adept, som ejer en stor del
af området mellem det kommende nye hospital og den kommende station
Favrholm. Projektorganisationen, Region Hovedstaden, Hillerød Kommune
og Hillerød Forsyning har faste møder med fokus på udviklingen i projektet.
Der er et generelt godt samarbejde med projektets interessenter.
Projektorganisationen har hyret specialrådgivningsfirmaet Exigo til hjælp
med lokationsbaseret planlægning, hvilket har kvalificeret planlægningen og
styringen af projektets udstyrsanskaffelser de kommende år. Det betyder, at
projektorganisationen nu har relativt detaljerede planer for alle faserne for
indkøb og installation af de enkelte udstyrsgrupper. Når den endelige udførselsplan for byggeriet er fastlagt d. 1. oktober 2019, kan projektorganiusationen derfor hurtigt vurdere konsekvenser i forhold til udbud af udstyr, og foretage de nødvendige tilpasninger til tidsplanen.
I december 2018 blev Dalux valgt som Region Hovedstadens værktøj i forhold til driftsstyring af byggerierne efter endt opførelse. Der er nu igangsat en
implementering af systemet og de første processer er opsat.
De kommende måneder vil de øvrige nødvendige kommunikationsprocesser
blive etableret, så systemet er klar til brug til onboardingen af NCC 1. august
2019.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale retningslinjer
er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Nyt Hospital Nordsjælland målrettet og fokuseret med risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger på både niveau 1 og 2. Niveau 1 er det overordnede projekt,
mens niveau er 2 er risikostyring på delprojekterne.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.

5.1.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 2. kvartal 2019 for
Nyt Hospital Nordsjælland
Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Nordsjælland for 2. kvartal
2019 er udarbejdet af projektorganisationen.
I den nuværende fase frem mod igangsætning af udførelsen, foretages der en
opdatering af risikolisten. Opdateringen af risikolisten sker med input fra de
to risikoworkshops for 1. kvartal og 2. kvartal 2019, projektets byggeteam,
regionens tværgående risikoenhed og fra de andre kvalitetsfondsprojekter.
Den opdaterede risikoliste er ved at blive konsolideret i samarbejde med byggeteamet. Listen vil blive sammenkørt med den nuværende log i Exonaut
Risk i løbet af 3. kvartal 2019 og vil indgå i kvartalsrapporteringen for 3.
kvartal.
Der foretages desuden en inddeling af risikolisten op imod delprojekterne i
tilbudslisten, så der sikres en sammenhæng mellem risikoeksponering og udførelsestidsplan.
Formålet med risikoworkshoppen for 2. kvartal, udover at få konsolideret risikolisten, var at identificere mitigerende handlinger for de mest presserende
risici, målt på økonomisk konsekvens samt for risici relateret til kravet om
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8%-effektivisering. Der blev på workshoppen arbejdet med mitigerende
handlinger for følgende risici:
NHN-risici:
• Krav til byggeri fra stakeholders
• Totalrådgiver lever ikke op til sin forpligtelse
• Funktionskrav fra ITML skal ændres og byggeriet skal tilpasses
• Fejl og mangler i projektmateriale
• Konflikter mellem projektets parter
8%-risici:
• Organisationen er ikke klar til at implementere de ændrede arbejdsgange og fortsætter de vanlige.
• De leverede byggeri-/ITML-løsninger giver ikke tilfredsstillende resultater.
• Besparelsespotentiale i nye/alternative løsninger overvurderes
For hver risici er der identificeret handlinger, og der er udpeget en tovholder
for hver handling. Tovholderen får til opgave at beskrive hovedleverancen i
mitigeringen, herunder hvilke aktiviteter der skal til for at opnå målet. Dernæst vil der løbende være opfølgning på både aktiviteter og arbejdet hen mod
hovedleverancen.
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for
den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring om projektets risikoprofil.
Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets
styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici, samt identificering af nye risici der kan påvirke projektet fremadrettet. Herunder under hensyntagen til
projektets stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets
økonomi, kvalitet og fremdrift.
Projektets udbudsstrategi der dels skal sikre tidlig involvering af entreprenører og dels skal teste projektets eksekveringsplan, giver mulighed for at gennemføre optimeringer samt at udnytte entreprenørernes forsyningskæder.
Strategien er valgt som direkte årsag til de tre største risici: claims, dårligt licitationsresultat, og knaphed af materialer.
Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual.
Af den uafhængige risikovurdering for 2. kvartal 2019 fremgår det at:

10

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Nordsjælland 2. kvartal 2019

Punkt nr. 12 - 2. kvartalsrapport 2019 Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Bilag 1 - Side -11 af 25
”Projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i
overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspecifikke styringsgrundlag. Fremdriften i projektet forløber generelt
planmæssigt, uden væsentlige afvigelser.
Overordnet er det DTØ’s vurdering, at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på
rapporteringstidspunktet, men at projektets risikobillede endnu ikke er opdateret i forhold til de samlede konsekvenser af licitationsresultatet og optimeringsfasen frem mod 1. oktober 2019. Først herefter vil det være muligt at foretage en reel vurdering af reserveniveauet i forhold til projektets aktuelle risikobillede ved opstart af udførelsesfasen.
De væsentligste opmærksomhedspunkter
På baggrund af risikovurderingen for 2. kvartal 2019 er der endvidere identificeret nedenstående væsentlige opmærksomhedspunkter, som DTØ vil følge
konkret op på i kommende risikovurderinger:
•

At en opdateret vurdering af projektets risikobillede afventer projektets
revision af risikoregistret efter gennemførelse af licitationen og den
igangværende optimeringsfase.

•

Vurdering af risiko vedr. igangværende klagesag vedrørende dispensation for naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med Hillerød Kommunes meddelelse af byggetilladelse.

•

At månedsrapporteringen til ledelsen opbygges, så den følger strukturen
for udarbejdelse af risikovurderingerne i risikostyringen, herunder specifikt anvendelsen af minimum, maksimum og most likely scenarier ved
vurderinger af reservetræk og -disponeringer.
At projektorganisationen foretager en grundig granskning de enkelte optimeringsforslag, så det sikres at de økonomiske potentialer ved de enkelte optimeringsforslag ikke overvurderes, og at indbyrdes afhængigheder og snitflader afklares rettidigt.

•

•

At projektorganisation foretager en generel budgetgranskning i forhold til
afdækning af øvrige budgetjusteringer eller konkrete budgetmæssige udfordringer inden igangsætning af udførelsesfasen.
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Identificerede risici
De nuværende identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt.
På det fortrolige bilag ses de samlede forventede omkostninger i tilfælde af,
at de enkelte risici indtræffer.
Proj./Org.

Id

Hændelse

Dato

Omkost-

Kvalitet

Tid

ning

(RP)

(RP)

25

20

20

10

15

25

5

20

20

4

16

16

10

5

25

4

12

16

4

16

12

2

1

5

5

15

5

4

12

12

3

9

12

4

12

8

(RP)
Udførelses-

9

fasen
Udførelses-

12

fasen
Udførelses-

22

fasen

Claims fra entrepre-

01-01-19 -

nørerne

31-12-22

Skuffende licitati-

01-06-19 -

onsresultat

31-12-19

Sene ændringer til

01-06-19 -

IT-medico udstyr

31-12-22

(Bygningspåvirkende)
Udførelses-

29

fasen
Udførelses-

26

fasen
Designfa-

11

sen
Udførelses-

21

fasen
Udførelses-

30

Dårlige jordbunds-

03-10-17 -

forhold

31-12-19

Knaphed af materia-

01-06-19 -

ler

31-12-22

Totalrådgiver per-

01-01-14 -

former ikke

31-12-22

Commissioning /

01-06-19 -

idriftssættelse

31-12-22

Entreprenør-konkurs

01-06-19 -

fasen
IT-medico

31-12-22
1

og logistik
Designfa-

10

sen
Udførelses-

4

fasen

Manglende beslut-

01-01-16 -

ninger vedr. ITML

31-12-22

Sene afklaringer

01-08-14 -

ITML-udstyr

31-12-22

Bygning er ikke klar

01-06-19 -

til bygherreleveran-

31-12-22

cer
Byggestyring

18

Nøglepersoner for-

01-10-14 -

svinder

31-12-22
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Proj./Org.

Id

Hændelse

Dato

Omkost-

Kvalitet

Tid

ning

(RP)

(RP)

4

8

8

3

12

6

5

5

5

5

5

5

(RP)
Designfa-

3

sen
IT-medico

4

og logistik

Sene BH-beslutnin-

02-03-14 -

ger

31-12-22

Installering af IT-

01-04-15 -

medico udstyr (ikke

31-12-22

bygningspåvirkende)

IT-medico

8

og logistik

Eksisterende IT-me-

17-08-18 -

dico udstyr kan ikke

31-12-22

genanvendes
Udførelses-

11

Udvikling af indeks

fasen

01-06-19 31-12-22

Note: RP står for risikopoint.

Ændringer siden sidst
Siden sidst er der udelukkende ændret i startdatoerne for enkelte risici. Dette
påvirker den afskrivning der sker i exonaut. Ændringer i tekst og økonomisk
kapitalisering vil ske ved igangsættelse af udførelsesfasen - forventeligt 1.
oktober 2019.

Mitigeringshandlinger
Der foreligger mitigerende handlingsplaner for samtlige identificerede risici.
Handlingsplanerne for de væsentligste risici (de røde og gule) ses herunder:
Handlingsplaner - Designfasen:
ID 11 - Totalrådgiver performer ikke
• Aftalte procedurer i projekthåndbog og projektplaner
• Ekstern review af leverancer mv.
• Juridisk bistand
• Mødeplan med totalrådgiver
• Strategisk bygherrerådgivning
• God kommunikations- og opfølgningsstrategi
• Proaktivt arbejde med projektplan og projekthåndbog
• Proces omkring RFI / ATR (ekstraarbejder)
ID 3 – Sene BH-beslutninger
Der er en plan for direktionsindstillinger.
Mock-up og VR studie hjælper til at sikre de nødvendige afklaringer
• Investeringsplan/Udmøntningsplan for bygherreleverancer
• Robust projekteringstidsplan
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ID 10 – Sene afklaringer af ITML udstyr
Robust projekteringstidsplan, der tillader omprojektering af IT medico afhængige områder med fokus på kritisk vej. Fokus på projektering af fleksible
løsninger
• Beslutningsoplæg (direktionen)
• Handling: UPS behov ikke afklaret
• Mock-up og VR studie hjælper til at sikre de nødvendige afklaringer
• Proaktiv proces med politisk og administrativt bagland
• Brugerproces
Handlingsplaner - Byggestyring:
ID 18 – Nøglepersoner forsvinder fra projektet
Generel fokus på trivsel. Der afholdes månedlige trivselmålinger.
Desuden udarbejdes MUS funktionsbeskrivelse og der holdes kvartalsvise
statussamtaler
• Opfølgning på business continuity plan
• Medarbejdertrivselsmålinger (interne)
• MUS / Statussamtaler
• Funktionsbeskrivelser
• Personlige kompetencer og præferencer
• Videndeling - dokumenteret og tilgængeligt
• Personale seminar
• Konceptbeskrivelser
Handlingsplaner - Udførelsesfasen:
ID 9 - Claims fra entreprenørerne
• Regional vidensdeling omkring risici og tvister (Enhed for Byggestyring udarbejder løbende analyser)
• Model for kvalificering og vurdering af indkommende claims (vurderingsskema)
• Interventionsmulighed
• Plan med hovedentreprenør ang. fleksibilitet og fokus på kritisk vej
• Bruge 3D model til at styre: mængder, mangler, grænseflader (kollisionskontrol)
• Effektiv granskning af hovedprojekt
• Etablere samarbejdsmodel med entreprenørene med åben håndtering
af risici og med klart ejerskab
• Proces for projektændringer og håndtering af krav fra entreprenør
• Klar plan for håndtering af tvister - herunder voldgiftssager og dokumentation
• Transparens og klar governance
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•

Klar plan for håndtering af uforudseelige hændelser, herunder presseberedskab

ID 12 - Skuffende licitationsresultat
• Strategi for håndtering af licitationsresultater
• Juridisk bistand ift. udbudsloven
• Klar plan for brug af change requests
• Afmystificering og overbevisning gennem 3D model
• Robust udbudsstrategi
• Videndeling med de resterende kvalitetsfondsprojekter
• Synlighed for markedet gennem god kommunikationsplan/ markedsføringskampagne, deltagelse på konferencer mv.
ID 29 - Dårlige jordbundsforhold
• Yderligere geotekniske undersøgelser
• Etablere søer og damme, grundvandssænkning
• Undersøge muligheden for at etablere jordbank
• Kunstprojekt (og Livskraft)
• Behov for nærmere kortlægning af change requests ift. næste faser
• Mitigeringsplan for udførelsen sammen med byghererådgiver og totalrådgiver
• Risiko vurdering ifm. tilbud
ID 30 – Entreprenørkonkurs
• Klar strategi for entreprenørkonkurs
• Undersøge entreprenørs økonomiske robusthed
• Gennemarbejde udbudskriterier m. hovedentreprenør ift. fase 2 og 3
ID 22 - Sene ændringer til IT medico udstyr
Der udvikles et designprogram i starten af hver fase, der identificerer de kritiske datoer for udstyrsspecifikationer, der skal løses, og også en prioriteret liste over hvilket udstyr, der er afgørende for progression, og hvilket udstyr der
muliggør senere ændring i installationskrav for at gøre det muligt for designet
at udvikle sig.
Tilsvarende vil der ved begyndelsen af byggeplanen være behov for at identificere de kritiske sidste datoer, hvormed udstyr vil blive valgt til indkøb og
efterfølgende installation. Det er afgørende, at konstruktionen af udstyr på
områder med stor indflydelse udføres så sent som muligt i byggeplanen, for
at muliggøre forsinkede ændringer i udstyr (både i form af planlægning, udbud og egentlige byggearbejder).
• Udarbejdelse af behovskortlægning
• Dialog med leverandører (markedstendenser)
• Undersøge behovet for ekstra byggeledelse til bygherreleverancer
• Undersøge turn-key (gruppe 2 udstyr)
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•

•
•

Etablere forum for samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland,
Center for IT, Medico og Telefoni, Center for Ejendomme, totalrådgiver og hovedentreprenør
Opdateret beslutningsmodel med gates koblet til konceptet
Styrket kvalitetssikring i to led hos Center for IT, Medico og Telefoni, Center for Ejendomme

ID 26 - Knaphed af materialer
2 faset udbudsstrategi der giver mulighed for input fra entreprenørerne ift,
forsyning og materialer, herunder færdigprojektering.
• Udbudsstrategien tager højde for dette

ID 4 - Bygning ikke klar til bygherreleverancer
Behov for delvis overdragelse og accept af bygningselementer. Dette vil
undgå duplikering af entreprenør og Nyt Hospital Nordsjælland teams, der
arbejder i samme område af bygningen på samme tid.
• Leveranceplaner fra totalrådgiver
• Teknisk del-aflevering af rummene og definition heraf
• Afklaring af grænseflader med totalrådgiver og hovedentreprenør
• Robust udbudsstrategi for udstyr
• Workshops med totalrådgiver
ID 21 - Commissioning / Idriftssættelse
Plan for flytteproces i samarbejde med den eksisterende driftsorganisation og
Center for Ejendomme. Der afholdes løbende styregruppemøde i flyttestyregruppen. Der er desuden igangsat proces omkring indvolvering af direktionen
samt ledergruppen.
• Formulere Commissioning strategi (bl.a. for facility management organisation)
• Etablere commissioning organisation
• Plan for kritiske varegrupper, hvad skal være klar og hvor
• Plan for ansvarsfordeling ifm test og aflevering
• Strategi for dokumentation af drift og vedligeholdelse
• Løbende koordinering med Center for Ejendomme
• Overveje driftsaftaler på udstyr og installationer med underentreprenører og underleverandører
• Plan for flytteproces i samarbejde med den eksisterende driftsorganisation
Handlingsplaner - IT-medico og logistik
ID 1 - Manglende beslutninger vedr. ITML
Der holdes løbende workshops for at bryde et område ned til mindre områder
så Nyt Hospital Nordsjælland kan arbejde videre uafhængigt af Center for IT,

16

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Nordsjælland 2. kvartal 2019

Punkt nr. 12 - 2. kvartalsrapport 2019 Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Bilag 1 - Side -17 af 25
Medico og Telefoni/Center for Økonomis beslutninger, og skabe bedre prioritering.
• Løbende dialog og workshop med Center for IT, Medico og Telefoni,
Center for Ejendomme og Center for Økonomi
• Opret tidsplan og understøttende beslutningsplan
• Sætte det på dagsorden på strategisk niveau
• Møde med Center for IT, Medico og Telefoni vedr. standarder på patientterminal og patientkald
• Prioriteringsstrategi for udstyr - undersøge hvilke varegrupper, der
ikke har udsigt til nye versioner / teknologi
• Kvalitetssikring af udstyret i udstyrsdatabasen dRofus
• Konceptuel afklaring af hvor udstyr er kritisk for fremtidig
flow/drift/vision. Kende alternativer
ID 4 - Installering af ITM udstyr (ikke bygningspåvirkende)
Snitflader skal kortlægges og prisfastsættes med afsæt i data flow analysen.
• Dataflow analyse
• Dialog med Center for IT, Medico og Telefoni
• Kortlægge logistik(proces)behov
• Kortlægning af integrationer / grænseflader ml infrastruktur og ITudstyr
• Udarbejdelse af tidsplan og behovskortlægning
• Koordinering af strategi for installationer med hovedentreprenør og
totalrådgiver, osv.
Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
Der er ingen.

5.2 Projekternes økonomi
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på mødet 18.
juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet.

5.2.1 Nyt Hospital Nordsjælland
Projektets økonomi
Se fortroligt bilag, heri indgår Skema 1 og 2.

5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Fremdriften forløber generelt planmæssigt, hvilket også er illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodning.

17

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Nordsjælland 2. kvartal 2019

Punkt nr. 12 - 2. kvartalsrapport 2019 Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Bilag 1 - Side -18 af 25

Nyt Hospital Nordsjælland (lb.priser)

Den samlede hovedtidsplan justeres i forbindelse med igangsættelse af udførelsesfasen 1. oktober 2019. Dette vil også få betydning for byggeprojektets
økonomiske fremdrift, som vil blive revideret i andet halvår 2019.

5.4 Kvalitet og indhold
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.
kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede
hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med
andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.

Nyt Hospital Nordsjælland
I forbindelse med færdigprojektering af kælderen blev der i efteråret 2018
gennemført en simplificering af strukturen. Det betyder, at der er blevet mere
plads til ventilationsanlæg og at 2 sprinklertanke er flyttet ind i kælderen. Resultatet er, at kvadratmeterne er øget med 2.226 kvadratmeter i kælderen, således at det samlede projekt nu udgør 118.000 m2.
Der er ikke ændret ved de øvrige kvalitetsparametre på Nyt Hospital Nordsjælland, siden Sundheds- og Ældreministeriet godkendte udbetalingsanmodningen den 15. marts 2018.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikostyringsmanual
Gældende risikostyringsmanual for Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier blev opdateret i februar 2019.

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring
af økonomi og risiko, af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region Hovedstaden siden udbetalingsanmodningen.
De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal
2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev
opdateret i juni 2018.
I disponeringsregnskabet fremgår forbrug, disponeret, og forventet resterende
forbrug på alle delprojekter og på alle kontrakter. Dette anvendes til at få
overblik over projektets økonomiske forpligtelser, økonomisk fremdrift mv. I
nedenstående fremgår hvad de forskellige kategorier indeholder:
Forbrug: Forbrug fremkommer ved SAP udtræk, og posteringer på det enkelte delbudget/psp som er sendt til betaling eller betalt.
Disponeret: Er aftaleforhold, såvel kontrakter som tillægsarbejder, registreret
som forpligtelser på de enkelte delprojekter, som ikke allerede er sendt til betaling/betalt og dermed en del af forbruget. For lønudgifterne estimeres forpligtelsen til 3 måneders løn for projektorganisationen. Derudover indgår
fakturaer i flow som en del af det disponerede forbrug.
Forventet resterende forbrug: Er et udtryk for resterende beløb der forventes på det konkrete delprojekt/delbudget.
Konkret sker administrationen af disponeringen i et internt styringsværktøj
(en kobling af SAP, Excel og Power BI) forankret i projektets Finance og
Risk afdeling (PMO). I praksis registreres alle aftaleforhold, såvel kontrakter
som ATR’er og aftalesedler på de enkelte delprojekter, således at der altid er
overblik over projektets økonomiske forpligtelser. Med udgangspunkt i de
indgåede aftaler og øvrige forbrugsforventninger er de budgetansvarlige projektledere ansvarlige for, at disponeringsregnskabet for eget budget løbende
opdateres, således at der kan udarbejdes retvisende likviditetsskøn.
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Projektet styringsmanual er senest opdateret og godkendt af Hospitalsbyggestyregruppen i august 2018. Styringsmanualen er opdateret i forhold til byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis.

6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt Hospital Nordsjælland
I 2014 blev der foretaget ændring af lønallokeringen mellem Nordsjællands
Hospital (NOH) og Nyt Hospital Nordsjælland (NHN). Det vedrører følgende to forhold:
1. Overdragelse af innovationsarbejdet på NOH til NHN
2. Projektdirektørs formelle indtrædelse i direktionen på NOH
Lønallokering sker i henhold til Regnskabsinstruks til behandling af tilskud
fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier pr. juni 2017.
1. Overdragelse af innovationsarbejdet på NOH til NHN
NHN varetager innovationsarbejdet direkte relateret til den eksisterende drift
på NOH, samt innovationsarbejdet i relation til udviklingen af det nye hospital.
Den arbejdsmæssige fordeling af medarbejdere, der arbejder med både innovationsprojekter og kvalitetsfondsprojektet, bliver vurderet løbende for hver
medarbejder, og lønfordeling mellem NOH og NHN er justeret svarende til
den arbejdsmæssige fordeling.
2. Projektdirektørs formelle indtrædelse i direktionen på NOH
NHNs Projektdirektør indtrådte i direktionen på NOH den 1. februar 2014,
hvorefter Projektdirektørens arbejdsmæssige fordeling blev vurderet til 80/20
mellem NHN og NOH.
På baggrund af ovenstående dækkes 80 pct. af Projektdirektørens lønsum af
kvalitetsfondsmidler.

6.3 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Nordsjælland
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumulerede forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartalsrapports bilag
B’s forventede forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrigerede budget.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt forbrug i forhold til total budgetsum.

20

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Nordsjælland 2. kvartal 2019

Punkt nr. 12 - 2. kvartalsrapport 2019 Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Bilag 1 - Side -21 af 25

Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
forventede finansieringsprofil fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet i
forbindelse med udbetalingsanmodningen.
Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil,
der ligger til grund for finansieringsprofilen på datoen for kvartalsrapporten.
Den er opgjort i løbende priser, under hensyntagen til evt. ændringer i tidsplaner.
Den realiserede færdiggørelsesgrad ”forbrug” i bilag D er opgjort som de akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 2. kvartal 2019
set i forhold til projektets samlede ramme opgjort i løbende priser.
Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen
til fremdriften i byggeriet.
Projektorganisationen påser, at der alene betales for arbejder, der er udført, så
den økonomiske færdiggørelsesgrad er et udtryk for projektets fremdrift. Da
der således betales efter faktisk fremdrift, udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad
for 2. kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 30. juni
2019, set i forhold til det samlede gældende budget pr. 30. juni 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag
D er færdiggørelsesgraden at det samlede projekt, mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er angivet på delprojektniveau/underentrepriseniveau. Bilag
D er desuden i løbende priser og skema 1 er i 19-pl.
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Bilag i kvartalsrapporten
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici - særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisorerklæring – særskilt
bilag 3 i mødesag
Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” - særskilt bilag 4 i mødesag
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr.
30. juni 2019
Kvartalsvis forbrug af deponerede midler

Fkt. 6.32.27

900 Renter af hensatte
beløb *

Samlet deponering

901 Hensættelser vedr.
kvalitetsfonden*

902 Overført til projektspecifik
egenfinansiering*

50.441.693

3.176.089.472

-2.249.495.069

Forventet deponeringsudvikling
Forbrug projekterne
Indbetaling til kvalitetsfonden****
Statens indbetalinger
Lånoptagelse
Akkumulleret deponeringssaldo**

Kvartal 1 (3. kvartal 2019)
kr.
-554.900.000
kr.
90.615.950
kr.
103.681.000
kr.
kr.
616.433.046

Kvartal 2 (4. kvartal 2019)
kr.
-668.775.059
kr.
90.615.950
kr.
274.001.000
kr.
250.503.000
kr.
562.777.937

Kvartal 3 (1. kvartal 2020)
kr.
-617.170.244
kr.
91.975.189
kr.
464.320.250
kr.
kr.
501.903.132

Fkt. 6.32.27

903 Tilskud vedr.
904 Lån vedr. kvalitetsfonds- 905 Egenfinansiering vedr.
kvalitetsfonds-investeringer investeringer
kvalitetsfondsinvesteringer

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.245.867.089 kr.

263.100.000 kr.

455.245.704 kr.

-1.964.212.793 kr.

-1.586.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.244.215.000 kr.

365.304.000 kr.

484.028.650 kr.

-2.093.547.650 kr.

-174.682

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

429.740.885 kr.

128.506.000 kr.

360.359.066 kr.

-918.605.951

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

114.640.000 kr.

-

kr.

92.015.543 kr.

-206.655.543

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

267.413.000 kr.

-

kr.

260.261.502 kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

74.486.000 kr.

63.093.000 kr.

597.584.605 kr.

I alt

kr.

3.376.361.974 kr.

820.003.000 kr.

2.249.495.069 kr.

Fkt. 6.51.53

906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer***

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.174.257.477 kr.

-1.245.867.089

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.251.577.217 kr.

-1.244.215.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

549.166.521 kr.

-429.740.885

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

123.544.057 kr.

-114.640.000

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

315.457.537 kr.

-267.413.000

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

439.499.917 kr.

-74.486.000

Total

kr.

3.853.502.726 kr.

-3.376.361.974

Fkt. 6.55.78

921 Gæld vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer
(lånoptagelse)

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

-263.100.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

-365.304.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

-128.506.000

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

-63.093.000

Total

kr.

-820.003.000

Forventet forbrug

Kvartal 1 (3. kvartal 2019) Kvartal 2 (4. kvartal 2019) Kvartal 3 (1. kvartal 2020)

Det Nye Rigshospital

kr.

115.500.000 kr.

116.200.000 kr.

7.700.000 kr.

Nyt Hospital Herlev

kr.

105.000.000 kr.

122.664.536 kr.

85.000.000 kr.

50.000.000

Nyt Hospital Hvidovre

kr.

115.000.000 kr.

135.900.000 kr.

164.100.000 kr.

126.900.000

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

117.400.000 kr.

85.100.000 kr.

75.900.000 kr.

68.200.000

Nordsjælland

kr.

40.000.000 kr.

184.910.523 kr.

246.470.244 kr.

246.470.244

Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

62.000.000 kr.

24.000.000 kr.

38.000.000 kr.

75.000.000

Total (Akkumuleret)

kr.

7.000.760.043 kr.

7.669.535.102 kr.

8.286.705.346 kr.

8.853.275.590

Kvartal 4 (2. kvartal 2020)
kr.
-566.570.244
kr.
91.975.189
kr.
407.156.500
kr.
kr.
434.464.577
906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede beløb vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

-527.674.502 kr.

0
0
-47.604

-735.163.605
-6.445.860.043 kr.

0
-1.808.286

903 Tilskud vedr.
kvalitetsfonds-investeringer

-

Kvartal 4 (2. kvartal 2020)
-

(hele kroner)
* Ultimo 2. kvartal 2019
** Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital
***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen
**** PL-reguleret med 1,5 pct. i 2020
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Nyt Hospital Nordsjælland
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
År

Investeringsprofil Andel af total,
ved udbetalings- pct.
anmodning inkl.
energilåneinvester
ing, mio. kr. (Lb.

Revideret
Andel af total,
investeringsprofil, pct.
mio. kr. (Lb. priser)

Forbrug
(lb. priser)

Andel af total, pct.
(akkumuleret
forbrug)

2010
2011

6

0%

6

0%

6

0%

2012

35

1%

35

1%

35

1%

2013

64

1%

64

1%

64

1%

2014

97

2%

97

2%

97

2%

2015

172

4%

172

4%

172

4%

2016

268

6%

268

6%

268

6%

2017

409

9%

409

9%

9%

1. kvt.

8

8

409
8

2. kvt.

27

27

27

3. kvt.

26

26

26

4. kvt.

26

26

2018

496

1. kvt.

12

12

12

2. kvt.

20

20

20

3. kvt.

7

7

7

4. kvt.

11%

-

496

26
11%

11%

-

2019

753

17%

753

17%

2020

1.739

38%

1.739

38%

2021

3.275

72%

3.275

72%

2022

4.564

100%

4.564

100%

4.564

496

4.564

535

12%

-
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Regionsrådet i Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

2. september 2019
Vores ref. EIB

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Ny Retspsykiatri Sct. Hans, 2. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Ny Retspsykiatri Sct. Hans 2. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 206,7 mio.
kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring.

Roskilde, den 2. september 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 12 - 2. kvartalsrapport 2019 Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Bilag 3 - Side -2 af 4

1

Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet for Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 (2. kvartal 2019),
for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Ny Retspsykiatri Sct. Hans (i det følgende kaldet
Projektet) udvisende et forbrug på 206,7 mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ,
sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks til behandling af
tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende
forbrug (budget) udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse er opgjort i overensstemmelse med
Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget) og risici knyttet til færdiggørelsen
af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte
begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug og
byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge heraf
kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriets fastsatte regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug (budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag. Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores
arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt
god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til
behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede
politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov
og øvrig regulering.
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Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for
revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
-

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort pr.
30. juni 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

-

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske
fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen.
Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen, har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der
er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets
fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og
risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 (2. kvartal
2019), i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver
os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de
risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold vedrørende begrænsning i anvendelse
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er
omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
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I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual,
der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Roskilde, den 2. september 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter
udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene,
som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i
økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.
På regionsrådsmødet d. 31. januar 2017 blev mødesag om
udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Bispebjerg godkendt. Anmodningen
er efterfølgende fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet til behandling.
Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. august 2017 meddelt regionen, at
Økonomi- og Indenrigsministeriets (nu Social- og Indenrigsministeriet)
departement fremover varetager behandlingen af sagen vedrørende
udbetaling af midler til dette byggeri. Sundhedsministeren vil fortsat være
øverste ansvarlige for tilsynet med byggeriet, men al sagsbehandling vil
foregå i Social- og Indenrigsministeriets departement.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 19. december 2017 skriftligt
meddelt, at udbetalingsanmodningen er godkendt.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
30. juni 2019 for Region Hovedstadens igangværende
Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt
Hospital Bispebjerg, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt
Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af
udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 24. september 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
• det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende
anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
• kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts
kvartalsrapportering.

Hillerød, september 2019

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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2.

Revisionserklæring

Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det
kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital Bispebjerg for
perioden 1. april til 30. juni 2019. Endvidere omfatter revisors erklæring
deponeringsgrundlaget pr. 30.juni 2019 for samtlige af regionens
kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har den 2. september 2019 fremsendt udkast til revisorerklæring
for Nyt Hospital Bispebjerg, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af
regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Social- og
Indenrigsministeriet.
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
”Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med
kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit,
samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”,
som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019
til 30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder
de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug
(budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på
Kvartalsrapporten for ”Nyt Hospital Bispebjerg” afsnit 5.1, hvor der er
oplistet en række økonomiske risici.
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på
kvartalsrapportens afsnit 5.1, hvor det fremgår, at DTØ anbefaler følgende
vedrørende manglende myndighedsbehandling: ”at projektet kapitaliserer en
manglende myndighedsgodkendelse særskilt i risikoprofilen indtil der er
endelig vished for at de bydende totalentreprenørers prissætning (og dermed
projektets økonomi) ikke påvirkes heraf”.
Endvidere henledes opmærksomheden til kvartalsrapportens afsnit 5.1, hvor
det fremgår, at DTØ anbefaler følgende vedrørende etablering af MARS
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(Midlertidig Akut- og Røntgen Satellit): ”at projektet afklarer omfanget af
forventede ekstraomkostninger på MARS inklusiv afledte effekter af et
udfordret samarbejde. Herunder hvor stor en del der skal afholdes af
kvalitetsfondsmidler inklusiv den konkrete finansiering heraf”.
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene
har ikke været underlagt revision.”
Revisionserklæringen fremgår i sin helhed af bilag til mødesagen.

6

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Bispebjerg 2. kvartal 2019

Punkt nr. 13 - 2. Kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Bispebjerg
Bilag 1 - Side -7 af 32

4. Overblik
Status for Nyt Hospital Bispebjerg pr. 2. kvartal 2019
Status for de enkelte delprojekter indledes med et tekstafsnit i kursiv, hvor
delprojektets generelle forudsætninger samt relevante forhold under
projektforløbet er angivet. Efterfølgende angives delprojekternes seneste
status. For afsluttede projekter er statsus anført i kursiv.
Akuthus
Akuthuset på ca. 77.300 m2 omfatter nybyggeri af en fælles akutmodtagelse
(AKM) indeholdende alle nødvendige funktioner samt etableringen af 535 ensengs stuer fordelt med i alt 500 en-sengsstuer, 17 en-sengs intensivstuer,
samt 18 en-sengsstuer med eget toilet og med mulighed for bad til
indlæggelser på op til 24 timers varighed placeret i akutmodtagelsen. Hertil
er i akutmodtagelsen 12 senge fordelt i 3-mandsstuer samt 15
observationspladser i form af stole, lejer og senge til ophold af 0-12 timers
varighed. Endvidere etableres 108 ambulatorierum (behandlingsrum,
undersøgelses-rum, patientmøderum), 8 større multifunktionsarealer samt
kontorfunktioner.
I Akuthusprojektet indgår endvidere parkeringsfaciliteter i konstruktion samt
landskabsarbejder. Nybyggeriet forbindes med tunneller til den eksisterende
bygningsmasse, der udgør Bispebjerg Hospital.
Dispositionsforslaget blev godkendt af regionsrådet i december 2016, og
projektforslaget blev godkendt af regionrådet på mødet d. 24. oktober 2017.
Udbudsstrategien for Akuthuset er fastlagt til totalentrepriseudbud med
forhandling. Delprojektet er sendt i udbud den 26. februar 2019, og der er
prækvalificeret to italienske entreprenører, der er veletablerede på det
danske marked og har bred erfaring med store og komplekse byggeprojekter.
Der er danske rådgivere på begge joint ventures.
Totalentreprisen for akuthusprojektet planlægges gennemført etapevis,
således at den nordlige del af bygningskomplekset afleveres og ibrugtages
før nedrivning af den eksisterende bygning 7. Jordentreprisen for
Nordblokken er afsluttet.
Der er afholdt informationsmøde med de prækvalificerede
totalentreprenørkonsortier den 28. maj 2019. Der arbejdes løbende med
besvarelse af spørgsmål fra de bydende, samt forberedelse af
forhandlingsfasen (der starter i oktober 2019) og forberedelse af
udførelsesfasen (efter kontrakt er indgået). Kontrakt med
totalentreprenørkonsortium forventes indgået i starten af 2020.
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Den opdaterede dispensationsansøgning for byggeprojektet blev indsendt til
Københavns Kommune den 30. april 2019, og det opdaterede
myndighedsprojekt blev indsendt den 29. maj 2019. Konsekvenser af det
tilrettede myndighedsprojekt, hvor bygningen bl.a. er flyttet ca. 5 meter i
nordlig retning, udsendes som rettelsesblad til de bydende. Tilretning er
foretaget for at bringe projektet i overensstemmelse med intentionerne i
lokalplanen og dermed mindske antallet af dispensationer for
Akuthusprojektet. Det forventes fortsat, at byggetilladelsen er modtaget i god
tid inden kontraktindgåelse.
Risikoen ved delvis eller helt afslag på de tilbageværende dispensationer
vurderes at være, at der kan komme lidt færre sengepladser, og/eller at ønsker
ift. nemme adgangsveje kan blive udfordret. Delprojektets økonomi vurderes
ikke at blive udfordret ved delvis eller hel afvisning af dispensationerne.
Forretningsudvalget blev 13. marts 2018 orienteret om
dispensationsansøgningerne samt risici forbundet med eventuelle afslag.
Fødeområde i Akuthuset
Regionsrådet godkendte d. 28. september 2018 etablering af den nødvendige
fødekapacitet med tilhørende funktioner i nybyggeriet ved Bispebjerg.
Kvinde/barn centeret placeres i det fremtidige Akuthus, og beslutningen
medfører ikke, at der skal tilføres bygningsareal.
Da Akuthuset er planlagt som et fleksibelt byggeri med standardrum, er det
muligt at tilpasse rummene til andre funktionaliteter, hvis dette bliver
nødvendigt i fremtiden. Da beslutningen om etableringen af Kvinde-barn
funktionerne er truffet, inden der er indgået kontrakt med totalentreprenøren,
er det vurderet muligt at indeholde de nye funktioner indenfor
Akuthusbudgettet.
Funktionsbeskrivelser vedrørende fødeafsnittet og tilknyttede funktioner er
blevet vedlagt udbudsmaterialet som supplement til den oprettede
projektmodel. Materialet blev udsendt til de bydende den 24. maj 2019.
Midlertidig Akut Røntgen Satellit (MARS)
Til sikring af, at hospitalet kan fungere i hele byggeperioden, herunder bedre
adgangsforhold til akutmodtagelsen under akuthusbyggeperioden, er MARS
ved at blive opført på matriklen. Projektet er ikke på ”kritisk vej” i forhold til
Akuthusprojektet.
MARS indgår i akuthusprojektet, men en del af finansieringen er regionale
midler. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med
udbetalingsanmodningen godkendt, at en del af de midlertidige
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foranstaltninger i forbindelse med nybyggeriet kan finansieres af regionale
midler.
Byggeriet forventes færdigopført ultimo august 2019, hvorefter ibrugtagning
påbegyndes.
Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) Anlæg
Etablering af køle-nødstrømsanlæg bestående af en teknikbygning,
nødstrømsgeneratorer samt køleanlæg. Anlæggets entrepriseudgifter er
primært finansieret via leasing, mens en række projektudgifter, herunder
rådgivning finansieres af kvalitetsfondsbudgettet.
Anlægget er færdigetableret og ibrugtaget i 1. kvartal 2019 og overdraget til
driften. Der udestår fortsat enkelte arbejder på projektet, og disse forventets
færdiggjort i løbet af 2019.

Renoveringsprojekter
I ansøgning til ekspertpanelet omfattede renoveringsopgaven infrastrukturarbejder samt etablering af ambulatorier i de fredede pavillonbygninger
samt øvrige mindre renoveringsarbejder.
Ved godkendelse af dispositionsforslaget for Akuthuset blev det besluttet, at
ambulatoriearealer etableres i nybyggeriet i stedet for ved ombygning af de
fredede pavilloner. Herved blev omfanget af renoveringsarbejder i de
fredede pavillonbygninger stærkt reduceret og vil primært omfatte indvendig
renovering, hvor der sker funktionsændringer. Budget til ombygning og
renovering udgør herefter i alt ca. 32 mio. kr. (09 PL) plus delprojektets
andel af fællesomkostningerne.
Hospitalsdirektionen har udarbejdet en rokadeplan for anvendelsen af den
samlede bygningsmasse til somatisk drift, hvilket også omfatter de fredede
bygninger. Rokadeplanen blev forelagt for regionsrådet i september 2018. I
den forbindelse er renoveringsbudgettet blevet revurderet, og det er fortsat
forventningen, at alle forventede renoveringsarbejder i de fredede bygninger
kan udføres for det resterende budget til renovering.
Regionsrådet godkendte i september 2018 bevilling til renovering af bygning
6, således at denne kan ibrugtages til nye funktioner efter udflytning af
funktioner til Laboratorie- og logistikbygningen.
Renovering af bygning 6, 1 og 2. sal er afsluttet og indflytning har fundet
sted planmæssigt. Når stueetagen er fraflyttet primo 2020, gennemføres den
sidste del af renoveringsprojektet i bygning 6.
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Nybyggerier overdraget til driften
Laboratorie- og Logistikbygning - 74 % kvalitetsfondsfinansieret
Sammen med Ny Psykiatri Bispebjerg er der etableret en fælles Laboratorie og logistikbygning med et samlet areal på 9.757 m2. Bygningen rummer
fælles hovedlager og logistik, samt laboratoriefunktioner til
forskningsformål. Som en del af projektet er der etableret en tunnel fra
Laboratorie- og logistikbygningen til den eksisterende tunnel- og
bygningsmasse mod syd samt etableret en sprinklertank.
Entreprisearbejderne blev igangsat i sensommeren 2016, og bygningen blev
afleveret til bygherre i 2018. Bygningen er overdraget til driften pr. 1.
november 2018.
De første funktioner påbegyndte indflytning den 15. august 2018, og
ibrugtagning forventes tilendebragt primo 2020, når KBA’s
produktionsanlæg er godkendt og idriftsat.
Københavns Kommune fremsendte d. 2. oktober 2018 midlertidig
ibrugtagningstilladelse for bygningen. Endelig ibrugtagningstilladelse
forventes, når samlet landskabsplan for hele hospitalsmatriklen er godkendt
af Københavns Kommune. Det har ikke konsekvens for brugen af bygningen,
at der ikke foreligger en endelig ibrugtagningstilladelse.
P-hus – 36 % kvalitetsfondsfinansieret (ibrugtaget)
P-hus projektet omfatter et fælles P-hus på matriklens nordvestlige hjørne
indeholdende 600 pladser, som blev udført af 5E Byg i totalentreprise og
ibrugtaget i november 2015 samt en overfladeparkering med 100 pladser
beliggende på matriklens sydvestlige hjørne, der blev ibrugtaget ultimo 2014.
Regionen her efterfølgende, efter udbudsforretning, frasolgt en byggeret på et
areal svarende til ca. 40 p-pladser i parkeringshusets nederste etage til Dansk
Supermarked A/S (nu Salling Group). På arealet forventes en Nettobutik åbnet
i 4. kvartal 2019. Det frasolgte parkeringsareal reetableres andetsteds på
Bispebjergmatriklen.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Nyt Hospital Bispebjerg målrettet og fokuseret med
risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt
velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og
forebyggende handlinger.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører
Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af
risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 2. kvartal 2019 for
Nyt Hospital Bispebjerg
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for, at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ) vurdering af
projektets risikoprofil, der konkluderer:
”DTØ har modtaget og gennemlæst det åbne samt det fortrolige bilag vedr.
2. kvartalsrapportering 2019 for Nyt Hospital Bispebjerg. Baseret på vore
arbejder, er det vores vurdering at rapporteringen afspejler projektets status
samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede korrekt.
Det vurderes samlet set, at der med de samlede likvide reserver er sikret en
tilstrækkelig robusthed ift., at håndtere de aktuelle økonomiske risici for
kvalitetsfondsprojektet ved udgangen af 2. kvartal 2019 i henhold til
projektets risikovurdering og risikolog.
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Siden sidste DTØ kvartalsrapportering er projektets samlede og
kapitaliserede risikoprofil øget med netto 9,85 mio. kr. i forhold til sidste
kvartalsrapport.
De tilkomne risici relaterer sig til risikoen for at bygning 7 ikke kan holdes i
fuld drift i byggeperioden (en risiko der er blevet genåbnet) og ny risiko
dækkende konsekvenser af totalrådgiverkonkurs. Omvendt er omprioriteringsrisiko lukket og det samme er risikoen for at funktioner i det
færdige byggeri ikke passer til det endelige optageområde.
Baseret på det for DTØ tilgængelige materiale vurderes projektets samlede
reserveniveau fortsat at være på et fornuftigt niveau i forhold til
risikobilledet. DTØ bemærker dog fortsat, at Akuthusbyggeriet er i de
indledende faser, hvorfor man endnu afventer de erfaringsmæssigt mere
risikofyldte faser i et byggeri (eks. kontrahering, udførelse, aflevering og
ibrugtagning). Således afventer projektet pt. at modtage tilbud fra de
prækvalificerede bydere på totalentreprisen, herunder at igangsætte
kontrahering.
I vores granskning af delprojekterne ud fra de materialer og oplysninger, vi
har haft til rådighed, anbefaler vi følgende:
➢ at projektet kapitaliserer en manglende myndighedsgodkendelse særskilt
i risikoprofilen indtil der er endelig vished for at de bydende
totalentreprenørers prissætning (og dermed projektets økonomi) ikke
påvirkes heraf.
➢ at projektet afklarer omfanget af forventede ekstraomkostninger på
MARS inklusiv afledte effekter af et udfordret samarbejde. Herunder
hvor stor en del der skal afholdes af kvalitetsfondsmidler inklusiv den
konkrete finansiering heraf.
➢ at projektet foretager en kvalificeret estimering af den forventede
udgiftsudvikling på Lab/log bygningen, herunder hvor stor en del heraf
der skal afholdes af KF-midler. Forholdet bør desuden kapitaliseres og
indarbejdes i KF projektets risikolog indtil det er endelig afklaret,
hvorvidt de økonomiske udeståender kræver yderligere reserver.
➢ at projektet får klart defineret og konkretiseret hvilke typer af ændringer
ved ibrugtagning, som projektet forventes at skulle finansiere. Desuden
skal fastlægges hvor stor en del af reservebudgettet der skal afsættes til
håndtering af ændringer ved ibrugtagning, herunder indflytning.
➢ at der i projektets kapitaliserede risikoprofil indarbejdes særskilt risiko
dækkende færdiggørelsesfasen, da denne erfaringsmæssigt har udfordret
en række andre KF-projekter. Det anbefales også fortsat at indarbejde
risiko dækkende samarbejde med udenlandsk totalentreprenør. Endelig
anbefales projektet at revurdere den kapitaliserede værdi på risiko id. 39
(Markedsrisiko) ift. et marked med hurtigt voksende priser (jf. projektet
selv) - og at denne risiko ikke alene dækker en evt. konkurs, men også
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dækker at totalentreprenør udfordres økonomisk, hvilket risikerer at
påvirke fremdrift og kvalitet.
➢ at projektet får fastlagt og godkendt en præcis og konkret definition af
hvornår en funktionsændring skal finansieres uden for eller inden for
kvalitetsfondsprojektet. I denne definition skal indgå en vurdering af
hvorvidt funktionsændringen er nødvendig for at kunne imødekomme
kravet om et fuldt funktionsdygtigt hospital, herunder om det i så fald må
finansieres uden for kvalitetsfondsmidlerne.
Derudover har DTØ en række opmærksomhedspunkter;
➢ Hvorvidt udsendelsen af rettelsesblade til de bydende, grundet tilrettet
myndighedsprojekt og myndighedsgodkendelse, risikerer at påvirke
projektets pris.
➢ Hvorvidt afleveringsforretningen af MARS foregik efter planen og de evt.
konsekvenser heraf – eks. ift. mangler.
➢ Hvorvidt den forlængede tilbudsproces risikerer at påvirke det
forventede ibrugtagningstidspunkt.”
Administrationen har påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold
til projektets styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er det konstateret,
at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici samt
identificering af nye risici, der kan påvirke projektet fremadrettet under
hensyntagen til projektets stade samt udefrakommende faktorer, der kan
påvirke projektets økonomi, kvalitet og fremdrift.
Projektet har i sit risikoarbejde fokus på de identificerede risicis påvirkning
på projektets fremdrift, således at der iagttages nødvendige tiltag, der
begrænser risiko for fordyrende stilstand i projektering og senere udførsel.
Det er Administrationens vurdering, at projektet arbejder systematisk med
projektets specifikke risici i henhold til gældende risikostyringsmanual.
Risikorapportering
Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Bispebjerg for 2. kvartal
2019 omfatter alene risici på de enkelte delprojekter, hvor der er hel eller
delvis finansiering fra kvalitetsfondsprojektet. For delprojekter, der
gennemføres som fællesprojekter for Nyt Hospital Bispebjerg og Ny
Psykiatri Bispebjerg, foretages der en forholdsmæssig fordeling af de
kvantificerede risici med udgangspunkt i de aftalte fordelingsnøgler. Risici
relateret til hospitalsdriften samt effektiviseringskrav, og risici der er
overdraget til en kommende totalentreprenør, indgår ikke i
risikorapporteringen.
Projektets væsentligste (røde og gule) risici, der alle vedrører
Akuthusprojektet, fremgår af nedenstående oversigt. Der er ingen røde eller
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gule risici for de fælles delprojekter. Tallene under omkostning, kvalitet og
tid er såkaldte risikopoint (RP), der er genereret af risikostyringsværktøjet
Exonaut:
Projekt

Hændelse

Id
32

Akuthus

P&L Reguleringssatsen
udvikler sig markant
anderledes end
Byggeomkostningsindekset

Dato
09-05-13
01-07-24

Omkost
-ning
20

Kvalitet

Tid

20

5

Risikoen vedrører fremtidig
forskel i indeks
(Oprindelig fælles risk nr. 9)
22

Sene beslutninger om
bygherreydelser på fx it,
medico kan medføre øget
risiko for ekstraarbejder fra
entreprenøren

01-02-16
30-06-23

16

12

8

25

Manglende overholdelse af
milestones i tidsplanen
(tidsrisiko)

24-10-17
01-07-24

12

12

16

43

Økonomiske og tidsmæssige
konsekvenser af
Totalentreprenørkonkurs
(under kontrakt)

10-02-20
30-06-23

4

1

5

39

Markedsrisiko

12

9

12

26

Dele af projektet fordyres
fordi nyeste viden omkring
standarder ændres eller ikke
forefindes

29-03-19
06-12-19
12-12-17
30-06-23

9

9

12

24

Ekstraregninger pga.
uklarheder i udbudsmaterialet

12

6

3

41

Behov for bygningsmæssige
ændringer sent i processen
(efter kontraktindgåelse
og/eller efter bygning er
opført)

01-01-20
01-07-24
29-03-19
31-10-24

12

3

6

16

Projektet forsinkes, såfremt
bygning 7 ikke kan holdes i
fuld drift, mens
byggearbejder foregår på det
nye akuthus

01-01-17
30-06-23

8

2

6

40

Ændringer forårsaget af
myndighedskrav, f.eks. i
byggetilladelse og
ibrugtagningstilladelse

29-03-19
31-10-24

9

3

6

Akuthus

Akuthus

Akuthus

Akuthus

Akuthus

Akuthus

Akuthus

Akuthus

Akuthus
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Projekt

Hændelse

Dato

8

Klinikkens forventninger/krav
til funktionalitet kan ikke
efterkommes inden for
budgettet.

07-10-13
30-06-23

29

At Københavns Kommune
ikke godkender
dispensationer i
byggeandragendet

27-06-18
30-11-19

42

Miljørisiko - Risiko for
forurenet jord på det
resterende byggefelt

29-03-19
31-12-20

31

Tab af nøglepersoner
forsinker projektet

12-06-13
01-07-24

Id

Akuthus

Akuthus

Akuthus

Akuthus

Omkost
-ning
6

Kvalitet

Tid

4

6

6

6

9

3

3

3

1

1

(Oprindelig fælles risk nr. 5)

Akuthus - risiko 32 - PL satsen udvikler sig anderledes end BOI satsen
(tidligere fælles risiko 9)
Der er afsat særskilt reserve til imødegåelse af denne forskel.
Projektet er opmærksom på, at udbud i totalentreprise medfører, at der sker
kontrahering for hele delprojektet på en gang, således at forskel imellem
reguleringsindeks får effekt på økonomien fra det tidspunkt, hvor
totalentreprenøren har ret til at prisregulere kontrakten.
Akuthus - risiko 22 – Sene beslutninger om bygherreydelser på ex. IMT
kan medføre ekstraarbejder fra entreprenøren
Projektet sikrer, at der indsamles information om behov for IT og medico i de
enkelte rum. Det aftales med CIMT, hvilke ydelser der skal indgå som
bygherreydelser og hvilke, der kan indgå som entrepriseydelser (dog med
kravspecifikation fra CIMT).
Der er fokus på at sikre klar ansvarsfordeling mellem projektet, CIMT og
entreprenørerne. Det løbende samarbejde mellem projektet og CIMT
koordineres i forhold til projektets faser.
Der er fokus på identificering og rettidig koordinering af øvrige
bygherreydelser i projekterne såsom eksempelvis CTS mv.
Læring fra tilsvarende processer på Laboratorie- og logistikbyggeriet,
anvendes ved tilrettelæggelse af Akuthusprocessen, og der afsættes et vist
budget til forventede tillægsarbejder .
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Akuthus – risiko 25 – Manglende overholdelse af milestones i tidsplanen
Milestones i tidsplanen kan blive udfordret af sene bygherrebeslutninger,
træg myndighedsbehandling, rådgiverforhold etc., hvilket kan resultere i
forsinket kontrahering, forsinket udførsel og forsinket ibrugtagning.
For at imødegå denne risiko fokuseres der på byggetakten, hvilket bl.a.giver
fleksibilitet i tidsplanen i forhold til myndighedsbehandling etc.
Projektorganisationen arbejder endvidere med beslutningsplaner og
tydeliggørelse af deadlines for de enkelte beslutninger.
Med udgangspunkt i den igangværende dialog med Københavns Kommune
om byggeandragendet, herunder dispensationerne, er det projektets
vurdering, at myndighedsgodkendelse vil foreligge inden kontraktindgåelse.
Såfremt dette mod forventning ikke er tilfældet, vil projektet i forbindelse
med kontraktindgåelsen evaluere risikobilledet. Evalueringen vil tage
udgangspunkt i de elementer, der måtte være udestående ift. endelig
godkendelse af byggeandragendet.
Akuthus - risiko 43 – Økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af
totalentreprenørs konkurs (ny risiko)
Akuthuset udbydes i totalentreprise, således at der kun kommer et
aftaleforhold for entreprisearbejderne på det samlede akuthusbyggeri.
I tilfælde af totalentreprenørs konkurs er der risiko for forsinket udførsel
og/eller behov for udskiftning af entreprenør. Sandsynligheden er sat lavt, da
konsortierne er solidariske. Soliditet og virksomhedslevetid er parametre i
udbudsmaterialet og har været vurderet i forbindelse med
prækvalifikationsprocessen.
Akuthus - risiko 39 – Markedsrisiko
Risikoen er opstået i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet og
omhandler bl.a. risikoen for overophedning i markedet. Udbud er baseret på
targetpris og forhandling, og udbudsmaterialet er gjort attraktivt for
udenlandske bydende.
For at gøre projektet mere attraktivt har bygherre også arbejdet med at
minimere risici bl.a. ved at etablere byggegrube til Nordblokken samt
forberede decommissioning for bygning 7, der er beliggende på byggefeltet.
Akuthus - risiko 26 - Dele af projektet fordyres fordi nyeste viden
omkring standarder ændres eller ikke forefindes
Projektet har fokus på fortsat dialog med Center for Ejendomme og CIMT i
forhold til bygningsrelaterede standarder. Der arbejdes med en styret
dialogproces med interne interessenter, således at ændringer/ønsker
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registreres så tidligt som muligt. Dette sker bl.a. med anvendelse af Change
Management system.
Projektorganisationen har et tilstrækkeligt antal medarbejdere, der har særligt
kendskab til tekniske installationer, således at der til stadighed er fokus på
nyeste viden på området, og dermed er mulighed for at præge regionens valg
af nye standarder samt sikre rettidig beslutning herom.
I forhold til ændrede kliniske standarder, arbejdes der på, at sikre høj grad af
fleksibilitet og robusthed således, at der lettest muligt kan ske justering af
bygningsfysikken efter ibrugtagning.
Akuthus - risiko 24 - Ekstraregninger pga. uklarheder i
udbudsmaterialet
Der er en risiko for, at bygherre får ekstraregninger i udførselsfasen pga.
uklarheder i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet er detaljeret, men det er
også et stort og komplekst byggeri. Baseret på erfaringer, må det forventes, at
der er bygningsmæssige forhold (projektfejl/-mangler), der først bliver
synlige enten i forhandlingsfasen, eller når der er kontraheret med
totalentreprenør.
Risikoen forventes revurderet, når forhandlinger med kommende
totalentreprenør er gennemført.
Akuthus – risiko 41 – Behov for bygningsmæssige ændringer sent i
processen
Der er risiko for, at der skal foretages bygningsmæssige ændringer sent i
processen, dvs. efter kontraktindgåelse og/eller efter at bygning er opført.
Risikoen er primært knyttet til endeligt valg af medicoteknisk udstyr og andre
tekniske løsninger.
Tidsplanen er koordineret ift. bygherreleverancer, så planlægning af indkøb,
installation mv. sker tidligt i byggeprocessen. Dette giver god synlighed
blandt interessenterne, herunder håndteringsmuligheder i forhold til at kunne
minimere afledte omkostninger.
Akuthus – risiko 16 – Bygning 7 kan ikke holdes i fuld drift
Som en del af arbejdet med projektforslaget er der arbejdet med at sikre den
bedst mulige byggetakt med mindst mulig indvirkning på den kliniske drift i
bygning 7, således, at der kan sikres optimal klinisk drift og begrænset risiko
for stilstand/forsinkelse i udførslen.
Der er stor fokus på at forberede den mest hensigtsmæssige afrigning og
nedtagning af bygning 7 (decommissioning) – dette både af hensyn til de
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kliniske funktioner men også i høj grad for at minimere såvel bygherres som
totalentreprenørs risci, inden der kontraheres med totalentreprenør.
Projektet lukkede denne risiko i første kvartal 2019, da forhold vedr. bygning
7 blev vurderet fuldt mitigeret i udbudsmaterialet for Akuthuset. Endvidere er
bygningen flyttet ca. 5 meter mod nord, hvilket øger afstanden til bygning 7.
Efter anbefaling fra DTØ er risikoen dog genåbnet i 2. kvartal 2019.
Akuthus – risiko 40 – Ændringer forårsaget af myndighedskrav
Risikoen omhandler projektændringer forårsaget af myndighedskrav, f.eks.
tillægspunkter i byggetilladelsen og/eller myndighedskrav i forbindelse med
ibrugtagningstilladelse. Risikoen kan medføre merudgifter til
totalentreprenøren. Risikoen kan revurderes, når der er modtaget
byggetilladelse.
Akuthus – risiko 8 – Klinikkens forventninger til funktionalitet kan ikke
indfries inden for budget
De overordnede funktionalitetsrammer blev fastlagt med klinikken i august
2016. Der foregår løbende forventningsafstemning med direktionen og
klinikken, således at projektet løbende kan forholde sig til, om nye
krav/forventninger/ønsker kan/skal indarbejdes eller afvises.
Ved gennemførelse af brugerprocesser involveres hospitalets
organisationsudviklingskonsulenter, således at nytænkning af
arbejdsprocesser, implementering af nye arbejdsgange og samarbejdsformer,
ny IT og medico indgår som en interegret del af brugerprocesserne.
Projektet har fokuseret på høj grad af standardisering af rum samt løbende
forventningsafstemning med klinikken for at minimere risikoen for
uafdækkede forventninger.
Akuthus – risiko 29 – At Københavns Kommune ikke godkender
dispensationer i byggeandragende
Projektet er bearbejdet med henblik på at reducere antallet af dispensationer
uden at gå på kompromis med hospitalets funktionskrav.
Der afholdes faste månedlige statusmøder med Københavns Kommune for at
sikre en smidigere myndighedsbehandling. Det forventes, at godkendt
byggeandragende foreligger, inden forhandlingsfasen med den kommende
totalentreprenør afsluttes.
Projektets totaløkonomi vurderes fortsat ikke at blive udfordret ved delvis
eller hel afvisning af dispensationerne.
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Akuthus – risiko 42 – Miljørisiko (Akuthusbyggefelt)
Projektet har etableret byggegruben for Nordblokken, men der resterer fortsat
projekt vedrørende udgravning til det resterende Akuthus. Erfaringer med
Projektet vurderer, at der er foretaget miljø- og jordbundsanalyser på
Akuthusbyggefeltet i tilstrækkeligt omfang, herunder i det omfang det er
muligt i forhold til den nuværende bygning 7. Erfaringer om
jordbundsforhold på/ved Akuthusbyggefeltet, herunder P-hus, Laboratorieog logistikbygning samt Nordblokken, er indarbejdet i udbudsmaterialet.
Risikoen omfatter bl.a. meromkostninger til deponi af jord, hvis fordeling
mellem jordklasser viser sig væsentlig anderledes end forventet.
Akuthus – risiko 31 – Tab af nøglepersoner forsinker projektet
(tidligere fælles risiko 5)
Organisationen skal til stadighed have en tilstrækkelig størrelse og have et
bredt kompetencefelt, så der kan tages over, hvor personer stopper, og
organisationen sørger til stadighed for at prioritere, at der ikke er
afhængighed af meget få personer.
Med udgangspunkt i erfaringer med afgang af nøglemedarbejdere de senere
år, såvel i ledelse som blandt projektmedarbejdere, er den økonomiske risiko
lavere i forhold til tidligere. Såvel teamstruktur som den praktiske
dokumenthåndtering for projektinformationer har vist sig velegnet ved
afgang af medarbejdere.
Væsentlige risici udgået siden sidste rapportering
Akuthus - risiko 4 – Omprojekteringsrisiko (omdøbt fra ”Markedsrisiko”
– denne risiko er nu dækket af Akuthus risiko 39)
Såfremt de første indkomne bud fra totalentreprenørerne er for høje, vil
eventuelle nødvendige justeringer skulle håndteres under
forhandlingsrunderne med de bydende. Risikoen er derfor lukket i 2. kvartal
2019.
Akuthus – risiko 30 – Funktioner i det endelige byggeri passer ikke til
det endelige optageområde (tidligere fælles risiko 1)
Der er fokuseret på kontinuerlig opfølgning på de gældende Hospitalsplaner
(HOPP) og løbende genberegninger af de forventede behov for senge,
ambulatoriepladser etc. Der er fokuseret på fleksibilitet og standardisering i
nybyggeriet, og der er fokuseret på løbende orientering til koncernen om
projektets kapacitet og muligheder.
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HOPP 2025 har været i høring i foråret 2019, men beslutning om etablering
af Kvinde-barn funktioner i Nyt Hospital Bispebjerg blev taget i 2018, og
funktionskrav mv. hertil indgår i totalentrepriseudbuddet. Netop
fleksibiliteten i nybyggeriet gør det muligt at indarbejde de nye Kvinde-barn
funktioner uden betragtelige meromkostninger.
Da Akuthuset nu er udbudt, vil fremtidige beslutninger om større
funktionsændringer skulle håndteres uden for kvalitetsfondsprojektet.
Risikoen er derfor lukket i 2. kvartal 2019.

5.2 Overordnet ramme for økonomistyring
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og
Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på
mødet 18. juni 2013).
De udarbejdede samlede budgetter er baseret på de godkendte satser for prisog lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet.

5.2.3 Nyt Hospital Bispebjerg
Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter, heraf er projekt vedr.
helhedsplan og en række indledende analyser samt etableringen af P-huset
afsluttet.
Akuthuset omfatter etablering af en fælles akutmodtagelse,
operationsfaciliteter, røntgen afdeling, sengestuer, Kvinde-barn funktioner,
ambulatorie funktioner, parkeringsfaciliteter mv. Akuthusprojektet er i
udbudsfasen. Den samlede projektsum direkte allokeret til Akuthuset udgør
incl. reservebudget pr. 30. juni 2019 ca. 1,79 mia.kr (09PL).
Projektsummen afspejler den i projektforslaget præsenterede
entrepriseøkonomi, politisk godkendt den 24. oktober 2017, samt alle øvrige
direkte omkostninger relateret til projektet.
Med udgangspunkt i forventet byggetakt og udbudsstrategi blev der i 2017
foretaget en opdeling af projektbudgettet for Akuthuset i mindre delbudgetter
på op til 400 mio.kr. jf. regnskabsinstruksens anvisninger. Som en del af det
videre arbejde frem mod kontrahering med totalentreprenør, vil der ske en
yderligere kvalificering af de angivne delbudgetter i henhold til den
forventede faseopdeling/byggetakt.
Projektets forventede renovering blev ved dispositionsforslagets godkendelse
reduceret, idet ambulatoriefunktioner blev flyttet fra renoverede fredede
bygninger til at blive indeholdt i nybyggeriet. Renoveringsarbejderne
omfatter således primært udvidelse og ombygning af personalekantinen i
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Lersø komplekset samt mindre renoveringer i den eksisterende
bygningsmasse, primært renovering i de fredede bygninger, hvor der sker
funktionsændringer. Renoveringsbudgettet incl. reserver udgør ca. 32 mio.
kr. (09PL) excl. delprojektets andel af fællesomkostninger.
Kunst varetages i særskilt budget. Budgettet udgør 28,5 mio. kr. (09PL) excl.
projektets andel af fællesomkostninger og ca. 29,5 mio. kr. (09 PL) incl.
projektets andel af fællesomkostninger. Heraf er allerede anvendt midler til
blandt andet etablering af kunst i P-hus og en række mindre kunstprojekter på
udearealerne.
Ekspertpanelets krav til budget til IT og medicoanskaffelser udgør 509 mio.
kr. (09PL) incl. reserver, men excl. delprojektets andel af
fællesomkostninger. Der er i forbindelse med godkendelse af projektforslaget
for Akuthuset truffet beslutning om at anvende muligheden for at bygge for
værdien af indekseringen fra 2009-2014 af IMT puljen, svarende til 38,4 mio.
kr. (09 PL), hvorefter det samlede IMT budget herefter udgør ca. 470,6
mio.kr. (09 PL).
Projektets andel af den fælles laboratorie- og logistikbygning udgør 74 %,
svarende til at budget incl. reserver på ca. 185 mio.kr. (09PL) excl.
delprojektets andel af fællesomkostninger.
Projektets andel af det afsluttede projekt med etablering af fælles P-hus udgør
36 % svarende til ca. 31,6 mio.kr. (09 PL)
Budget til fællesomkostninger incl. bygherreorganisationens lønninger,
fælles byggeplads, forsikring, forsyningsinfrastuktur mv. samt reserver hertil
udgør ca. 359 mio.kr. (09 PL).
Samlet budget og akkumuleret forbrug
Den samlede ramme på 2.950 mio.kr. (09PL) er udvidet med
energilånemidler svarende til 54,4 mio.kr. (09PL) og udgør således 3.004,4
mio.kr. (09PL) svarende til 3.531,4 mio.kr. (19PL). Projektets samlede
forbrug udgør ca. 768,9 mio.kr. (19PL) i perioden 2010 til og med juni 2019,
hvorefter det samlede restbudget udgør 2.762,5 mio.kr. (19PL).
Det er projektets og administrationens vurdering, at restbudgettet er
tilstrækkeligt til at realisere projektet i den kvalitet og til den tid, der er
godkendt i projektforslaget.

5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Fremdriften i projektet forløber generelt planmæssigt, hvilket også er
illustreret i nedenstående figur. Der forekommer mindre afvigelser i
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forbrugsmønsteret, herunder forsinkelse vedr. etableringen af MARS, således
at bl.a. IT og medicoudgifterne faldere senere i 2019 end tidligere forventet,
men MARS er ikke på kritisk vej ift. Akuthusprojektet og tidsplanen for det
samlede byggeprojekt.
Det nuværende likviditetsskøn er udarbejdet med udgangspunkt i
kontrahering med totalentreprenør på Akuthusprojektet i starten af 2020 samt
opstart af byggeaktivitet i 2020. Når totalentreprenørens byggetakt foreligger,
vil der ske en tilretning af likviditetsbudgettet. Den oprindelige
investeringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodningen.
Nyt Hospital Bispebjerg – Økonomisk fremdrift

5.4 Kvalitet og indhold
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.
kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede
hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med
andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.

Nyt Hospital Bispebjerg
Funktionalitet og sengekapacitet
Der blev på regionsrådsmøde den 28. september 2018 besluttet at etablere
kvinde/barn funktioner på Bispebjerg Hospital. Konsenvensen af
beslutningen er, at et sengeafsnit vil blive disponeret til fødeafsnit,
indeholdende fødestuer samt operationsstue til akutte kejsersnit.
Der er således truffet beslutning om en reduktion af senge kapaciteten på 29
senge, pga. fødeafsnittet, det vil sige en reduktion fra de planlagte 593 nye
en-sengsstuer til 564 en-sengsstuer i nybyggeriet.
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Dertil vil 3 sengeafsnit, svarende til 87 senge, blive disponeret til kvinde barn
funktioner, hhv. et barselsafsnit, et børneafsnit og et neonatalafsnit. I
forbindelse med den videre projektering af kvinde/barn centeret, er der på
disse 3 afsnit samlet indtegnet 65 senge, hvilket reducerer sengeantallet i
Akuthuset med yderligere 22 senge. Denne reduktion skyldes, at der skal
etableres en række nødvendige tilknyttede rum ved et børneafsnit,
neonatalafsnit og barselsafsnit.
Der inddrages endvidere 10 en-sengsstuer i akutmodtagelsen til etablering af
en akutmodtagelse til børn, og denne kommer til at rumme 3 en-sengsstuer
samt diverse øvrige funktioner til en velfungerende børnemodtagelse.
Sengeantal
Senge i Akuthuset før beslutning om Kvinde/barnfunktioner

Ændringer i sengeantal ved indarbejdelse af Kvinde/barnfunktioner:
- Senge disponeret til fødeafsnit, herunder fødegang og
observationsrum
- 3 sengeafsnit med 87 senge konverteret til 65 senge til
kvinde/barnfunktioner
- 10 ensengsstuer i akutmodtagelsen inddraget til en
børneakutmodtagelse, heraf bibeholdes 3 rum som ensengsstuer

Senge i Akuthuset efter indarbejdelse af Kvinde/barnfunktioner
- Heraf senge til kvinde/barn funktioner
- Heraf senge til øvrige funktioner

593

-29
-22
-7

535
68
467

Samlet er antallet af senge i akuthuset derfor nu reduceret til 535 senge – en
reduktion på i alt 58 senge i forhold til de tidligere planlagte 593 senge.
De eksisterende senge til dermatologi og palliation på hospitalet er, siden
sidste opgørelse i efteråret 2018, reduceret fra 42 til 37 senge.

Hospitalets fremtidige samlede sengekapacitet udgør således nu 572 senge,
hvoraf de 68 er dedikeret til kvinde/barn centeret, og 504 senge er dedikeret
til øvrige funktioner.
Udover de 504 senge i en-sengsstuer etableres der også 27 obsevationspladser i akutmodtagelsen, som vil være meget velegnede til at håndtere
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mange af de kortere indlæggelser under 24 timer. Disse observationspladser
bidrager til hospitalets sengekapacitet, men da de ikke er en-sengsstuer med
eget badeværelse, tæller de ikke med i sengeopgørelserne for kvalitetsfondsbyggerierne. I denne sammenhæng bemærkes, at den samlede kapacitet på
Frederiksberg og Bispebjerg Hospital i dag – uden kvinde/barn funktioner –
udgør 520 senge, hvormed de kortere indlæggelser under 24 timer også
håndteres
Hvis observationspladserne i akutmodtagelsen tælles med, udgør kapaciteten
på Bispebjerg Hospital, når nybyggeriet står færdigt og efter disponering af
senge til kvinde/barnfunktioner, således 11 senge mere end den planlagte
sengekapacitet ultimo 2019.
Hospitalsledelsen vurderer, at hospitalets opgaver også fremover kan løses
med den forventede sengekapacitet.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikomanual
Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens
kvalitetsfondsbyggerier er blevet opdateret i februar 2019.

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal
2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden
blev opdateret i juni 2018, og annonceret ved en formandsmeddelse på
forretningsudvalgsmødet den 12. juni 2018.
Nyt Hospital Bispebjergs styringsmanual er opdateret ift. byggeriets aktuelle
fase og eksisterende praksis.

6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt
Hospital Bispebjerg
Der er aftalt fordelingsprincipper for udgifter mellem det
kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Bispebjerg og det regionalt
finansierede psykiatriprojekt Ny Psykiatri Bispebjerg. Det samlede projekt på
matriklen benævnes Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg.
Byggeprojekterne fordeler sig over 4 forskellige byggefelter på Bispebjerg
matriklen samt renovering i eksisterende bygninger.
Placeringen af bygningerne samt fordeling af arealer i eksisterende bygninger
til hhv. somatik og psykiatri er fastlagt ved en særskilt helhedsplanskonkurrence, der blev afsluttet i maj 2012. Resultatet blev en opdeling af
Bispebjergmatriklen i 4 kvarterer, hvor Lersø komplekset, der i dag bl.a.
indeholder somatiske senge, fremadrettet primært er planlagt anvendt til
psykiatriske ambulatorier. Ligeledes forventes bygning 20, der i dag
indeholder primært somatisk administration samt byggeprojektorganisationen, fremadrettet at skulle anvendes til Region Hovedstadens
Psykiatris samlede administration. De fredede pavillonbygninger i det
historiske kvarter planlægges i fremtiden primært anvendt til somatisk
administration og forskning.

25

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Bispebjerg 2. kvartal 2019

Punkt nr. 13 - 2. Kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Bispebjerg
Bilag 1 - Side -26 af 32
Ved hvert byggefelt er der aktiviteter med udførselsmæssige og
finansieringsmæssige grænseflader. Grænsefladerne er beskrevet i materialet
om udbetalingsanmodningen, der blev forelagt og godkendt af Regionsrådet i
januar 2017.
I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principperne for
de økonomiske grænseflader.
Byggefelterne for nybyg fordeler sig som nedenstående:
Laboratorie- og logistikbygning: 26
% psykiatri / 74 % somatik

P-hus: 64 % psykiatri /36 % somatik

Akuthus: 100 % somatik

Ny Psykiatri: 100 % psykiatri

P-huset
P-huset finansieres med 64 % fra det regionalt finansierede Ny Psykiatri
Bispebjerg og 36 % fra kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg.
Nøglen er fastsat på baggrund af de to projekters afsatte budgetter til
etablering af p-arealer på den samlede matrikel.
Laboratorie- og logistikbygningen
Laboratorie- og logistikbygningen finansieres med 26 % fra det regionalt
finansierede Ny Psykiatri Bispebjerg og 74 % fra kvalitetsfondsprojektet Nyt
Hospital Bispebjerg.
I forbindelse med byggeriet etableres to tunneller, der forbinder bygningen
med det eksisterende tunnel system og Akuthuset, således at vareforsyninger
mv. kan fragtes underjordisk til og fra bygningen. Det er alene tunnellen mod
syd, der finansieres af budgettet til laboratorie- og logistikbygningen.
Akuthuset
Akuthuset er 100 % finansieret af kvalitetsfondsprojektet. I forbindelse med
byggeriet er bygning 13 nedrevet i 2015/2016, mens bygning 7 vil blive

26

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Bispebjerg 2. kvartal 2019

Punkt nr. 13 - 2. Kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Bispebjerg
Bilag 1 - Side -27 af 32
nedrevet senere i projektforløbet. Alle nedrivninger finansieres inden for
kvalitetsfondsprojektets samlede afsatte ramme.
Ny Psykiatri Bispebjerg
Ny Psykiatri Bispebjerg samler Psykiatrisk Center København på Bispebjerg
matriklen. Projektet er 100 % regionalt finansieret.
Fælles Byggeplads
Budgettet for Fælles Byggeplads, der er opdelt i to faser, er som
udgangspunkt fordelt efter hovednøglen 74 % somatik og 26 % psykiatri. Det
faktiske forbrug fordeles løbende til de to projekter. Med udgangspunkt i
forbrugserfaringerne til dato, er budgettet for fase 2 revideret, og det samlede
budget til Fælles Byggeplads er nedjusteret. Det er nyt Hospital Bispebjerg,
der varetager projektledelsen af Fælles Byggeplads.
Tværgående projekter og funktioner
En række medarbejdere i projektorganisationen, gennemgående
bygherrerådgivning samt omkostninger forbundet med helhedsplan, lokalplan
mv. fordeles efter nøglen 26 % psykiatri og 74 % somatik.

6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Bispebjerg
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumulerede forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartalsrapports bilag
B’s forventede forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det
korrigerede budget i årets priser.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt
forbrug i forhold til total budgetsum.
Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
forventede finansieringsprofil fremsendt til SUM i forbindelse med
udbetalingsanmodningen.
Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil,
der ligger til grund for finansieringsprofilen på dato for kvartalsrapporten
opgjort i løbende priser, under hensyntagen til evt. ændringer i tidsplaner.
Den realiserede færdiggørelsesgrad ”forbrug” i bilag D er opgjort som de
akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 2. kvartal
2019 set i forhold til projektets samlede ramme.
Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen
af arbejdernes fremdrift.
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Projektet påser, at der alene betales for arbejder, der er udført, således, at den
økonomiske færdiggørelsesgrad er et udtryk for projektets fremdrift.
Da der betales efter faktisk fremdrift, udgør de realiserede udgifter således
den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 2.
kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 30. juni 2019
i forhold til det samlede gældende budget pr. 30. juni 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag
D er færdiggørelsesgraden at det samlede projekt, mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er angivet på delprojektniveau/underentrepriseniveau.

6.6 Principper for dispositionsregnskab
Nyt Hospital Bispebjerg anvender regionens økonomisystem (SAP) til
bilagshåndtering. Projektet har derudover et decentralt projektstyringsværktøj
(PMI), hvori den mere detaljerede budget- og kontraktstyring foregår.
Værktøjet indeholder bl.a. disponeringsregnskab, og det er muligt at
registrere aftaleforhold og arkivere de faktiske aftaler i systemet, således at
såvel projektledere som ledelse til stadighed har overblik over projektets
økonomi, herunder budget, forbrug og disponeringer på såvel kort som lang
sigt.
Disponeringer defineres som udgangspunkt som aftaler, der er indgået med 3.
mand, hvortil projektet er forpligtet til at yde betaling. Aftaleforholdene
omfatter bl.a. rådgivning, entrepriser mv., såvel hovedkontrakter som aftaler
om tillægsarbejder (ATR og aftalesedler) m.v. For udgiftstyper, hvor der ikke
indgås egentlige kontrakter, f.eks. løn, kontorhold, mindre udgiftsposter etc.,
vurderer administrationen de forventede disponeringer.
Aftaleforhold afregnes som udgangspunkt ved aconto faktura i henhold til
dokumenteret fremdrift for den leverede ydelse eller efter aftalt betalingsplan.
For så vidt angår tillægsarbejder, skal entreprenører og rådgivere sikre, at der
foreligger en skriftlig aftale med bygherre om ekstraarbejder forud for opstart
af en given opgave/ydelse.
Disponeringsregnskabet opgøres på baggrund af de indgåede aftaler,
administrationens forbrugsforventninger og den fakturering, der er registreret
i projektet på skæringsdagen. Det er projektledelsen, der har ansvaret for at
sikre, at disponeringsregnskabet er retvisende.
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Bilag
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici - særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisor erklæring – særskilt
bilag 3 i mødesag
Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” - særskilt bilag 4 i mødesag
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler
Fkt. 6.32.27

900 Renter af hensatte
beløb *

Samlet deponering

901 Hensættelser vedr.
kvalitetsfonden*

902 Overført til projektspecifik
egenfinansiering*

50.441.693

3.176.089.472

-2.249.495.069

Forventet deponeringsudvikling
Forbrug projekterne
Indbetaling til kvalitetsfonden****
Statens indbetalinger
Lånoptagelse
Akkumulleret deponeringssaldo**

Kvartal 1 (3. kvartal 2019)
kr.
-554.900.000
kr.
90.615.950
kr.
103.681.000
kr.
kr.
616.433.046

Kvartal 2 (4. kvartal 2019)
kr.
-668.775.059
kr.
90.615.950
kr.
274.001.000
kr.
250.503.000
kr.
562.777.937

Kvartal 3 (1. kvartal 2020)
kr.
-617.170.244
kr.
91.975.189
kr.
464.320.250
kr.
kr.
501.903.132

Fkt. 6.32.27

903 Tilskud vedr.
904 Lån vedr. kvalitetsfonds- 905 Egenfinansiering vedr.
kvalitetsfonds-investeringer investeringer
kvalitetsfondsinvesteringer

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.245.867.089 kr.

263.100.000 kr.

455.245.704 kr.

-1.964.212.793 kr.

-1.586.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.244.215.000 kr.

365.304.000 kr.

484.028.650 kr.

-2.093.547.650 kr.

-174.682

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

429.740.885 kr.

128.506.000 kr.

360.359.066 kr.

-918.605.951

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

114.640.000 kr.

-

kr.

92.015.543 kr.

-206.655.543

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

267.413.000 kr.

-

kr.

260.261.502 kr.

-527.674.502 kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

74.486.000 kr.

63.093.000 kr.

597.584.605 kr.

-735.163.605

I alt

kr.

3.376.361.974 kr.

820.003.000 kr.

2.249.495.069 kr.

Fkt. 6.51.53

906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer***

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.174.257.477 kr.

-1.245.867.089

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.251.577.217 kr.

-1.244.215.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

549.166.521 kr.

-429.740.885

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

123.544.057 kr.

-114.640.000

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

315.457.537 kr.

-267.413.000

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

439.499.917 kr.

-74.486.000

Total

kr.

3.853.502.726 kr.

-3.376.361.974

Fkt. 6.55.78

921 Gæld vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer
(lånoptagelse)

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

-263.100.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

-365.304.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

-128.506.000

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

-63.093.000

Total

kr.

-820.003.000

Forventet forbrug

Kvartal 1 (3. kvartal 2019) Kvartal 2 (4. kvartal 2019)

Det Nye Rigshospital

kr.

115.500.000 kr.

116.200.000 kr.

7.700.000 kr.

Nyt Hospital Herlev

kr.

105.000.000 kr.

122.664.536 kr.

85.000.000 kr.

50.000.000

Nyt Hospital Hvidovre

kr.

115.000.000 kr.

135.900.000 kr.

164.100.000 kr.

126.900.000

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

117.400.000 kr.

85.100.000 kr.

75.900.000 kr.

68.200.000

Nordsjælland

kr.

40.000.000 kr.

184.910.523 kr.

246.470.244 kr.

246.470.244

Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

62.000.000 kr.

24.000.000 kr.

38.000.000 kr.

75.000.000

Total (Akkumuleret)

kr.

7.000.760.043 kr.

7.669.535.102 kr.

8.286.705.346 kr.

8.853.275.590

Kvartal 4 (2. kvartal 2020)
kr.
-566.570.244
kr.
91.975.189
kr.
407.156.500
kr.
kr.
434.464.577
906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede beløb vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

-6.445.860.043 kr.

0
0
-47.604
0
-1.808.286

903 Tilskud vedr.
kvalitetsfonds-investeringer

-

Kvartal 3 (1. kvartal 2020)

Kvartal 4 (2. kvartal 2020)
-

(hele kroner)
* Ultimo 2. kvartal 2019
** Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital
***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen
**** PL-reguleret med 1,5 pct. i 2020
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Idriftsættelse

Eksisterende pavillioner

Renovering/ombygning
Kantine Lersø

Idriftsættelse

Udførelse

Projektering

Udbud

P-hus (totalentreprise)

Idriftsættelse

Udførelse

Fremskudte anlægsarbejder

Genudbud

Udbud

Hovedprojekt

Projektforslag

Dispositionsforslag

Fase 3 - Nedrivning bygning 7
/etablering forplads og parkering
Laboratorie og logistik bygning

Idriftsætning Sydblok*

Fase 2 - Udførsel Sydblok*

Idriftsætning Nordblok*

Hovedprojekt (udgår pga. udbud i
totalentreprise)
Udbud* (udarbejdelse af materiale samt
faktisk udbud samt forhandling)
Fase 1 - Udførsel Nordblok*

Projektforslag

Byggeprogram og dispositionsforslag

Nedrivning bygning 13

Projektkonkurrence

Akuthuset
Helhedsplan

Bispebjerg

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Nyt Hospital Bispebjerg - Økonomisk færdiggørelse pr. 30.06.2019
Økonomisk færdiggørelse (observationer)
(Kr. i løbende
priser)
År

Investeringsprofil udbetalingsanmodning

Pct. af
total

Revideret
investeringsprofil

Pct. af
total

Pct. af
total

Forbrug

2010

459.550

0,0%

459.550

0,0%

459.550

0,0%

2011

8.761.370

0,3%

8.761.370

0,3%

8.761.370

0,3%

2012

27.460.317

0,8%

27.460.317

0,8%

27.460.317

0,8%

2013

67.156.317

1,9%

67.156.317

1,9%

67.156.317

1,9%

2014

109.680.103

3,1%

109.680.103

3,1%

109.680.103

3,1%

2015

190.634.105

5,5%

190.634.105

5,5%

190.634.105

5,5%

2016

291.569.735

8,3%

291.569.735

8,3%

8,3%

1. kvt.

291.569.735
12.995.501

2. kvt.

20.794.874

3. kvt.

18.136.682

4. kvt.
2017

49.008.573
548.421.037

15,7%

495.891.472

14,2%

1. kvt.

495.892.029
32.517.819

2. kvt.

57.374.454

3. kvt.

33.449.316

4. kvt.
2018

80.980.705
871.372.128

24,9%

688.476.981

19,7%

688.477.539

1. kvt.

37.822.109

2. kvt.

80.729.882

3. kvt.

30.368.577

4. kvt.
2019

14,2%

19,7%

43.664.942
1.285.807.019

36,8%

822.473.981

23,5%

735.149.413

1. kvt.

16.484.405

2. kvt.

30.187.470

21,0%

3. kvt.
4. kvt.
2020

1.780.872.268

51,0%

1.172.036.981

33,5%

2021

2.376.403.460

68,0%

1.943.185.981

55,6%

2022

2.968.359.094

84,9%

2.642.906.981

75,6%

2023

3.322.936.892

95,1%

3.200.776.981

91,5%

2024

3.488.834.499

99,8%

3.460.115.981

98,9%

2025

3.495.274.623

100,0%

3.497.651.981

100,0%
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Regionsrådet i Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

2. september 2019
Vores ref. BTE

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Nyt Hospital Bispebjerg, 2. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Nyt Hospital Bispebjerg 2. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 735,1 mio. kr., vil
vi afgive vedhæftede erklæring.

Roskilde, den 2. september 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 (2. kvartal 2019), for
det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt ”Nyt Hospital Bispebjerg” (i det følgende kaldet Projektet) udvisende et forbrug på 735,1 mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse
med Budget- og regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget) udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse er opgjort i overensstemmelse
med Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget) og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug
og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge
heraf kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte
regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug
(budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om
Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset
sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning,
samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er underlagt international standard om
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
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Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. juni 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter
med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug,
er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og
regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i
kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har
inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og
forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er
mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til
Projektets fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift
og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Bispebjerg” afsnit 5.1, hvor der er oplistet en række økonomiske risici.
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på kvartalsrapportens afsnit 5.1, hvor det
fremgår, at DTØ anbefaler følgende vedrørende manglende myndighedsbehandling: ”at projektet kapitaliserer en manglende myndighedsgodkendelse særskilt i risikoprofilen indtil der er endelig vished for
at de bydende totalentreprenørers prissætning (og dermed projektets økonomi) ikke påvirkes heraf”.
Endvidere henledes opmærksomheden til kvartalsrapportens afsnit 5.1, hvor det fremgår, at DTØ anbefaler følgende vedrørende etablering af MARS (Midlertidig Akut- og Røntgen Satellit): ”at projektet afklarer omfanget af forventede ekstraomkostninger på MARS inklusiv afledte effekter af et udfordret
samarbejde. Herunder hvor stor en del der skal afholdes af kvalitetsfondsmidler inklusiv den konkrete
finansiering heraf”.
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne,
der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual,
der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er
omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en
tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har herudover ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Roskilde, den 2. september 2019
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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Center for Økonomi

Luftfoto af Nyt Hospital Bispebjerg
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Taget af Dragør Luftfoto den 27. juni 2019
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BILAG 1: Nuværende og fremtidig placering af uddannelsescenter på Bispebjerg Hospital

Nuværende
placering

Fremtidig
placering
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STYRELSESVEDTÆGT
FOR
REGION HOVEDSTADEN
Kapitel 1
Regionsrådet

§ 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. § 8 i lov om regioner mv., som
senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2017 (i det følgende benævnt regionsloven).
§ 2. Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed, og fastlægger
retningslinjerne for regionens virksomhed.
Stk. 2. Regionsrådet har den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, bortset fra de opgaver, som i henhold til loven varetages af forretningsudvalget.
Stk. 3. Regionsrådet behandler uden forudgående udvalgsbehandling rapporter fra Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver om rådgiverens arbejde, ligesom regionsrådet på samme vis behandler andre spørgsmål, som
databeskyttelsesrådgiveren forelægger rådet.
Stk. 4. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.
Stk. 5. Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen på regionens ansvarsområder og godkender planer og politikker for udviklingen af regionens virksomhed efter indstilling fra de stående udvalg.
Stk. 6. Regionsrådet fastlægger efter indstilling fra forretningsudvalget generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed, herunder
-

Kasse- og regnskabsregulativ
Revisionsregulativ og
Retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale

Stk. 7. Aftaler mellem regionen og andre myndigheder og/eller private parter,
der medfører indskrænkninger i regionsrådets beføjelser, skal inden indgåelsen forelægges regionsrådet til godkendelse.
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Stk. 8. Regionsrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn m.v., hvor
Region Hovedstaden i henhold til lovgivningen eller andre bestemmelser skal
være repræsenteret.
Stk. 9. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden.
§ 3. Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand.
§ 4. Stedfortrædere for et regionsrådsmedlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i regionslovens § 12, jfr. lov om kommunernes
styrelse § 15, stk. 2, uanset hindringens varighed.
Stk. 2. Stedfortrædere, som indkaldes efter stk. 1, til at deltage i enkelte møder i regionsrådet, vederlægges i overensstemmelse med reglerne i regionslovens § 11, stk. 1, jf. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 8, og bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv §
7, stk. 1, 3. pkt.
§ 5. Regionsrådet kan i henhold til regionsloven, jf. lov om kommunernes styrelse, nedsætte særlige udvalg - § 17 stk. 4 udvalg - til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for
regionsrådet, forretningsudvalget og de stående udvalg. Regionsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres
virksomhed.

Kapitel 2
Regionsrådsformanden

§ 6. Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens
samlede administration de funktioner, der fremgår af regionslovens § 16, jfr.
§§ 30-33 i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 2. Regionsrådsformanden sørger for, at der i fornødent omfang indhentes
erklæring fra forretningsudvalget og de stående udvalg, inden regionsrådet
træffer beslutning i en sag.
Stk. 3. Regionsrådsformanden påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, de stående udvalg og af administrationen forlange enhver oplysning
om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
Stk. 4. Regionsrådsformanden påser, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og påser, at udgifter og indtægter føres i
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overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder regionsrådsformanden, at en disposition ikke har
haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for regionsrådet.

Kapitel 3
Forretningsudvalget

§ 7. Forretningsudvalget er regionens økonomiudvalg, der har ansvar for varetagelsen af regionens økonomiske planlægning og forestår regionens samlede
planlægningsopgaver, idet udvalget fastlægger de generelle forudsætninger
for de stående udvalgs planlægningsopgaver. Forretningsudvalget fungerer
desuden som personaleudvalg. Forretningsudvalgets opgaver på økonomiområdet fremgår af regionsloven.
Stk. 2 Forretningsudvalgets 15 medlemmer vælges blandt regionsrådets medlemmer. Formanden for regionsrådet er født formand for forretningsudvalget.
§ 8. Forretningsudvalget har i henhold til regionsloven, indseende med de
økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige regionens
administrationsområder. Det indebærer, at forretningsudvalget har ansvar for
de økonomiske og administrative forhold i regionen, og at alle sager, som forelægges for regionsrådet, forelægges gennem forretningsudvalget, når de
vedrører økonomi og administration
Udvalget har udover de ovenfor nævnte områder også politikudviklende og
politikopfølgende opgaver på de områder, som ikke er henlagt til de stående
udvalg, herunder bl.a.
•
•

Fastlæggelse af og opfølgning på driftsmål vedr. akutområdet/akuttelefonen 1813, herunder kvalitetsmål og patienttilfredshed mv.
Kvalitetsfondsbyggerierne

§ 9. Forretningsudvalget fastsætter regler om:
•
•

indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets
udøvelse af budget- og bevillingskontrol, og
i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.

Stk. 2. Forretningsudvalget fører tilsyn med
•
•
•

at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er
forsvarlig,
at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde, og
løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner.
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Kapitel 4
Stående udvalg

De stående udvalg i Region Hovedstaden har ikke som regionsrådet og forretningsudvalget del i den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, herunder af driftsopgaver og anlægsopgaver.
De stående udvalgs opgave er at formulere forslag til den politik, som regionen skal føre på sine ansvarsområder og at påse, at vedtagne politikker føres
ud i livet. Udvalgene har også til opgave at følge op på de vedtagne planer og
politikker og at stille forslag om ændringer i fornødent omfang.
Udvalgene har ikke budgetansvar for deres ansvarsområder, men kan af regionsrådet få tillagt konkret udmøntning af bestemte bevillingsbeløb. De stående udvalg kan endvidere få tillagt umiddelbar forvaltning på bestemte dele
af deres ansvarsområde ved delegation fra regionsrådet. De stående udvalg
bidrager efter anmodning fra forretningsudvalget til udarbejdelse af forretningsudvalgets budgetforslag inden for deres ansvarsområder.
Regionsrådet drøfter en gang om året målene for de stående udvalgs og forretningsudvalgets arbejde.
§ 10. Der nedsættes følgende udvalg, der alle har 9 medlemmer, bortset fra
Miljø- og klimaudvalget, som har 7 medlemmer og Sundhedsudvalget, der har
11 medlemmer:
Sundhedsudvalg
Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for forebyggelse og sammenhæng
Udvalg for forskning, innovation og uddannelse
Miljø- og klimaudvalg
Trafikudvalg
Stk. 2. De stående udvalg og forretningsudvalget har på det politikudviklende
og politikopfølgende område en forpligtelse til at inddrage borgere, patienter,
pårørende, fagfolk, organisationer og andre relevante aktører, i relevant omfang.
§ 11. Medlemmerne af stående udvalg vælges blandt regionsrådets medlemmer.
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Stk. 2. Udvalgene vælger selv deres formand og næstformand. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand og næstformand.
Stk. 3. Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Stk. 4. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Der er udarbejdet en
standardforretningsorden med tilhørende regler om foretræde.
Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed eller til offentlig høring, gives der mulighed for
korte mindretalsudtalelser.
Stk. 6. Til formændene for de stående udvalg udbetales et særskilt vederlag
svarende til 3 % af regionsrådsformandens årlige vederlag.
§ 12. Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i
fornødent omfang med inddragelse af forretningsudvalget og regionsrådets
formand.
Sundhedsudvalget

Politikudviklende opgave:
Sundhedsudvalget skal i sit arbejde med bl.a. hospitalsplanen have fokus på
indsatser, der sikrer, at behandlingen på regionens hospitaler leveres til borgeren på et højt fagligt niveau – og på en måde, så den fremmer helbredelse
og varetagelse af egen sundhed ud fra den enkelte patients situation og behov. Udvalget skal i sin politikformulerende rolle være med til at sikre, at alle
borgere skal have lige god behandling uanset, om deres sygdom er fysisk eller psykisk.
Udvalget skal bidrage til sikring af, at alle borgere i regionen kan få hurtig og
kompetent hjælp ved akut sygdom.
Udvalget skal bidrage til udviklingsarbejdet omkring at skabe en organisation
og struktur på fødeområdet, der kan sikre tilstrækkelig kapacitet til den forventede stigning i antal fødsler i regionen.
Udvalget skal arbejde med mulighederne for at inddrage pårørende som en
ressource i behandlingsforløbet og hvordan hensynet til børn som pårørende
kan varetages ved behandling af forældre og søskende.
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Udvalget skal vurdere yderligere initiativer på palliationsområdet, herunder
også vurdere initiativer der kan sikre en værdig død på hospice eller tilbud om
støtte i eget hjem eller på hospitalerne – også til børn.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Driftsmål på sundhedsområdet overholdelse af ventetider og udredningsgaranti
Hospitalsplanen 2020
Akutområdet (Akuttelefonen 1813 og de fælles akutmodtagelser), jf.
dog § 8
Tværpolitisk forhandlingsgruppe tilknyttet Akuttelefonen 1813
Fødeområdet (kapacitet) og udbredelse af kendt jordemoderordning
Anbefalingerne fra udvalget for sammenhængende patientforløb
Patientansvarlig læge
Indsatser i forhold til undersøgelse, behandling og rehabilitering på
kræft-, hjerte- og transplantationsområdet
Inddragelse af patienternes egne ressourcer i behandlingen
Varetage relationerne til Patientinddragelsesudvalget
Patientsikkerhed
Palliation
Kvalitet i servicetilbud og information til patienterne samt ekstern patienttransport
Social- og psykiatriudvalg

Politikudviklende opgave:
Et social- og psykiatriudvalg skal sætte overordnet retning og mål for udviklingen af psykiatrien. Udvalget skal i sit arbejde have et bredt blik på, hvordan
den regionale indsats bedst tilrettelægges, så den støtter mennesker med
psykiske lidelser.
Det gælder både i forhold til at sikre fokus på den behandling og de tilbud patienten modtager på hospitalerne, men også i at sikre hensigtsmæssige overgange gennem inddragelse og bedre samarbejde mellem psykiatri og somatik
i forhold til mennesker, der lider af såvel psykiske som fysiske sygdomme.
Udvalget skal i sit politikudviklende arbejde med en ny flerårig handleplan for
psykiatrien blandt andet arbejde videre med et øget fokus på de pårørende i
psykiatrien, og hvordan de kan bruges som en ressource og sikres inddragelse i behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene, når
det er dem, der er de pårørende.
Der skal arbejdes med bedre overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, samt igangsættes initiativer, der skal nedbringe
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tvang og overdødelighed blandt psykiatriske patienter – særligt patienter med
et misbrug.
Der skal desuden styrkes og videreudvikles på konceptet for ”Huset for Psykisk Sundhed”. Herunder med fokus på nedtrapning af uhensigtsmæssigt medicinbrug hos borgere.
Udvalget arbejder med udvikling af den årlige rammeaftale med kommunerne
på det sociale område, herunder med henblik på drøftelse af kvalitet og udvikling i de højt specialiserede sociale tilbud.
Udvalget har en løbende dialog med bestyrelser for de selvejende sociale institutioner, som regionen har indgået driftsoverenskomst med og med regionens egne sociale tilbud, herunder med repræsentanter for brugere og pårørende.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•

Handleplan for psykiatrien, herunder erfaringsopsamling med ikke medicinske metoder og en helhedsorienteret tilgang til behandling
Overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
Indsats for patienter med samtidig psykisk og somatisk sygdom, herunder indsats mod misbrug.
Kortlægning af udviklingen i den kommunale og den regionale psykiatriindsats, herunder kommunernes hjemtagelse af færdigbehandlede.
Inddragelse af pårørende i psykiatrien
Kvalitet i servicetilbud
Driftsmål på psykiatriområdet, herunder overholdelse af ventetider, udredningsgaranti og anvendelse af tvang

Udvalg for forebyggelse og sammenhæng

Politikudviklende rolle:
Nedsættelsen af udvalg for forebyggelse og sammenhæng har til formål at
styrke det tværgående samarbejde om borgeren. Den regionale indsats på
sundhedsområdet handler ikke kun om den behandling, patienten modtager
på hospitalerne, men også om de tilbud vedkommende får derhjemme – i
samarbejde med kommune, praktiserende læge m.fl.
Udvalget har derfor en vigtig opgave i at politikudvikle på, hvad regionen kan
gøre for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen i borgerens nærmiljø.
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Samarbejdet med kommunerne omkring det systematiske udviklingsarbejde
med forebyggelse vil også være et indsatsområde for udvalget, blandt andet
for at undgå unødvendige genindlæggelser.
Udvalget skal også arbejde for at forebygge ulighed i sundhed ved blandt andet at opretholde fokus på hjælp til de mest udsatte borgere i regionen eksempelvis psykisk sårbare.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forebyggelse
Ulighed i sundhed
Medicinanvendelse
Praksissektoren
Sundhedsaftalen
Sundhedshuse
Overgang mellem region og kommune for patienterne
Varetage relationerne til Sundhedskoordinationsudvalget, Regionshandicaprådet og Praksisplansudvalget, Patientinddragelsesudvalget
Genindlæggelse
Driftsmål på det tværsektorielle område, herunder forebyggelse

Udvalg for forskning, innovation og uddannelse

Politikudviklende opgave:
Udvalget skal sætte retning og mål for det regionale udviklingsområde for at
fremtidssikre en metropol i international konkurrence med god livskvalitet for
regionens borgere. Det arbejde tager afsæt i en strategi for den regionale udvikling i regionen, hvor udvalget i det politikudviklende arbejde har et bredt blik
på forskning, innovation og uddannelse med fokus på,
-

-

-

At styrke innovationsindsatsen bredt i regionen, herunder hvordan digitalisering skal bidrage til bedre løsninger i sundhedsvæsenet inden for
forskning og innovation samt løsningen af samfundsmæssige problemer i Greater Copenhagen Geografien.
at afprøve ny teknologi, herunder kunstig intelligens, velfærds- og
sundhedsteknologi i samarbejder på tværs af kommuner og regioner
og sammen med virksomheder, universiteter og andre relevante parter.
at skabe rammerne og sætte retning for internationale samarbejder i
regionen.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Side 8

Punkt nr. 15 - Ændring af styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden
Bilag 1 - Side -9 af 11

-

-

-

-

-

at Region Hovedstaden fortsætter sin tradition for samarbejde mellem
regionen og private aktører. Dette både i forhold til OPP-samarbejde,
OPI-samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o. lign.
at videreudvikle samarbejdet med blandt andet erhvervsskolerne, kommunerne og andre aktører for at sikre arbejdskraft i regionen, bl.a. ved
at igangsætte initiativer, der sikrer unge uddannelse specielt i forhold til
erhvervsuddannelserne.
at sikre, at der er match mellem kompetencebehov og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet, herunder samarbejde med forsknings- og
uddannelsesinstitutioner med fokus på relevant efteruddannelse for
medarbejdere.
at styrke regionen som partner inden for sundhedsforskning og fokusere på at skabe gode betingelser for forskning bl.a. gennem stærke
samarbejder mellem hospitaler, uddannelsesinstitutioner, lægepraksis
og private virksomheder, herunder sundhedspersonalets egne forskningsinitiativer.
at realisere det politiske mål om at videreudvikle de ekspansive vidensmiljøer, hvor fokus er på at generere ny viden og innovative løsninger,
som vises gennem kongeindikatoren ”Ekstern finansiering til forskning
og innovation”.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Regionale Udviklingsstrategi (RUS)
Digitale kompetencer
Kultur, herunder regionens kulturpulje
Lifescience og understøttelse af klinisk forskning i samarbejde med industrien
Rekruttering af kompetent arbejdskraft
Internationalisering
Kompetenceudvikling og relevant efteruddannelse
Uddannelsesplanlægning og koordination af relevante uddannelser i
regionen
Sociale klausuler (praktikpladser, løn- og ansættelsesvilkår for byggerier i Region Hovedstaden)
Perspektiver for ny sundheds- og velfærdsteknologi
Forskningsstrategi for regionen
Samarbejde med virksomheder om afprøvning af medicin og teknologi
(OPI)
Partnerskaber og forskningssamarbejder med universiteter, lægepraksis, hospitaler og virksomheder mv. (OPP mv.)
Personlig medicin
Brugen af sundhedsdata i samarbejde med eksterne parter
Innovation, herunder medarbejderdrevet innovation og innovation I
samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Side 9

Punkt nr. 15 - Ændring af styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden
Bilag 1 - Side -10 af 11

•

Relationer til Greater Copenhagen Committee og Greater Copenhagen
EU-Office
Miljø- og klimaudvalget

Politikudviklende opgave:
Miljø- og klimaudvalget skal i sit udviklingsarbejde være med til at realisere visionen om regionen som en grøn og innovativ metropol både i geografien og
regionen som egen virksomhed.
Miljø- og klimaudvalget skal være med til at sætte fokus på regionens indsats
for at mindske miljøbelastning på regionens egne virksomheder og institutioner. Det betyder også, at udvalget skal kigge nærmere på, hvilke løsninger og
tiltag, der kan være til gavn for vores miljø samt understøtte grønne indkøb.
Udviklingen vises gennem kongeindikatoren CO2.
Udvalget vil blandt andet være med til at holde fokus på, at Region Hovedstadens store byggeopgaver på hospitalerne påvirker klimaet mindst muligt eksempelvis via lavt energiforbrug, fornuftigt valg af byggematerialer, begrænset
vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.
Udvalget skal være politikudviklende inden for bl.a. klimatilpasning, cirkulær
økonomi, ressourceeffektivitet, energi, jordforurening og grundvandsbeskyttelse.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•

Råstofplan
Jordforureningsindsats og drikkevandsbeskyttelse
Klima, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Grønne indkøb
Erfaringsopsamling omkring klima, lavt energiforbrug, byggematerialer
og spildevandshåndtering fra nye hospitalsbyggerier og renoveringsprojekter
Trafikudvalg

Politikudviklende opgave:
Trafikudvalget skal være med til at sikre en effektiv og bæredygtig mobilitet i
hovedstadsregionen.
Trafikudvalget tager i sin politikudviklende opgave afsæt i den fælles trafikplan
for Hovedstadsregionen, der blev vedtaget i 2016. Udvalget skal i sit arbejde
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være med til at sikre en velfungerende kollektiv trafik i regionen, der aflaster
trængselsproblemer og sikrer mobilitet på tværs af regionen også i tyndt befolkede områder, bl.a. let adgang til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og
hospitaler.
Udvalget skal bidrage til at fremme indsatsen for bæredygtig og grøn mobilitet
for at bidrage til målet om at blive fossilfri i 2050. Udvalget kan i den forbindelse inddrage overvejelser om, hvordan man kan nedsætte miljøbelastningen
i områder præget af støj og røg på trafikområdet ved nye vejforbindelser ved
brug af kollektiv trafik og elbiler. Derudover kan udvalget også være med til at
pege på, hvordan man når i mål med at udfase dieselbusser i regionens drift
og erstatte dem med el-busser eller lignende frem mod 2030.
Endelig falder udviklingsarbejdet omkring at udbrede netværket af supercykelstier til hele regionen også ind under udvalgets politikudviklende opgaver.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektiv trafik
Strategisk trafikplanlægning, herunder arbejdet for en styrket koordinering af den kollektive trafik
Letbanen
Nye stationer og trafikale forbindelser
Samlet trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen
Bæredygtig og grøn mobilitet
Supercykelstier
Indsats for elbiler og andre grønne drivmidler
Relationerne til Movia, Hovedstadens Letbane og DOT
Relationer til STRING

Således vedtaget af regionsrådet den 24. september og 22. oktober 2019.
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STYRELSESVEDTÆGT
FOR
REGION HOVEDSTADEN
Kapitel 1
Regionsrådet

§ 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. § 8 i lov om regioner mv., som
senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2017 (i det følgende benævnt regionsloven).
§ 2. Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed, og fastlægger
retningslinjerne for regionens virksomhed.
Stk. 2. Regionsrådet har den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, bortset fra de opgaver, som i henhold til loven varetages af forretningsudvalget.
Stk. 3. Regionsrådet behandler uden forudgående udvalgsbehandling rapporter fra Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver om rådgiverens arbejde, ligesom regionsrådet på samme vis behandler andre spørgsmål, som
databeskyttelsesrådgiveren forelægger rådet.
Stk. 4. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.
Stk. 5. Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen på regionens ansvarsområder og godkender planer og politikker for udviklingen af regionens virksomhed efter indstilling fra de stående udvalg.
Stk. 6. Regionsrådet fastlægger efter indstilling fra forretningsudvalget generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed, herunder
-

Kasse- og regnskabsregulativ
Revisionsregulativ og
Retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale

Stk. 7. Regionsrådet godkender aftalerAftaler mellem regionen og andre myndigheder og/eller private parter, der medfører indskrænkninger i regionsrådets
beføjelser, skal inden indgåelsen forelægges regionsrådet til godkendelse.
med andre myndigheder.
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Stk. 8. Regionsrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn m.v., hvor
Region Hovedstaden i henhold til lovgivningen eller andre bestemmelser skal
være repræsenteret.
Stk. 9. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden.

§ 3. Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand.
§ 4. Stedfortrædere for et regionsrådsmedlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i regionslovens § 12, jfr. lov om kommunernes
styrelse § 15, stk. 2, uanset hindringens varighed.
Stk. 2. Stedfortrædere, som indkaldes efter stk. 1, til at deltage i enkelte møder i regionsrådet, vederlægges i overensstemmelse med reglerne i regionslovens § 11, stk. 1, jf. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 8, og bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv §
7, stk. 1, 3. pkt.
De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden.
§ 5. Regionsrådet kan i henhold til regionsloven, jf. lov om kommunernes styrelse, nedsætte særlige udvalg - § 17 stk. 4 udvalg - til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for
regionsrådet, forretningsudvalget og de stående udvalg. Regionsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres
virksomhed. Som bilag 1 er vedlagt en oversigt over de pr. januar 2018 nedsatte særlige udvalg.

Kapitel 2
Regionsrådsformanden

§ 6. Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens
samlede administration de funktioner, der fremgår af regionslovens § 16, jfr.
§§ 30-33 i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 2. Regionsrådsformanden sørger for, at der i fornødent omfang indhentes
erklæring fra forretningsudvalget og de stående udvalg, inden regionsrådet
træffer beslutning i en sag.
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Stk. 3. Regionsrådsformanden påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, de stående udvalg og af administrationen forlange enhver oplysning
om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
Stk. 4. Regionsrådsformanden påser, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og påser, at udgifter og indtægter føres i
overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder regionsrådsformanden, at en disposition ikke har
haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for regionsrådet.

Kapitel 3
Forretningsudvalget

§ 7. Forretningsudvalget er regionens økonomiudvalg, der har ansvar for varetagelsen af regionens økonomiske planlægning og forestår regionens samlede
planlægningsopgaver, idet udvalget fastlægger de generelle forudsætninger
for de stående udvalgs planlægningsopgaver. Forretningsudvalget fungerer
desuden som personaleudvalg. Forretningsudvalgets opgaver på økonomiområdet fremgår af regionsloven.
Stk. 2 Forretningsudvalgets 15 medlemmer vælges blandt regionsrådets medlemmer. Formanden for regionsrådet er født formand for forretningsudvalget.
§ 8. Forretningsudvalget har i henhold til regionsloven, indseende med de
økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige regionens
administrationsområder. Det indebærer, at forretningsudvalget har ansvar for
de økonomiske og administrative forhold i regionen, og at alle sager, som forelægges for regionsrådet, forelægges gennem forretningsudvalget, når de
vedrører økonomi og administration
Udvalget har udover de ovenfor nævnte områder også politikudviklende og
politikopfølgende opgaver på de områder, som ikke er henlagt til de stående
udvalg, herunder bl.a.
•
•

Fastlæggelse af og opfølgning på driftsmål vedr. akutområdet/akuttelefonen 1813, herunder kvalitetsmål og patienttilfredshed mv.
Kvalitetsfondsbyggerierne

§ 9. Forretningsudvalget fastsætter regler om:
•
•

indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets
udøvelse af budget- og bevillingskontrol, og
i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.
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Stk. 2. Forretningsudvalget fører tilsyn med
•
•
•

at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er
forsvarlig,
at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde, og
løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner.

Kapitel 4
Stående udvalg

De stående udvalg i Region Hovedstaden har ikke som regionsrådet og forretningsudvalget del i den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, herunder af driftsopgaver og anlægsopgaver.
De stående udvalgs opgave er at formulere forslag til den politik, som regionen skal føre på sine ansvarsområder og at påse, at vedtagne politikker føres
ud i livet. Udvalgene har også til opgave at følge op på de vedtagne planer og
politikker og at stille forslag om ændringer i fornødent omfang.
Udvalgene har ikke budgetansvar for deres ansvarsområder, men kan af regionsrådet få tillagt konkret udmøntning af bestemte bevillingsbeløb. De stående udvalg kan endvidere få tillagt umiddelbar forvaltning på bestemte dele
af deres ansvarsområde ved delegation fra regionsrådet. De stående udvalg
bidrager efter anmodning fra forretningsudvalget til udarbejdelse af forretningsudvalgets budgetforslag inden for deres ansvarsområder.
Regionsrådet drøfter en gang om året målene for de stående udvalgs og forretningsudvalgets arbejde.
§ 10. Der nedsættes følgende udvalg, der alle har 9 medlemmer, bortset fra
Miljø- og klimaudvalget, som har 7 medlemmer og Sundhedsudvalget, der har
11 medlemmer:
Sundhedsudvalg
Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for forebyggelse og sammenhæng
Udvalg for forskning, innovation og uddannelse
Miljø- og klimaudvalg
Trafikudvalg
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Stk. 2. De stående udvalg og forretningsudvalget har på det politikudviklende
og politikopfølgende område en forpligtelse til at inddrage borgere, patienter,
pårørende, fagfolk, organisationer og andre relevante aktører, i relevant omfang.
§ 11. Medlemmerne af stående udvalg vælges blandt regionsrådets medlemmer.
Stk. 2. Udvalgene vælger selv deres formand og næstformand. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand og næstformand.
Stk. 3. Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Stk. 4. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Der er udarbejdet en
standardforretningsorden med tilhørende regler om foretræde.
Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed eller til offentlig høring, gives der mulighed for
korte mindretalsudtalelser.
Stk. 6. Til formændene for de stående udvalg udbetales et særskilt vederlag
svarende til 3 % af regionsrådsformandens årlige vederlag.
§ 12. Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i
fornødent omfang med inddragelse af forretningsudvalget og regionsrådets
formand.
Sundhedsudvalget

Politikudviklende opgave:
Sundhedsudvalget skal i sit arbejde med bl.a. hospitalsplanen have fokus på
indsatser, der sikrer, at behandlingen på regionens hospitaler leveres til borgeren på et højt fagligt niveau – og på en måde, så den fremmer helbredelse
og varetagelse af egen sundhed ud fra den enkelte patients situation og behov. Udvalget skal i sin politikformulerende rolle være med til at sikre, at alle
borgere skal have lige god behandling uanset, om deres sygdom er fysisk eller psykisk.
Udvalget skal bidrage til sikring af, at alle borgere i regionen kan få hurtig og
kompetent hjælp ved akut sygdom.
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Udvalget skal bidrage til udviklingsarbejdet omkring at skabe en organisation
og struktur på fødeområdet, der kan sikre tilstrækkelig kapacitet til den forventede stigning i antal fødsler i regionen.
Udvalget skal arbejde med mulighederne for at inddrage pårørende som en
ressource i behandlingsforløbet og hvordan hensynet til børn som pårørende
kan varetages ved behandling af forældre og søskende.
Udvalget skal vurdere yderligere initiativer på palliationsområdet, herunder
også vurdere initiativer der kan sikre en værdig død på hospice eller tilbud om
støtte i eget hjem eller på hospitalerne – også til børn.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Driftsmål på sundhedsområdet overholdelse af ventetider og udredningsgaranti
Hospitalsplanen 2020
Akutområdet (Akuttelefonen 1813 og de fælles akutmodtagelser), jf.
dog § 8
Tværpolitisk forhandlingsgruppe tilknyttet Akuttelefonen 1813
Fødeområdet (kapacitet) og udbredelse af kendt jordemoderordning
Anbefalingerne fra udvalget for sammenhængende patientforløb
Patientansvarlig læge
Indsatser i forhold til undersøgelse, behandling og rehabilitering på
kræft-, hjerte- og transplantationsområdet
Inddragelse af patienternes egne ressourcer i behandlingen
Varetage relationerne til Patientinddragelsesudvalget
Patientsikkerhed
Palliation
Kvalitet i servicetilbud og information til patienterne samt ekstern patienttransport
Social- og psykiatriudvalg

Politikudviklende opgave:
Et social- og psykiatriudvalg skal sætte overordnet retning og mål for udviklingen af psykiatrien. Udvalget skal i sit arbejde have et bredt blik på, hvordan
den regionale indsats bedst tilrettelægges, så den støtter mennesker med
psykiske lidelser.
Det gælder både i forhold til at sikre fokus på den behandling og de tilbud patienten modtager på hospitalerne, men også i at sikre hensigtsmæssige overgange gennem inddragelse og bedre samarbejde mellem psykiatri og somatik
i forhold til mennesker, der lider af såvel psykiske som fysiske sygdomme.
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Udvalget skal i sit politikudviklende arbejde med en ny flerårig handleplan for
psykiatrien blandt andet arbejde videre med et øget fokus på de pårørende i
psykiatrien, og hvordan de kan bruges som en ressource og sikres inddragelse i behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene, når
det er dem, der er de pårørende.
Der skal arbejdes med bedre overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, samt igangsættes initiativer, der skal nedbringe
tvang og overdødelighed blandt psykiatriske patienter – særligt patienter med
et misbrug.
Der skal desuden styrkes og videreudvikles på konceptet for ”Huset for Psykisk Sundhed”. Herunder med fokus på nedtrapning af uhensigtsmæssigt medicinbrug hos borgere.
Udvalget arbejder med udvikling af den årlige rammeaftale med kommunerne
på det sociale område, herunder med henblik på drøftelse af kvalitet og udvikling i de højt specialiserede sociale tilbud.
Udvalget har en løbende dialog med bestyrelser for de selvejende sociale institutioner, som regionen har indgået driftsoverenskomst med og med regionens egne sociale tilbud, herunder med repræsentanter for brugere og pårørende.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•

Handleplan for psykiatrien, herunder erfaringsopsamling med ikke medicinske metoder og en helhedsorienteret tilgang til behandling
Overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
Indsats for patienter med samtidig psykisk og somatisk sygdom, herunder indsats mod misbrug.
Kortlægning af udviklingen i den kommunale og den regionale psykiatriindsats, herunder kommunernes hjemtagelse af færdigbehandlede.
Inddragelse af pårørende i psykiatrien
Kvalitet i servicetilbud
Driftsmål på psykiatriområdet, herunder overholdelse af ventetider, udredningsgaranti og anvendelse af tvang

Udvalg for forebyggelse og sammenhæng

Politikudviklende rolle:
Nedsættelsen af udvalg for forebyggelse og sammenhæng har til formål at
styrke det tværgående samarbejde om borgeren. Den regionale indsats på
sundhedsområdet handler ikke kun om den behandling, patienten modtager
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på hospitalerne, men også om de tilbud vedkommende får derhjemme – i
samarbejde med kommune, praktiserende læge m.fl.
Udvalget har derfor en vigtig opgave i at politikudvikle på, hvad regionen kan
gøre for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen i borgerens nærmiljø.
Samarbejdet med kommunerne omkring det systematiske udviklingsarbejde
med forebyggelse vil også være et indsatsområde for udvalget, blandt andet
for at undgå unødvendige genindlæggelser.
Udvalget skal også arbejde for at forebygge ulighed i sundhed ved blandt andet at opretholde fokus på hjælp til de mest udsatte borgere i regionen eksempelvis psykisk sårbare.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forebyggelse
Ulighed i sundhed
Medicinanvendelse
Praksissektoren
Sundhedsaftalen
Sundhedshuse
Overgang mellem region og kommune for patienterne
Varetage relationerne til Sundhedskoordinationsudvalget, Regionshandicaprådet og Praksisplansudvalget, Patientinddragelsesudvalget
Genindlæggelse
Driftsmål på det tværsektorielle område, herunder forebyggelse

Udvalg for forskning, innovation og uddannelse

Politikudviklende opgave:
Udvalget skal sætte retning og mål for det regionale udviklingsområde for at
fremtidssikre en metropol i international konkurrence med god livskvalitet for
regionens borgere. Det arbejde tager afsæt i en strategi for den regionale udvikling i regionen, hvor udvalget i det politikudviklende arbejde har et bredt blik
på forskning, innovation og uddannelse med fokus på,
-

-

At styrke innovationsindsatsen bredt i regionen, herunder hvordan digitalisering skal bidrage til bedre løsninger i sundhedsvæsenet inden for
forskning og innovation samt løsningen af samfundsmæssige problemer i Greater Copenhagen Geografien.
at afprøve ny teknologi, herunder kunstig intelligens, velfærds- og
sundhedsteknologi i samarbejder på tværs af kommuner og regioner
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-

-

-

-

-

og sammen med virksomheder, universiteter og andre relevante parter.
at skabe rammerne og sætte retning for internationale samarbejder i
regionen.
at Region Hovedstaden fortsætter sin tradition for samarbejde mellem
regionen og private aktører. Dette både i forhold til OPP-samarbejde,
OPI-samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o. lign.
at videreudvikle samarbejdet med blandt andet erhvervsskolerne, kommunerne og andre aktører for at sikre arbejdskraft i regionen, bl.a. ved
at igangsætte initiativer, der sikrer unge uddannelse specielt i forhold til
erhvervsuddannelserne.
at sikre, at der er match mellem kompetencebehov og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet, herunder samarbejde med forsknings- og
uddannelsesinstitutioner med fokus på relevant efteruddannelse for
medarbejdere.
at styrke regionen som partner inden for sundhedsforskning og fokusere på at skabe gode betingelser for forskning bl.a. gennem stærke
samarbejder mellem hospitaler, uddannelsesinstitutioner, lægepraksis
og private virksomheder, herunder sundhedspersonalets egne forskningsinitiativer.
at realisere det politiske mål om at videreudvikle de ekspansive vidensmiljøer, hvor fokus er på at generere ny viden og innovative løsninger,
som vises gennem kongeindikatoren ”Ekstern finansiering til forskning
og innovation”.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Regionale Udviklingsstrategi (RUS)
Digitale kompetencer
Kultur, herunder regionens kulturpulje
Lifescience og understøttelse af klinisk forskning i samarbejde med industrien
Rekruttering af kompetent arbejdskraft
Internationalisering
Kompetenceudvikling og relevant efteruddannelse
Uddannelsesplanlægning og koordination af relevante uddannelser i
regionen
Sociale klausuler (praktikpladser, løn- og ansættelsesvilkår for byggerier i Region Hovedstaden)
Perspektiver for ny sundheds- og velfærdsteknologi
Forskningsstrategi for regionen
Samarbejde med virksomheder om afprøvning af medicin og teknologi
(OPI)
Partnerskaber og forskningssamarbejder med universiteter, lægepraksis, hospitaler og virksomheder mv. (OPP mv.)
Personlig medicin
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•
•
•

Brugen af sundhedsdata i samarbejde med eksterne parter
Innovation, herunder medarbejderdrevet innovation og innovation I
samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
Relationer til Greater Copenhagen Committee og Greater Copenhagen
EU-Office
Miljø- og klimaudvalget

Politikudviklende opgave:
Miljø- og klimaudvalget skal i sit udviklingsarbejde være med til at realisere visionen om regionen som en grøn og innovativ metropol både i geografien og
regionen som egen virksomhed.
Miljø- og klimaudvalget skal være med til at sætte fokus på regionens indsats
for at mindske miljøbelastning på regionens egne virksomheder og institutioner. Det betyder også, at udvalget skal kigge nærmere på, hvilke løsninger og
tiltag, der kan være til gavn for vores miljø samt understøtte grønne indkøb.
Udviklingen vises gennem kongeindikatoren CO2.
Udvalget vil blandt andet være med til at holde fokus på, at Region Hovedstadens store byggeopgaver på hospitalerne påvirker klimaet mindst muligt eksempelvis via lavt energiforbrug, fornuftigt valg af byggematerialer, begrænset
vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.
Udvalget skal være politikudviklende inden for bl.a. klimatilpasning, cirkulær
økonomi, ressourceeffektivitet, energi, jordforurening og grundvandsbeskyttelse.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•

Råstofplan
Jordforureningsindsats og drikkevandsbeskyttelse
Klima, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Grønne indkøb
Erfaringsopsamling omkring klima, lavt energiforbrug, byggematerialer
og spildevandshåndtering fra nye hospitalsbyggerier og renoveringsprojekter
Trafikudvalg

Politikudviklende opgave:
Trafikudvalget skal være med til at sikre en effektiv og bæredygtig mobilitet i
hovedstadsregionen.
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Trafikudvalget tager i sin politikudviklende opgave afsæt i den fælles trafikplan
for Hovedstadsregionen, der blev vedtaget i 2016. Udvalget skal i sit arbejde
være med til at sikre en velfungerende kollektiv trafik i regionen, der aflaster
trængselsproblemer og sikrer mobilitet på tværs af regionen også i tyndt befolkede områder, bl.a. let adgang til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og
hospitaler.
Udvalget skal bidrage til at fremme indsatsen for bæredygtig og grøn mobilitet
for at bidrage til målet om at blive fossilfri i 2050. Udvalget kan i den forbindelse inddrage overvejelser om, hvordan man kan nedsætte miljøbelastningen
i områder præget af støj og røg på trafikområdet ved nye vejforbindelser ved
brug af kollektiv trafik og elbiler. Derudover kan udvalget også være med til at
pege på, hvordan man når i mål med at udfase dieselbusser i regionens drift
og erstatte dem med el-busser eller lignende frem mod 2030.
Endelig falder udviklingsarbejdet omkring at udbrede netværket af supercykelstier til hele regionen også ind under udvalgets politikudviklende opgaver.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektiv trafik
Strategisk trafikplanlægning, herunder arbejdet for en styrket koordinering af den kollektive trafik
Letbanen
Nye stationer og trafikale forbindelser
Samlet trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen
Bæredygtig og grøn mobilitet
Supercykelstier
Indsats for elbiler og andre grønne drivmidler
Relationerne til Movia, Hovedstadens Letbane og DOT
Relationer til STRING

Således vedtaget af regionsrådet 12. marts og 9. april 2019 den 24. september og 22. oktober 2019.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Side 11

Punkt nr. 16 - Fremtidig model for fremmedsprogstolkning
Bilag 1 - Side -1 af 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58 %

52 %
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Introduktion

Introduktion
Antallet af tolkninger i Region Hovedstaden var i 2018 på 74.672. Der er stort set lige mange tolkninger på hospitaler og i speciallæge/almen praksis.
Formålet med denne undersøgelse er at belyse brugernes oplevelser med servicen og kvaliteten af
de fremmedsprogstolkninger, som Region Hovedstadens tolkeleverandør leverer i almen praksis og
på regionens hospitaler.
Brugerundersøgelsens resultater skal bidrage til en drøftelse af den fremtidige organisering af fremmedsprogstolkningen i regionens Sundhedsudvalg.
Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) har gennemført telefoninterview med i alt 11 klinikere. Fem læger, fem sygeplejersker og én sekretær fra såvel somatiske som psykiatriske hospitalsafdelinger samt seks alment praktiserende læger.
Til at indsamle patienternes oplevelser har KOPA gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som er
oversat til tre forskellige sprog (arabisk, tyrkisk og engelsk) ud af 89 sprog i alt. 58 patienter har besvaret spørgeskemaet. Under dataindsamlingen opstod der uformelle samtaler, hvoraf enkelte pointer indgår i afrapporteringen sammen med patienternes input fra kommentarfelterne. Se endvidere
afsnittet ”Om undersøgelsen” for en uddybning af undersøgelsens baggrund, formål, metoder og
materiale.
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Resultater

Resultater

Fravalg af tolk
Under dataindsamlingen spurgte flere patienter dataindsamleren, hvorfor tolkegebyret1 er blevet
indført, og hvem der har besluttet det. Det manglende kendskab bliver bekræftet af, at kun 25 % af
patienterne i denne undersøgelse svarer, at de kender til reglerne om egenbetaling for brug af tolk.
Siden indførelsen af gebyr for fremmedsprogstolkning er antallet af tolkninger faldet væsentligt.
Det er mest markant på praksisområdet, men det ses også på hospitalerne. Totalt set er tolkeaktiviteten, ifølge regionens opgørelser, faldet med 36 %, når de første fire måneder af 2018 sammenlignes
med de første fire måneder af 2019.
Fald i antallet af tolkninger
Antal tolkninger jan-april 2018 og jan-april 2019
Jan

Feb

Mar

April

Jan

Feb

Mar

April

2018

2018

2018

2018

2018 Total

2019

2019

2019

2019

2019 Total

Hospital

3.966

3.428

3.432

3.420

14.246

2.842

2.382

2.831 2.336

10.391

Praksis

4.215

3.528

3.625

3.703

15.071

2.307

1.952

2.243 1.851

8.353

Total

8.181

6.956

7.057

7.123

29.317

5.149

4.334

5.074 4.187

18.744

Flere patienter fortæller, at de, efter indførelsen af tolkegebyret, tager pårørende med, der kan fungere som tolk. De foretrækker dog en professionel tolk, fordi deres pårørende heller ikke selv forstår
dansk.
Klinikerne (læger, sygeplejersker og praktiserende læger) er enige i, at det er uhensigtsmæssigt, når
pårørende fungerer som tolk. Dels kan deres dansk være begrænset, og dels er der diagnoser, der er
svære at overbringe. Der er også emner, der er svære at tale om, særligt hvis det er et barn, der fungerer som tolk.
Det er svært at sige til en 12-årig pige ”Sig til din mor at hun skal gå hjem og tabe sig”. Det har jeg prøvet, og
jeg har også prøvet at have en 12-årig pige, der sidder og græder, for hvordan siger man det til sin mor. Praktiserende læge

Klinikere fortæller, at de efter indførelsen af tolkegebyret nu oftere taler engelsk ved konsultationer.
Det er ikke optimalt, da patienterne ikke nødvendigvis er gode til engelsk, og da det også er et

1

Den 1. juli 2018 trådte loven om gebyr for fremmedsprogstolkning i kraft. Loven betyder, at patienter, der har boet mere end tre år i
Danmark uden at have opnået tilstrækkelige danskkundskaber, opkræves et gebyr ved tolkning i sundhedsvæsenet. Det er regionen,
der opkræver gebyret.
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fremmedsprog for klinikerne. Andre gange forsøger klinikerne sig på dansk, men de oplever det
som fagligt uforsvarligt, hvis de har en fornemmelse af, at patienterne ikke forstår dem.
Jeg bliver nødt til at gå i gang på meget gebrokkent dansk, med tegnsprog og ”Google Translate”. Jeg kan
ikke være sikker på, om de har forstået, at de fx selv skal holde øje med en indkaldelse. Det er i bund og grund
mit ansvar, så man går hjem med en følelse af: ’Bare det her går godt. Bare jeg ikke har overset noget.’ Det er
rigtig ubehageligt. Og fagligt er det virkelig utilfredsstillende. Praktiserende læge

Servicen hos tolkeleverandøren
Klinikerne oplever, at det fungerer fint, når de skal bestille en tolk. De kan stort set altid få en tolk
til de ønskede tidspunkter, hvis de bestiller tolken nogle dage forud for konsultation. Dog kan det
skabe problemer, hvis patienter har brug for tolk til et sjældent sprog, eller et sprog hvor der ikke er
mange tolke.
De sekretærer, der bestiller tolkene, fortæller, at tolkeleverandørens oversigt over tolkede sprog og
dialekter er fin. Derimod er der uoverensstemmelse med Sundhedsplatformens (SP) liste over sprog
og dialekter. Det skyldes, at det i SP ikke er muligt at se og angive patientens dialekt. Der er også
sprog, der ikke kan vælges (fx Sorani), hvilket besværliggør bestillingen af en tolk med den helt rigtige dialekt. Nogle afdelinger har opfordret SP til at udforme listerne, så de passer med tolkeleverandørens. Uoverensstemmelserne i listerne kan bevirke, at der ikke bliver bestilt en tolk med den
rigtige dialekt, hvilket kan påvirke patienternes oplevelser.
Klinikerne fortæller, at det sjældent lykkes at få en akut tolkning i stand, fx på akutmodtagelser eller
ved akut opstået sygdom i almen praksis. Hospitalerne benytter sig ind imellem af interne tolke i
akutte situationer. Det vil sige læger og sygeplejersker, der kan tale patientens sprog. Nogle klinikerne påpeger dog, at det er forkert brug af ressourcer.
I en snæver vending bruger vi kollegaer, der kan tolke, hvis det er meget nødvendigt, at patienten får det at
vide NU. Men jeg må alt andet lige sige, at jeg synes, at det er spild af ressourcer, hvis jeg beder en læge fra
en anden afdeling om at stille op som tolk. Lægen er god til at være læge og ikke tolk. Læge på hospital

I psykiatrien fremhæver klinikerne dog, at det er en fordel at bruge sundhedsprofessionelle som
tolk, fordi psykiatriske patienters tilstand kan være svære at forstå og håndtere for en tolk uden erfaring på området.
Når en sundhedsfaglig kan tolke, kan de stille de relevante spørgsmål. Hvis en patient er psykotisk, kan de
stille spørgsmål, for ikke at køre patienten op, fordi de kender til deeskalerende kommunikation. Læge på hospital

Når det kommer til at møde op, oplever 82 % af patienterne, at tolkene fra tolkeleverandøren møder
til den aftalte tid. Klinikerne fortæller, at hvis der er forsinkelser, så skyldes det oftere patienterne
eller klinikerne, end det skyldes tolken. Ind imellem udebliver tolken dog helt. En opgørelse fra regionen viser, at der i de fire første måneder af 2019 har været klager over 125 udeblivelser fra en
tolk (ud af 18.744 tolkninger). Langt de fleste interviewede klinikere har oplevet, at tolke ikke møder op, og det skaber irritation, da de som regel sætter ekstra tid af til patienter med tolk.
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Det er meget forskelligt om tolkene overhovedet møder op, eller om patienterne møder op. Vi booker en
dobbeltkonsultation. Når patienten ikke møder op, er det ærgerligt, men når tolken ikke møder op, er det endnu
mere ærgerligt, så skal vi bare sende patienterne afsted igen. Og så er det 1,5 time, man har spildt på
ingenting. Læge på hospital

En kliniker har oplevet, at blandt andet tolkens udeblivelse blev fatalt for en alvorligt syg patient, da
behandlingen blev udskudt.
Jeg havde en patient, som bestilte tid til en knude i lysken, og så kom tolken ikke, og jeg forstod ikke hvad
problemstillingen var, så vi skulle have en ny tid. Det viste sig faktisk, at knuden var en metastase fra
disponeret rektum cancer, og forløbet blev forsinket i 3 måneder. Noget af det var fordi, der var en tolk, der
udeblev, og noget af det var, fordi patienten tog på ferie, før hun vidste, at det var alvorligt, så der gik alt muligt
galt. Jeg har anmeldt det som en utilsigtet hændelse. Praktiserende læge

Et par af de klinikere, der ofte bruger tolk, giver udtryk for, at samarbejdet med tolkeleverandøren
er blevet bedre siden start. De er blevet bedre organiseret, gode til at finde løsninger og til at efteruddanne deres tolke.
Jeg synes, at det går fint. Hvis du havde spurgt mig, da vi startede med at have [tolkeleverandøren], så havde
jeg nok sagt, at vi skulle have det gamle [tolkebureau] tilbage. Vi havde meget bøvl med dem i starten, men de
er vokset med opgaven. Sygeplejerske på hospital

[Tolkeleverandøren]Danmark er blevet bedre til at ringe og finde nye løsninger, fx at bruge telefontolkning. I
starten var det ikke godt. Jeg tror simpelthen ikke, at de kunne skaffe de tolke de skulle. Og tolkene mødte ikke
op. Det er ligesom, at de har fået opdraget lidt på tolkene. Sekretær på hospital

Sprog- og kulturforståelse
Kultur er en referenceramme og 74 % af patienterne oplever, at det er vigtigt, at tolken kan formidle
deres kultur til lægen eller sygeplejersken. I en del tilfælde oplever klinikerne, at det bidrager positivt til samtalen og til forståelsen mellem kliniker og patient, at tolken har kendskab til den samme
kultur, som patienten og kan videreformidle denne. I andre sammenhænge kan den blive en barriere
for klinikerens samtale med patienten, hvis tolken får en for stor rolle i samtalen og har holdninger
til, hvad patienten kan og bør ud fra en kulturel sammenhæng.
Jeg havde en episode, hvor tolken skulle fortælle en patient, at hun kunne få abort. Så siger tolken, at det må
hun ikke i deres kultur. Så måtte jeg sige: ”Ud af min butik, det må man i Danmark”. Hvad nu hvis hun ikke
holder sin tavshedspligt. Praktiserende læge

Sprog og kultur hænger uløseligt sammen. Der vil således være begreber, som ikke nødvendigvis
findes på dansk eller på tolkesproget. Her kræver det en dygtig tolk, at kunne forklare henholdsvis
læge og patient hvad modparten mener. At tolk og patient deler samme etniske baggrund er dog
ikke ensbetydende med, at tolk og patient forstår hinanden. Hvis patienten er opvokset i et landligt
område og aldrig har gået i skole, kan sprog og forståelsesramme være så markant forskellig fra en
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ung tolks, at de kan have svært ved at forstå hinanden, selvom de har baggrund i den samme egn.
Mange tolke er opvokset i Danmark og ved ikke noget om at bo i en lille landsby i Tyrkiet. De kender ikke
bonde-tyrkisk. Som bonde har de ikke det store sprog og en del er analfabeter. ”Sort lever” og ”hvid lever” for
lunger. Men det er der nogle af de unge tolke, der ikke ved. Praktiserende læge

Ifølge klinikerne er tolkene som oftest dygtige nok på dansk, men de og patienterne oplever, at det
kan være problematisk, hvis tolk og patient ikke har samme dialekt, da det skaber forståelsesproblemer.
Jeg har oplevet, at de talte samme sprog, men kom fra vidt forskellige steder, så de ikke forstod hinanden, og
hvor tolken sagde: ”Jeg kan kun sige det meget overordnet, fordi dialekten er så forskellig”. Sygeplejerske på
hospital

Patienterne udtrykker frustration over tolkenes manglende ordforråd på deres dialekt. Det gælder
såvel kurdisk som arabisk. 62 % af patienterne svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad forstod
tolkens dialekt, mens 60 % af patienterne oplever, at tolken i meget høj grad eller i høj grad er dygtig nok på deres sprog.
Når det kommer til tolkninger på små sprog, er nogle klinikere tilbøjelige til at acceptere en ringe
tolkekvalitet, da udvalget af tolke er begrænset.
Jeg har en patient med en sjælden dialekt fra Afrika, hvor der måske er en eller to på Sjælland, der tolker, og
der må man sige, at det må man acceptere, at det bliver så godt, som det kan. Og der må jeg se på tolken i
stedet for på patienten, for at sikre mig, at tolken forstår hvad jeg siger. Læge på hospital

Tillid til tolken
65 % af patienterne oplever, at tolken ved deres seneste besøg var venlig, og 45 % af patienterne har
i meget høj grad eller i høj grad tillid til tolken som person, mens 27 % svarer, at de i mindre grad
eller slet ikke har tillid til tolken. Nogle klinikere oplever også, at der ikke altid er tilstrækkelig tillid
mellem patient og tolk. Det resulterer i, at patienter ikke altid fortæller, hvordan de egentlig har det,
når der er en tolk til stede. Årsagerne til dette beskriver klinikerne som, at patient og tolk kender
hinanden, eller fordi ”rygterne løber hurtigt i de små indspiste miljøer hvad tabubelagte sygdomme
angår”.
Det er jo nogle små lokalsamfund, så jeg har oplevet, at de måske kender hinanden i en anden
sammenhæng, og nu er det jo en gynækologisk obstetrisk afdeling, og det er ikke altid, at man er interesseret
i, at det man foretager sig på den her afdeling, det kommer ud i ens lokalsamfund. Læge på hospital

Nogle klinikere oplever, at de kan være nødt til at aflyse en tolkesamtale, fordi patienten frabeder
sig den fremmødte tolk og 9 % af patienterne angiver, at de har oplevet, at tolken brød sin tavshedspligt inden for det seneste år.
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At tolken har samme køn, er ofte et kriterie for tillid. For 61 % af patienterne er det vigtigt, at tolken
har samme køn som dem selv2. Ifølge flere klinikere finder patienter det især svært, at tolken er af
det modsatte køn, hvis konsultationen omhandler fx underliv eller seksualitet, og når patienten skal
tage noget af tøjet af for at blive undersøgt. Her spørger klinikerne patienterne, om de ønsker, at tolken bliver i rummet og står med ryggen til, eller om tolken skal gå uden for døren, mens patienten
bliver undersøgt. Hvis patienten slet ikke kan forstå dansk, foretrækker klinikerne, at tolken bliver i
rummet, og sidder med ryggen til, så de kan oversætte hvad patienten skal gøre, og hvad patienten
svarer.
Jeg har brug for tolkning af fx: ”Prøv at knib sammen”. ”Prøv at slappe af”. Jeg kan ikke lave en ordentlig
undersøgelse, hvis patienterne ikke forstår, hvad de skal gøre undervejs, og hvis jeg ikke kan spørge: ”Gør
dette her ondt?”. ”Kan du strække?”. ”Kan du bøje?”. Man får også nogle gode oplysninger under selve
undersøgelsen. Praktiserende læge

Kontinuitet
Kontinuitets betydning for patienternes tryghed er et kendt fænomen i sundhedsvæsnet. Patienter og
klinikere påpeger, at det giver tryghed, når det er den samme tolk, der er til stede igennem et patientforløb, hvis kontakten mellem parterne er god. Enkelte gange lykkes det, men generelt er det
ikke de samme tolke patienterne møder i deres forløb. Det er dog muligt at bestille den samme tolk
på afdelingerne, men en del klinikere kender tilsyneladende ikke til denne funktion.
Der er heller ikke kontinuitet i de tolke der kommer på afdelingen. Dette ærgrer klinikerne, da gentagelse og erfaring betyder, at tolken fx kan få kendskab til specialet (og den anatomi der er tilknyttet), de kliniske arbejdsgange, samt regler mm. hvis de kommer på afdelingen flere gange.
Vi havde en tolk på et tidspunkt, der spurgte, om det var ok, at han lige talte med patienten. Han prøvede at
forklare, hvorfor han skulle være her [på lukket afdeling], og patienten synes jo ikke, at han skulle være her.
Det gav noget rigtig fint og var rigtig rart. Han kendte også reglerne for tvangstilbageholdelse og havde noget
baggrundsviden. Sygeplejerske på hospital

Den gode tolkesamtale
Når patienterne spørges til deres samlede indtryk af tolkesamtalen, svarer 58 % at de i meget høj
grad eller i høj grad er tilfredse med den tolkning de har fået. 20 % svarer, at de i mindre grad eller
slet ikke er tilfredse. I kommentarfelterne skriver patienterne at der er stor forskel på tolkene.
Der er ingen tvivl om, at det er en kompleks opgave at være en god tolk. Der stilles mange forskelligrettede krav til tolkenes færdigheder, og de mange forventninger til tolkenes kunnen, kan gøre det
svært for dem at navigere i.
En del klinikere fremhæver, at det er vigtigt, at de løbende bliver informeret om, hvad der bliver talt
om, hvis tolken og patienten taler sammen. Hvis tolken ikke oversætter løbende, afbryder de fleste
2

Det er muligt at vælge tolkens køn ved bestilling hos tolkeleverandøren.
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klinikere dem og spørger, hvad de taler om og forsøger at sætte rammen for samtalen. Dog er der
klinikere, der ikke formår dette, og de oplever, at tolk og patient bruger tiden til at tale sammen
udenom klinikeren.
Der er nogle tolke, der er rigtig dårlige. De lader bare patienten tale uden at afbryde, man kan jo godt afbryde
med sit kropssprog, og sige ’pause, nu skal jeg oversætte’. Så de dårlige tolke, det er dem der ikke afbryder
patienten og som ikke styrer samtalen, men i stedet koger en ti minutters enetale ned til tre sætninger. Praktiserende læge

Klinikerne oplever, at en tolk er god, hvis tolken har en autoritet og bryder ind og måske er med til
at ”opdrage” patienten. Klinikerne har nemlig brug for at få specifikke oplysninger, og det får de
ved, at patienter svarer på deres spørgsmål.
Jeg er utrolig afhængig af en dygtig tolk, som kan stoppe patienten og lige sige til mig: ”Hun svarer ikke på
spørgsmålet. Nu stopper jeg hende lige igen, og stiller det igen”. Det oplever jeg næsten aldrig. Jeg oplever, at
patienten får lov til at snakke ’blablablablabla’, og så oversætter tolken det som: ”hun sagde det samme som
før”. Så siger jeg prøv at stille spørgsmålet en gang til. Når man så har gjort det tre gange, så sidder alle og ser
desorienterede ud, og så er tiden gået. Og så er der fire uger til næste tid. Praktiserende læge

52 % af patienterne oplever, at tolken i meget høj grad eller i høj grad, er god til at forklare det, som
lægen eller sygeplejersken siger. Samtlige klinikere oplever, at tolkningen er god, hvis tolken oversætter, det patienten siger, ordret og fx siger: ”Jeg har ondt i maven” fremfor ”hun har ondt i maven”. Det gør klinikerne mere sikre på, at tolken ikke selv fortolker eller omformulerer det, de oversætter. Tolken skal også oversætte eventuelle patientsvar, der ikke giver mening for tolken, fordi det
godt kan have værdi for lægen. Det gælder særligt indenfor psykiatrien, hvor en præcis og ordret
gengivelse er af stor betydning, da fx de små nuancer kan påvirke udfaldet af en psykiatrisk test.
Det er sindssygt svært og især på psykotiske patienter, men det er meget svingene om det bliver oversat
korrekt. Jeg havde en patient engang, der kiggede ned på gulvet og sagde ”jeg ser små djævle”. Der gik lige
lidt tid før tolken forstod, hvad han sagde. Sygeplejerske på hospital

Langt de fleste klinikere foretrækker, at tolken indgår som et relativt usynligt bindeled mellem patient og kliniker, og at det er patienten, der er i centrum. Dog nævner nogle klinikere, at det giver en
bedre samtale, hvis tolken også er en formidler af budskaber og ikke bare er en ”oversættermaskine”. Det vil sige, at tolken gerne må udtrykke sig fx omsorgsfuldt, bestemt, spørgende. Det er
også en ekstra bonus hvis tolken kan oversætte det nonverbale.
Vi havde en patient, som havde en tolk, som kom fra præcis samme område og som var utrolig dygtig til at
videregive det, der blev sagt. Og som havde tolket mange gange før for den patient. Vi havde et indtryk af, at
han havde et kendskab til patienten, og at der var en tillid. Det gav nogle bedre samtaler. Tolken beskrev
måden patienten snakkede på sprogligt, i forhold til hvordan han oplevede patienten værende i sit forløb. Han
kunne sige, at sprogligt var det blevet værre. Det var en kompetence. Sygeplejerske på hospital

Klinikerne oplever, at tolkene er professionelle, hvis de sikrer sig, at de har forstået det lægen eller
sygeplejersken siger korrekt, inden de oversætter det til patienten. Det kan fx være hvis en læge
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spørger patienten om han/hun tænker på, at ”gør noget ved dig selv" og tolken sikrer sig ved at
spørge, om det handler om selvmordstanker. Det virker også professionelt, når tolkene informerer
klinikerne om, at de vil oversætte det lidt anderledes, hvis det omhandler noget kulturelt.
Jeg ville egentlig ønske, at tolkene hyppigere bad os forklare yderligere. Det er en tryghed for mig, for så ved
jeg, at de ikke forsøger at forklare noget, de ikke selv helt forstår. Sygeplejerske på hospital

Klinikere foretrækker, at tolkene løbende spørger ind til indhold og kontekst, fremfor at de gør det
til sidst i samtalen, da det giver anledning til bekymring angående kvaliteten af den hidtidige tolkning. Det er dog en hårfin balance, for hvis tolkene stiller for mange spørgsmål om ting, som klinikerne oplever som almen viden, anser de tolkene for inkompetente.
Flere klinikere beretter, at den gode tolkesamtale ofte er et resultat af gensidig uddannelse og samarbejde mellem tolk og kliniker. Tolkekontinuitet er således vigtig for kvaliteten af den tolkede
samtale.

Fejl og compliance
18 % af patienterne angiver, at de har oplevet, at der er sket en fejl, som kan tilskrives tolkningen.
Langt de fleste af de interviewede klinikere siger, at de aldrig har oplevet, at der er opstået fejl, der
kan tilskrives mangelfuld tolkning. Nogle har dog oplevet misforståelser, som fx har ført til, at patienten skulle komme til flere besøg, således at behandlingen blev fordyret og forsinket.
Jeg har mange patienter, der kommer tilbage og ikke lige har forstået det. Der er mange faktorer, der spiller
ind. Det kan godt være, at tolken har oversat det, men at patienten ikke lige forstod det. Sygeplejerske på hospital

Nogle klinikere oplever, at tolken bygger videre på deres sætninger og begynder at forklare patienten noget, som er forkert. Til gengæld pointerer klinikerne, at deciderede fejl opstår, når der IKKE
er en tolk til stede.
I forhold til at følge den aftalte behandling oplever klinikerne ofte, at patienterne ikke gør, som de
har aftalt ved konsultationerne. Klinikerne kan ikke sige, om det har noget med tolkningen at gøre,
men de tror det ikke, da etnisk danske patienter også undlader at følge klinikerens anbefaling, fordi
det er svært - fx at udfylde et væske/vandladningsskema eller tabe sig.

Fremtidig organisering af tolkebistanden
I forhold til problemstillingen om hvorvidt tolkene fremover skal være fysisk tilstede eller tilstede
pr. video eller telefon, er der tale om et hypotetisk spørgsmål, da langt de fleste patienter og klinikere kun har prøvet fremmødetolkning.
78 % af patienterne angiver således også, at de foretrækker fremmødetolkning i samtaler med
læge/sygeplejerske. Klinikernes første indskydelse er da også, at de i fremtiden vil foretrække fremmødetolkning, men efter lidt refleksion siger flertallet at videotolkning formentlig, i langt de fleste
tilfælde, kunne være et godt alternativ, da de kan få øje på en del gevinster.
Gevinsterne ved videotolkning mener klinikerne først og fremmest vil være, at regionen og patienterne sparer penge, da videotolkning er betydelig billigere end fremmødetolkning for de patienter,
der selv skal betale (191 kr. mod 334 kr.). Klinikerne tror også, at videotolkning vil kunne bruges
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mere fleksibelt, således at det er muligt at få akut tolkning og tolkning til små eller sjældne sprog.
De klinikere, der har erfaring med videotolkning, oplever desuden, at der er færre aflysninger og at
tolkene fylder mindre i samtalen, end når de er fysisk til stede ved konsultationerne. Videotolkning
kan også give mere anonymitet til såvel patient som til tolk.
Det er egentlig rigtig rart at bruge videotolkning, hvor tolken ikke er til stede i rummet. Det fylder lidt mindre,
når de ikke sidder der, og der er også mulighed for at slå kameraet fra, hvis patienterne ønsker større
anonymitet. Så er det bare med lyd. Vi kan godt anbefale teletolkning herfra, både ud fra et økonomisk, et
praktisk og pragmatisk synspunkt. Det gør også det meget nemmere at booke [akutte] tolke. Sygeplejerske på
hospital. Sygeplejerske på hospital

Klinikerne oplever at ulemperne ved fremmødetolkningen er, at der nogle gange er dialoger i venteværelset mellem tolk og patient Det betyder, at tolkenes personlige sfære overskrides, fordi de bliver spurgt ind til deres hjemegn/region, eller måske deres familie. Klinikerne oplever, at nogle tolke
kommer til at føle, at de har et "etnisk hjælpebehov". Det vil sige, at de bør hjælpe patienten ud over
tolkningen efter konsultationen. Dette mener klinikerne vil undgås ved videotolkning.
Til gengæld er gevinsterne ved fremmødetolkning, at kropssprog også kan læses. Klinikerne forestiller sig også, at fremmødetolkning er det eneste rigtige at bruge ved samtaler, hvor der er mange
personer til stede.
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Konklusion
Tolkeopgaven er kompleks
Det er en kompleks opgave at være en god tolk på hospitaler og i almen praksis. Der stilles mange
forskelligrettede krav til tolkenes færdigheder, og de mange forventninger kan gøre det svært at navigere i. Klinikere og patienter har en række kriterier, som beskriver den gode tolk, og som rækker
ud over de sproglige færdigheder. Overordnet set er der efterspørgsel på tolke, der forstår at tolke
det patient og kliniker siger direkte. De skal samtidig kunne omskrive eller forklare de ord, der ikke
kan oversættes direkte og have kendskab til sundhedsområdet. Derudover skal tolken forholde sig
følelsesmæssigt neutral til samtalens indhold og kunne styre patienten i samtalen, når det er nødvendigt, samtidig med at de ikke skal fylde for meget. De skal formidle det usagte, og de skal spørge
ind efter behov - men ikke for meget. Nogle tolke er gode til at finde den rette balance, men det er
dog de færreste nuværende tolkesamtaler, der lever op til alle disse kriterier. Derfor er der brug for
at uddanne og certificere tolkene. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt hvis klinikere og tolke afsatte fem minutter til supervision og sparring efter hver tolkning, dels for at øge tolkens kvalifikationer men også for at kompetenceudvikle klinikeren i ’den tolkede samtale’.
Tolkene er venlige men ikke alle er tillidsskabende
Generelt oplever både klinikere og patienter, at tolkene er venlige, men patienterne har ikke altid
tillid til tolken som person. Årsagen kan være frygt for rygtedannelse i nogle miljøer - særligt angående tabubelagte sygdomme. Indimellem kan der opstå fejl eller misforståelser, som kan tilskrives
tolkningen. Det kan blandt andet føre til at patienten skal komme til flere besøg, således at behandlingen bliver fordyret og forsinket.
Kontinuitet er vigtigt og kan godt ske over video
Der er som regel ikke kontinuitet i de tolke, der kommer på afdelingen. Dette er ærgerligt, da gentagelse og erfaring betyder, at tolken fx kan få kendskab til specialet og de lokalspecifikke arbejdsgange, hvis de kommer på afdelingen flere gange. Det er dog muligt at bestille den samme tolk,
men denne mulighed synes klinikerne ikke at kende til.
De klinikere der har prøvet videotolkning kan få øje på en række gevinster ved dette. Dels kan regionen (og patienter der selv skal betale) spare penge, da videotolkning er betydelig billigere end
fremmødetolkning. Det er (formentlig) muligt at bruge i akutte situationer eller til små eller sjældne
sprog, da det er mere fleksibelt. Ved videotolkning fylder tolken mindre i samtalen, end når han/hun
er fysisk til stede ved konsultationerne. Det kan give mere anonymitet til såvel patient som til tolk.
Dog er videotolkning mindre velegnet ved fx samtaler, hvor der er flere personer til stede.
Tolkeleverandørens serviceniveau er blevet bedre
Serviceniveauet hos tolkeleverandøren er blevet bedre siden start. De er blevet gode til at finde løsninger på forskellige udfordringer, og det er stort set altid muligt at få en tolk til de ønskede tidspunkter, hvis tolken bestilles nogle dage forud for konsultation. Tolkene møder generelt til tiden,
men indimellem er der udeblivelser, og så er tiden spildt for patient og kliniker.
På grund af uoverensstemmelser i oversigten over tolke i Sundhedsplatformen, taler patient og den
bestilte tolk ikke altid samme dialekt, hvilket forringer kvaliteten af tolkningen betydeligt.
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Patienter fravælger tolk af økonomiske årsager
For patienter, der har boet mere end tre år i Danmark, har egenbetalingen betydet, at antallet af tolkninger i regionen er faldet væsentligt, fordi patienter tager familiemedlemmer med i stedet. Det er
uhensigtsmæssigt, da pårørende ikke altid behersker tilstrækkeligt dansk, og særligt uheldigt hvis et
barn bruges som tolk. Klinikerne oplever derfor konsultationer med familiære tolke som fagligt
uforsvarlige.
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Klinikere og patienters forbedringsforslag
Certificér tolkene3

Tolkene skal ikke bare kunne tale dansk og fremmedsproget, de skal også have de rette kvalifikationer til at tolke, fx kompetence i at styre en samtale og at oversætte ordret. Lige nu stilles
der ingen krav til certificering og tolke-titlen er ubeskyttet. Dette medfører en varierende kvalitet. Der er behov for en professionalisering og standardisering af tolke og deres tolketeknik.

Uddan tolkene
med speciale indenfor krop og
sundhed

Mange klinikere og patienter peger på behovet for tolke, der har specifikt kendskab til krop og
sundhed. Foruden behovet for certificering af tolke, er der et yderligere behov for specialisering. Hvis tolkene kender til fx kroppens anatomi vil det forbedre tolkningen. Viden om psykiatri
er også vigtigt, da samtalerne her kan være særligt komplekse.

Genovervej tolkegebyret

Med indførelsen af tolkegebyret fravælger mange patienterne tolk og tager i stedet deres pårørende med. Dette forringer kvaliteten af konsultationen, da en del pårørende ikke taler og forstår tilstrækkeligt dansk. I øjeblikket oplever klinikerne, at de bruger mange ressourcer på at
finde ud af reglerne om, hvorvidt patienterne kan fritages fra gebyr.

Oplys om muligheden for kontinuitet
af tolke

Klinikere på både hospitaler og i almen praksis vil gerne have tolkekontinuitet i såvel det enkelte patientforløb som på afdelingerne/i praksisserne. Kontinuiteten betyder, at tolken er bekendt med konteksten – både med patientens situation og afdelingens/klinikkens problemstillinger og arbejdsgange. Det resulterer i øget kvalitet og tidsoptimering, men kan også få betydning for, hvor hurtigt man kan få en kendt tolk ud. Det er muligt for afdelingerne/klinikkerne at
bestille en specifik tolk, men de færreste klinikere kender til denne funktion. Kontinuitet kan
sikres ved at etablere eget tolkebureau eller undlade at skifte tolkebureau.

Sats mere på videotolkning - særligt til tolkningerne
på små sprog og
til akutte tolkninger -det er fleksibelt og billigere

Ikke alle tolkede samtaler egner sig til video, dog siger de klinikere, der har stor erfaring med
videotolkning, at de i langt de fleste situationer foretrækker video frem for fremmøde eller telefon.
Satser man mere på videotolkning, vil det give en bedre udnyttelse af de sproglige kompetencer, og højne kvaliteten, hvis tolke fra små sprog opererer nationalt og tolker gennem video.
Det kan være svært at udrede akutte patienter eller give patienter informationer om videre forløb uden en tolk. Dette bør i højere grad være muligt, evt. via video, da patientsikkerheden er
på spil.
Installation af videoudstyret koster noget at få etableret, men udgifterne til tolk via video kan
spare patienter og regionen penge. Det er ligeledes muligt at få en videotolk med kortere varsel.
Når det er sagt, foretrækker 78 % af patienterne, at tolken er fysisk til stede ved samtaler med
læger og sygeplejersker.

Sørg for løbende
supervision og
gensidig udvikling

Flere klinikere efterlyser plads til en løbende supervision og sparring med tolkene. De peger
på, at der skal afsættes tid til dette efter hver tolkning, dels for at øge tolkens kvalifikationer og
hjælpe tolken ved svære situationer men også for at kompetenceudvikle klinikeren i ’den tolkede samtale’.

Ensret listen i SP
med tolkeleverandørens liste over
sprog og dialekter

Listen over sprog og dialekter i Sundhedsplatformen skal være den samme som tolkeleverandørens liste. Bestilling af rette dialekt er afgørende for, om konsultationen kan gennemføres.

3

Fra national side er der pr. 1/3-2019 blevet indført et certificeringsforløb for fremmedsprogstolke. Dette var dog ikke effektueret da udbuddet med tolkeleverandøren blev indgået og nærværende undersøgelse gennemført.
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Baggrund
Region Hovedstadens kontrakt med tolkeleverandøren udløber den 30. september 2020. Inden
Sundhedsudvalget beslutter, om Region Hovedstaden skal etablere eget tolkekorps eller gå i fælles
udbud med andre regioner, ønsker Sundhedsudvalget bl.a. at inddrage erfaringer fra brugerne i Region Hovedstaden. Derudover inddrages erfaringer fra Region Syddanmark, som har hjemtaget
fremmedsprogstolkningen (november 2017). Årsagen til, at Region Syddanmark har oprettet eget
tolkekorps, er på grund af manglende forsyningsstabilitet og lav kvalitet i opgaveløsningen4.
Antallet af tolkninger i 2018 i Region Hovedstaden var på 74.672. Der er stort set lige mange tolkninger på hospitaler (39.645) og i praksis (35.027). Der skelnes mellem tre typer af tolkning henholdsvis fremmødetolkning, videotolkning og telefontolkning. Det er lægen, som bestiller tolkningen og afgør, i hvilken form den skal udføres. 81 % af tolkningerne omfattet fremmødetolkning,
mens de resterende 19 % vedrører teletolkning (telefon 11 % og videotolkning 8 %). Fokus i nærværende undersøgelse er brugernes oplevelser af fremmødetolkning.
Der tolkes på i alt 89 sprog i regionen. De tre mest tolkede sprog i Region Hovedstaden er arabisk
(39,0 %), tyrkisk (13,3 %) og urdu (6,3 %).
Regionens tolkeleverandør skal registrere klager5, hvis brugerne er utilfredse med den udførte tolkning. Ud af 74.672 udførte tolkninger i 2018 blev der klaget 1.500 gange svarende til 2,0 % af fremmedsprogstolkningerne. Klagerne omhandler primært forsinkelser og udeblivelser.
Kompetencecenter for Patientoplevelser har indsamlet erfaringer fra patienter, praktiserende læger
og klinikere i Region Hovedstaden til brug for drøftelsen i Sundhedsudvalget.

Formål
Formålet med denne undersøgelse er at høre om brugernes oplevelser med servicen og kvaliteten af
den fremmedsprogstolkning (fremmødetolkning), der leveres af tolkeleverandørens medarbejdere.
Brugergruppen udgøres af patienter, læger og sygeplejersker på hospitaler samt praktiserende læger.
Brugerundersøgelsens resultater skal bidrage til en drøftelse i Sundhedsudvalget af den fremtidige
organisering af regionens fremmedsprogstolkning.

Metode
Ved udviklingen af undersøgelsens design er der søgt inspiration i en række danske og internationale publikationer om oplevelser af tolkebistand. Resultaterne fra denne undersøgelse er i høj grad
sammenfaldende med de øvrige undersøgelsers resultater.

4

Region Hovedstaden har ikke samme tolkeleverandør som Region Syddanmark havde.

5

Med den nuværende kontrakt har man etableret et elektronisk bestillings- og klagesystem. Dette skal bruges, når afdelinger hhv. skal
bestille en tolk eller ønsker at klage over en specifik tolkning. Foretages bestillingen eller klagen telefonisk da registreres det i bestillingsog klagesystemet. I forbindelse med bestillingen af tolke, er det eksempelvis muligt at rekvirere eller frabede en specifik tolk samt bede
om at tolken er af specifikt køn
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Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter
Patienternes oplevelser af tolketilbuddet er indsamlet via et spørgeskema oversat til tre sprog (arabisk, tyrkisk og engelsk). Spørgeskemametoden er valgt, for at patienterne anonymt og frit kan angive deres oplevelser med tolk uden at skulle anvende tolk. Spørgeskemaet har et omfang på 13
spørgsmål samt et fritekstfelt, hvor patienterne kan uddybe deres svar eller angive øvrige forhold,
som spørgeskemaet ikke dækker over.
Det viste sig at være vanskeligt at rekruttere patienter, der benytter fremmedsprogstolk, mens de var
på hospitalet. Derfor blev alternative dataindsamlingssteder taget i brug. Spørgeskemaerne er således indsamlet på:
•

Indvandremedicinsk klinik på Hvidovre Hospital (2 dage)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gynækologisk obstetrisk ambulatorium på Hvidovre Hospital
Endokrinologisk afdeling på Herlev Hospital
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri på Psykiatrisk Center Ballerup
Lægepraksis klinik i Brøndby
Muhabet (aktivitetssted for mennesker, som er psykisk syge og traumatiserede, med fokus
på flygtninge og indvandrere på Nørrebro)
Kulturhuset BuQetten (aktivitetshus for kvinder i Hvidovre)
Tyrkisk kulturforening i Albertslund
Vestegnenes sprog og kompetencecenter i Glostrup (3 dage)

I forbindelse med dataindsamlingen uden for hospitalsregi, blev patienterne bedt om at tænke på
den seneste tolkebistand hos egen læge eller på et hospital i Region Hovedstaden fra regionens specifikke tolkeleverandør.
I spørgeskemaet indgår spørgsmål om fremmedsprogstolkning i såvel almen praksis som ved konsultation/indlæggelse på hospitaler. Patienten svarede ud fra sin seneste oplevelse med tolk hos egen
læge eller på hospital og udfra regionens specifikke tolkeleverandør.
Spørgeskemaet er blevet oversat til tyrkisk, arabisk og urdu og genoversat til dansk ved to forskellige oversættelsesfirmaer for at sikre, at der bliver spurgt på den tiltænkte måde. Oversættelsen fra
urdu til dansk var dog af en så ringe karakter, at den ikke kunne anvendes.
Patienterne kunne både besvare spørgeskemaet på en IPad og i en papirversion. Langt hovedparten
foretrak at svare på papir. Patienternes svarede anonymt.
Interview af klinikere
KOPA har gennemført 11 telefoninterview med hospitalslæger, sygeplejersker og en sekretær fra
afdelinger der jævnligt har patienter der bruger tolk:
•
•
•
•
•
•

Indvandremedicinsk klinik – Hvidovre Hospital
Gynækologisk afdeling – Hvidovre Hospital
Urologisk afdeling – Herlev Hospital
Hæmatologisk afdeling – Herlev Hospital
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri – PC Ballerup
Intensivt afsnit B1- PC Amager

Desuden har KOPA gennemført telefoninterview med seks praktiserende læger.

Rekruttering
Indledningsvis foretog konsulenter fra KOPA exit polls på forskellige hospitalsafdelinger og psykiatriske centre og i en almen praksis. Her blev patienter, der havde brugt tolk, opfordret til at besvare
spørgeskemaet. Denne fremgangsmåde viste sig at være vanskelig, dels fordi antallet af patienter,
der benytter tolk, er minimal, dels fordi nogle patienter i målgruppen er analfabeter og ikke kunne
læse spørgeskemaet. Endelig lå dataindsamlingen under Ramadanen, hvilket betød at færre patienter
med muslimsk baggrund mødte op på hospitalerne. Spørgeskemaindsamlingen er derfor suppleret
med indsamling på sprogskoler, på væresteder og i kulturforeninger for målgruppen.
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Praktiserende læger er rekrutteret via en nyhed i Praksisnyt, hvor de selv meldte deres deltagelse til
telefoninterview til KOPA. Sideløbende tog KOPA direkte kontakt til praktiserende læger, der er
nøglepersoner i forhold til emnet.
Læger og sygeplejersker på hospitalet er rekrutteret via udvalgte afdelingsledelser efter tilsagn fra
hospitalsledelsen.

Materiale
58 patienter har besvaret et spørgeskema. 38 % er mænd og 62 % er kvinder. 71 % har besvaret et
spørgeskema på tyrkisk, 11 % på arabisk, 11 % på engelsk og 8 % på dansk (med hjælp fra tredje
person).
Der er i alt gennemført telefoninterview med 17 klinikere. 6 praktiserende læger og 11 hospitalsansatte læger og sygeplejersker samt en sekretær. Tre var fra psykiatrien mens 7 var ansat på somatiske afdelinger.
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Tabel 1: Oversigt vedrørende de fire modeller:
Model/Indhold

1. Udbud

2. Eget tolkekorps

3. Netværksmodel

Leverandør

Ekstern leverandør

Egne tolke til hospital + ekstern
leverandør

Ekstern leverandør

Model

Udbud

Egen ansættelse + udbud

Udbud

Tid

Ca. 1 år

Minimum 1 år, men forventeligt
væsentligt mere.

Ca. 1 år

Kvalitet

Afhænger af krav i udbud.

Regionen tester selv sine tolke. Ved
udbud er kvaliteten afhængig af de
stillede krav.

Afhænger af krav i udbud.
Kvalitet ses bl.a. af brugernes
rating

Økonomi (mio. kr.)*

32 - 40 mio. kr. inkl.
etableringsomkostninger.
Tolkeaktiviteten er ca. den samme i de to 28 - 32 mio. kr.
regioner. Erfaringen fra Region
Der er p.t. et begrænset antal
20 - 26 mio. kr.
Syddanmark er, at tolkecenteret er
tolkeleverandører, som kan
Udbudsmodellen vurderes alt budgetteret til ca. 22 mio. kr. i 2019.
tilbyde software, hvor tolkene
efter udbudsstrategi og krav Såfremt der også tilbydes
kan koble sig på et digitalt
til leverandører, at kunne
fremmødetolkning på hospitalerne
netværk. På baggrund af
rummes inden for et budget vurderes udgiften at stige til ca. 30 mio. priserne hos en tolkeleverandør
på 20-26 mio. kr.
kr. Derudover kommer udgifter til
med dette produkt vurderes
praksisområdet, samt etableringsudgifter udgiften at ligge på mellem 28
til tolkecenteret på ca. 5,0 mio. kr.
- 32 mio. kr.
(Region Syd’s tal). Den samlede udgift
vurderes at være på 32 - 40 mio. kr.

Omfang

Leverandør har ansvar for
levering af tolke til både
hospital og praksis

Egne tolke på hospitaler omfatter ca. 8
hovedsprog. Ekstern leverandør til
praksis og til hospital

*) Tallene vedrørende økonomien er behæftet med betydelig usikkerhed.
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Bilag: Politisk proces i sundhedsudvalget vedrørende tolkesagen

Sundhedsudvalget har tidligere behandlet sagen:
•

I november 2017 drøftede udvalget muligheden for at oprette et regionalt tolkekorps som i
Region Syddanmark, hvor det netop var besluttet at hjemtage fremmedsprogstolkningen på
hospitaler i dagtid.

•

I maj 2018 blev udvalget orienteret om status, hvor det blev besluttet, at muligheden for at
hjemtage fremmedsprogstolkningen udsættes, indtil der foreligger brugbare erfaringer fra
Region Syddanmark.

Region Syddanmarks tolkekorps startede i oktober 2018 og er efterfølgende udrullet til samtlige
hospitaler i marts 2019. Region Syddanmark har endnu ikke gennemført en evaluering af
tolkekorpset.
•

I februar 2019 tog udvalget til efterretning, at administrationen forlænger kontrakten med
TolkDanmark med yderligere et år til september 2020, idet det ikke vurderedes at være
realistisk at etablere et nyt tilbud for tolkning på under et år og der ikke forelå brugbare
erfaringer fra Region Syddanmark.
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Baggrunden for den høje udgift til tolkning i 2017 vedrørende Praksis er,
at regionens tidligere tolkeleverandør Social-Medicinsk Tolkeservice
ikke sendte alle regninger ind løbende. Efter ophør af kontrakten pr. 1.
februar 2017 modtog praksisadministrationen regninger for 13,4 mio. kr.
fra den tidligere tolkeleverandør. Administrationen indhentede som følge
heraf en ekstern juridisk vurdering vedrørende
betalingsforpligtigelsen for de forsinkede regninger. Advokatfirmaet
konkluderede, at regionen havde pligt til, at betale de forsinkede
regninger for tolkeydelser, der var leveret frem til kontraktophør.
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Beskrivelse af initiativet
Vi er nødt til at tilpasse os et ændret klima. Vi ved at skaderne efter klimahændelser koster
borgerne og samfundet milliarder af kroner.
I de kommende år skal der investeres massivt i klimatilpasningsløsninger. Men mange projekter
strander, fordi der ikke kan opnås enighed om, hvem der skal betale for løsningen og hvordan den
kan finansieres. Vi ved også, at håndtering af de ændrede vandmængder kræver samarbejde på
tværs. Det gælder både mellem forskellige faglige discipliner, men også på tværs af administrative
grænser.
Derfor er der behov for at udvikle et projekt, der adressere samarbejdet på tværs i relation til
vandoplande og større, sammenhængende kyststrækninger. Samtidigt skal projektet anvise veje
for betalingsmodeller og finansieringsmuligheder. Projektet skal også ses som en hjælp til
borgerne, fordi vi ved, at den enkelte grundejer tit kommer i klemme og ikke kan løfte opgaven
med klimatilpasning alene.
Formålet med projektet er at sikre, at vi kommer tættere på en klimasikret region. Men også, at
investeringer i klimatilpasning skaber merværdi i form af bl.a. attraktive bymiljøer og rekreative
løsninger. Og at løsningerne bliver udviklet i tæt samarbejde mellem forskellige aktører som
kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner og klimatilpasningsnetværk. Flere
klimatilpasningsnetværk arbejder i øjeblikket på et tættere samarbejde, og projektet skal være med
til at understøtte en konsolidering på området.
Resultatet af projektet vil være metoder til samarbejde om vandoplande og kyststrækninger, som
andre kommuner/regioner kan få glæde af. Desuden et forslag til hvordan udgifter til
klimatilpasningsløsninger kan fordeles mellem borgerne og offentlige myndigheder.
Den samlede effekt at projektet vil være, at der bliver taget hul på arbejdet med de større
sammenhængende klimatilpasningsprojekter, og at fremtidige projekter ikke strander fordi der
mangler konkrete erfaringer med samarbejde på tværs af faggrænser og administrative skel, eller
manglende modeller til bidragsfordeling og anvisninger af finansieringsmuligheder.
Endelig vil projektet bidrage aktivt til at understøtte arbejdet med FN’s verdensmål.
Mulige leverancer
Projektets fokusområde er særligt hjælp til tværgående samarbejder til gavn for borgerne i Region
Hovedstaden.
•

Udvikling af betalingsmodel/bidragsfordeling/finansieringsmuligheder for
klimatilpasningsprojekter.
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•
•

Samarbejde om vandoplande og større, sammenhængende kyststrækninger
Borgerrettede aktiviteter.

Partnerkredsen
Partnerskabskredsen er ikke på plads endnu, men der er god indledende dialog med en række
kystkommuner og kommuner i vandoplande. Desuden er der dialog med flere af de store
forsyningsselskaber i regionen. Derudover planlægges dialog med vidensinstitutioner, forskellige
klimatilpasningsnetværk og kommunerne i hovedstadsregionen, som kan være med til at
kvalificere indholdet af projektet.
Økonomi
Indsatser som led i projektet finansieres af den ramme på 3 mio. kr., som afsættes til det samlede
signaturprojekt. Der søges at skabe en medfinansiering fra den kommende partnerkreds både som
”rigtige penge” og medarbejdertimer, som matcher regionens bidrag.
Forventet varighed
Ultimo 2019 – ultimo 2021.
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Beskrivelse af initiativet
På uddannelsesområdet er fokusområderne at sikre, at borgerne har de fornødne STEMkompetencer (Science, Technology, Engineering, Math, dvs. tekniske og digitale kompetencer), og
at alle borgere får et attraktivt uddannelsestilbud - især de udsatte unge.
Sikring af Fremtidens STEM-kompetencer i hovedstadsområdet er forudsætningen for at sikre
hovedstadsregionens styrkepositioner inden for bl.a. life science, energi og klima. Tekniske og
digitale kompetencer bliver i stigende grad en del af alle job og nødvendige for at kunne begå sig
på arbejdsmarkedet og sikre borgere kompetencer til at skabe sig et godt liv. At borgerne har
STEM-kompetencer bidrager også til, at de grønne kompetencer i hovedstadsregionen fastholdes
og udvikles. Det skyldes, at mange fag og brancher, hvor der er behov for STEM-kompetencer, er
med til at udvikle grønne løsninger og teknologier. Det er vigtigt, for det er med til at sikre, at
hovedstadsregionen også på dette område bidrager til at imødegå klimakrisen.
Signaturprojektet understøtter Den Nationale Teknologipagt, hvor der er fokus på, at flere skal
interessere sig for STEM, flere skal uddanne sig indenfor STEM og at flere skal anvende STEM i
job.
I dag vælger alt for få gymnasieelever en STEM-uddannelse og på de videregående uddannelser er
kun 30 % kvinder. Manglen på STEM-kompetencer bliver væsentlig reduceret, hvis flere kvinder i
fremtiden vælger en STEM-uddannelse. Samtidig vil flere kvinder få mulighed for at begå sig på
arbejdsmarkedet i fremtiden.
Mulige leverancer
En styrket indsats med særlig fokus på gymnasieelever, potentialer og motivation for videre
uddannelses- og karrieremuligheder inden for STEM-områderne skal understøtte at flere vælger
en STEM-uddannelse. Der kan igangsættes flere forskellige indsatser som led i signaturprojektet,
fx med fokus på:
• Valg af studieretning i gymnasiet
• Skole – virksomhedssamarbejde
• Afholdelse af større STEM-events
Ovenstående eksempler skal konkretiseres nærmere i tæt dialog og samarbejde med relevante
aktører på området; skoler, virksomheder og interesseorganisationer.
Partnerkredsen
Partnerkredsen er endnu ikke på plads, men der er dialog med centrale aktører inden for området
så som Naturvidenskabernes Hus og Engineer the Future omkring et samarbejde.
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Økonomi
Indsatser som led i projektet finansieres af den ramme på 4,7 mio. kr., som afsættes til det samlede
signaturprojekt.
Forventet varighed
Ultimo 2019 – 2022
Videre proces
Administrationen arbejder på den videre konkretisering af projektet. Bl.a. i forhold til at få
partnerkredsen og ekstern medfinansiering på plads. Det endelige projekt set-up med
partnerkreds, ekstern medfinansiering samt fordeling af den afsatte ramme på 4,7 mio. kr. på
eventuelle delprojekter vil blive forelagt til godkendelse i Udvalget for forskning, innovation og
uddannelse inden udgangen af 2019.
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Beskrivelse af initiativet
Udviklingen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet halter bagefter andre metropolområder
som fx Stockholm og Helsinki. Her er man længere fremme, når det handler om at sammenkæde
forskellige transportformer på rejsen, hvor det er nemt og gnidningsløst at få information og
betale, når rejsende fx vil kombinere bycykel, flextrafik, delebil eller taxi med den kollektive trafik.
Region Hovedstaden har sammen med en række nordiske partnere d. 28. juni 2019 søgt Nordisk
Råds innovationsfond (Nordic Innovation) om at fælles nordisk projekt, som skal styrke en fælles
nordisk platform for Mobility-as-a-service (MaaS).
Formålet er at udvikle og teste mobility-as-a-service på tværs af landegrænser via roaming. Dvs. at
hvis man først har oprettet en mobilitets-aftale i et land, så kan man også benytte den i andre
geografier.
Projektet har tre ben:
1. Efterprøvning af konceptet over for mulige brugere (primært bilister) og test af mobility-asa-service roaming, hvor Greater Copenhagen er testomåde.
2. Skabelse af et fælles nordisk datagrundlag for MaaS-løsninger. Dvs. standardisering og
samarbejde med aktører om at få skabt datagrundlaget, som indeholder både offentlige og
private udbydere af kollektiv trafik, delemobilitet eller andre mobilitetsydelser.
3. Vidensdeling omkring MaaS-løsninger og vidensdeling af projektresultaterne.
MaaS er udpeget som en konkret indsats i regionens trafik- og mobilitetsplan og understøtter
Greater Copenhagens mål om et sammenhængende kollektivt trafiksystem.
Projektet er med forbehold for, at Nordisk Råds innovationsfond giver støtte til projektet. Dette
afklares ultimo august 2019.
Udvalgte leverancer
•

Vidensgrundlag for hvordan vi i Norden kan skabe optimale rammer for nye multimodale
mobilitetsløsninger i vores region (herunder MaaS).
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•
•

•

Herunder viden om nødvendigt datagrundlag og standarder, samt integration mellem
private og offentlige aktører både i Danmark og i de andre nordiske lande.
Dialog og test med relevante aktører (fx Movia, Rejseplanen m.fl.) om at skabe rammer for
et åbent økosystem for mobilitetsdata og mobiltetsservices – som kan udmøntes i konkrete
beslutninger.
Informationsmateriale, møder og konference – som skal kommunikere om projektet og
resultater.

Partnerkredsen
Partnerkredsen bag projekt består af:
•
•
•
•

ITS Nordics (forening af offentlige og private aktører indenfor intelligente
transportsystemer) – projektleder / leadpartner
Forskningsinstitutter: RISE Viktoria (SE), TØI (NO)
MaaS operatører: Kyyti (FI), UbiGo (SE)
Øvrige nøgleaktører: ITS Finland, ITS Norwey, ITS Sweden, Region Hovedstaden

Desuden indgår følgende parter i projektet – dog uden direkte finansiering af projektøkonomi og
projekttimer:
•
•

Trafikselskaber: Ruter, Östgötatrafiken, Entur, HSL/LMJ, Samtrafiken, Movia og evt.
Rejseplanen
Øvrige: Linköping Kommune, Dutch Ministry of Infrastructure, Aalto University, VTT, K2,
CabOnline, Frogne, GreenMobility.

Økonomi
Region Hovedstaden afsætter 1 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til projektet. Midlerne
fordeles med knap 750.000 kr. til (100.000 €) til leadpartneren i det fælles nordiske projekt samt
godt 250.000 kr. til videreudvikling og afledte test af Mobility as a service i selve Region
Hovedstaden og i Greater Copenhagen-området, herunder også kommunikation, konference mv.
Finansiering af det fælles nordiske projekt ”Mobility as a service”
Nordic Innovation
400.000 €
(knap 3 mio. kr.)
Region Hovedstaden
100.000 €*
(knap 0,75 mio. kr.)
Øvrige partnere
300.000 €
Samlet projektbudget
800.000 €
(knap 6 mio. kr.)
Udover kontant medfinansiering af projektet stiller Region Hovedstaden sammen med Movia
viden og erfaring til rådighed for projektet.
Varighed
Oktober 2019 – september 2022 (3 år)
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Administrationen arbejder på den videre konkretisering af de nedenfor beskrevne delprojekter.
Bl.a. i forhold til at få partnerkredsen og ekstern medfinansiering på plads. De endelige projekt setup samt forslag til fordeling af den afsatte ramme på 4 mio. kr. på delprojekterne vil blive forelagt
til godkendelse i Trafikudvalget inden udgangen af 2019 efter bemyndigelse fra regionsrådet.

Beskrivelse af initiativet
Ansvarsområdet for signalanlæg i Danmark har historisk været placeret i amterne. Efter
nedlæggelsen af amterne er ansvarsområdet flyttet ud i kommunerne med det resultat, at
kommunerne i dag, sammenholdt med en teknologisk udvikling med mange nye muligheder, ofte
ikke har de fornødne kompetencer til at navigere i markedet og lave intelligent efterspørgsel på
området.
Den teknologiske udvikling på området accelererer netop i disse år og markedet viser nye
bevægelser. For at tilbyde en særlig beslutningsstøtte til beslutningstagere i kommunerne samt
demonstrationsstøtte til aktører i markedet, som netop tilbyder en række nye intelligente
løsninger, vil et living lab (fysisk afprøvning på et vejareal), som en samlet, neutral ramme have en
særlig værdiskabende funktion. En mulighed for at udbuds- og efterspørgselssiden kan mødes
med formål om større gennemsigtighed, samarbejde på tværs af relevante led i værdikæden,
fremvisning og afprøvning af såvel fysiske løsninger ligeså vel som nye samarbejdskonstellationer.
Der er på den baggrund i dag et uudnyttet potentiale i samordning af trafiksignaler og
trafikledelse på tværs af regionen. Indsatsen kan evt. forankres og styres fra Trafiktårn Øst, hvor
Vejdirektoratet og Københavns Kommune allerede har etableret et samarbejde. Københavns
Kommune har desuden taget initiativ til at udvikle en strategisk trafikmodel for hele
hovedstadsområdet, der kan give input til optimering af trafiksignaler og til beslutninger om
fremkommelighedstiltag for fx busser og cykler. Derudover har Vejdirektoratet udpeget konkrete
strækninger i Hovedstadsområdet, hvor der gode potentialer for bedre trafikstyring på tværs af
myndighedsgrænser.
Projektet spiller ind i indsatsområdet ”Intelligent signalstyring” i Trafik- og mobilitetsplanen for
hovedstadsregionen, og bidrager til at løfte det tværgående strategiske indsatsområde i planen
”datadeling og udnyttelse af data”.
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Mulige leverancer
•

•

•

Etablering af testområde med løsninger i skalaen 1:1 hos DOLL Living Lab, Hersted
Industripark, hvori der indgår en dialog og afprøvning med markedet inden for
signalstyring.
Analyse og anbefalinger af governance-strukturer for, hvordan kommunerne kan forpligte
sig på at samarbejde om trafikstyring og trafikledelse på tværs af kommunegrænser på det
overordnede vejnet. Kombineret med kommunale workshops, hvor trafikmedarbejdere fra
hovedstadsregionens kommuner kan give deres input ift. behov, samt at vi kan plante
nogle idéer om tværkommunale samarbejder.
Analyse og anbefalinger af, hvordan det nationale adgangspunkt for data (som
Vejdirektoratet har ansvar for) kan understøtte fremtidens trafikstyring, trafikprognoser og
datadeling – og evt. kobles til det tilsvarende svenske nationale adgangspunkt.

Partnerkredsen
Gate21, Københavns Kommune, kommuner langs letbanen, DTU og Vejdirektoratet. Det er endnu
ikke afklaret, hvem der skal være leadpartner på projektet.
Økonomi
Der er dialog med projektets partnere om projektets økonomi. Region Hovedstadens bidrag til
projektet tages af den ramme på 4 mio. kr. som afsættes til det samlede signaturprojekt ”Smarte og
grønne transportløsninger”.
Projektet kan evt. forsætte næste år i Greater Copenhagen geografien og geares med Interreg ØKSmidler.
Forventet varighed
Ultimo 2019 til medio 2020.
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Beskrivelse af initiativet
Projektet har fokus på at udnytte den store transportkapacitet, som i dag findes i form af tomme
bilsæder. Det skal derfor være attraktivt og nemt at opbygge partnerskaber omkring dele- og
samkørselstjenester, og der skal være gode faciliteter for dem, som vælger at indfri deres
transportbehov via sådanne ordninger. Fremme af deletransport kan både være med til at
reducere trængslen på de mest belastede vejstrækninger i regionen og være et supplement til den
kollektive trafik især i yderområderne og til store arbejdspladser eller til erhvervsområder, som
ikke ligger stationsnært. Med projektet går Region Hovedstaden forrest med at udbrede og
udvikle disse nye tjenester med målrettede kampagner på arbejdspladser i regionen herunder
regionens egne virksomheder.
Projektet understøtter det strategiske udviklingsområde om udbredelse og udvikling af dele- og
samkørselstjenester i Trafik- og mobilitetsplanen for hovedstadsregionen.
Mulige leverancer
Der findes i dag en del dele-tjenester, såsom GoMore, MyDrive og Green Mobility – som er drevet
af kommercielle firmaer – ofte tæt knyttet til de store byer og til bykernen, da kundegrundlaget er
højest. For at få udbredt – især samkørsel i forstæderne og uden for bykernerne vil regionen sætte
gang i udviklingen af digitale løsninger, som kan skabe et udbud af samkørsel, som ikke
nødvendigvis er bynært. Derfor vil projekt have fokus på, at:
• Støtte udvikling af samkørselstjenester, hvor regionens medarbejdere får adgang til afprøve
samkørsel.
• Støtte udvikling af samkørsel og deletjenester, så de blive tilgængelige digitalt og fysisk,
som en del af den samlede kollektive rejse.
• Udvikle og afvikle en kampagne for samkørsel i Region Hovedstadens geografi.
Partnerkredsen
Der dialog med FDM, NaboGo og evt. partnergruppen bag Moving People (private og offentlige
aktører), som ledes af Gate21 – om projekt, med Region Hovedstaden er projektejer.
Økonomi
Som led i den videre dialog med mulige partnere vil projektets økonomi blive afklaret. Region
Hovedstadens bidrag til projektet tages af den ramme på 4 mio. kr. som afsættes til det samlede
signaturprojekt ”Smarte og grønne transportløsninger”. Der arbejdes endvidere på at afsøge
mulighederne for at geare projektet med midler fra EU-Interreg ØKS-programmet.
Forventet varighed
Ultimo 2019-2021
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Beskrivelse af initiativet
Formålet med projektet er at sikre en struktur for et forpligtende samarbejde i DOT-regi, så der
kan arbejdes på at skabe en fælles retning for den fremtidige kollektive transport. Derudover er det
målet at sikre en fælles prioritering af det kollektive hovednet, knudepunkter og en
sammenhængende indsats på tværs af ejere, trafikselskaber og aktører.
Lovmæssigt er der ikke noget til hinder for, at der i DOT-regi sker en mere strategisk planlægning
og koordinering af den kollektive trafik. Det nuværende samarbejdsforum bag DOT kan med en
række ændringer – som loven giver hjemmel til – gøre det muligt at geare DOT-samarbejdet til at
løfte en større opgave – her er Transport for London en inspiration.
Koordinering mellem aktørerne (stat, regioner og kommuner) er kompliceret. Det skyldes ikke
alene trafikkens omfang, men også trafikselskabernes meget forskellige ejerkredse, organisering og
strategier. Samt divergente forretningsstrategier og incitamentsstrukturer mellem private og
offentligt ejet kollektive trafikselskaber.
Samarbejde på tværs af kommuner og regioner på Sjælland med forankring i en politisk
organisering med repræsentanter fra regioner og kommuner vil i højere grad kunne følge op på
strategien i DOT og komme med nye indspil til trafikselskaberne. Således kan man arbejde
sammen om at definere en fælles vision og strategi for den fremtidige kollektive transport i
hovedstadsområdet om, hvordan man kan gøre kollektiv trafik førstevalg for flere.
Denne fælles vision og fortælling kan også danne afsæt i beslutninger med konkrete tiltag og
investeringer, der kan styrke det kollektive hovednet og arbejde hen mod at samle
trafikselskaberne og trafikledelsen på tværs af kommunegrænserne og forskellige transportformer.
Den samme politiske organisering kan også pege på konkrete indsatser, som kan lette trængslen
eller gøre kollektive rejser mere attraktive – og emner som kørselsafgift, supercykelstier,
delemobilitet, Parker & Rejs-anlæg, Mobility as a Service og udviklingen af Rejsekort/Rejseplanen
vil kunne tages op – og danne grundlag for politiske diskussioner og prioriteringer i regioner og
kommuner.
Som led i projektet opdateres den analyse og række af anbefalinger, som Struense&Co kom med
om ”Transport for Greater Copenhagen” (2016) – da der sidenhen er er kommet ny lovgivning og
et nyt regeringsgrundlag.
Mulige leverancer
Projektets fokusområde er at skabe debat og fælles anbefalinger til organiseringen af den
kollektive trafik i hovedstadsområdet ved at levere:
• Mulighedsanalyser med anbefalinger – med udgangspunkt i ”Transport for Greater
Copenhagen”.
• Kommunikation til at skabe dialog og handleplan med nøgleaktører.
• Endelige anbefaling – og handlepapir.
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Opgaven sendes i udbud evt. i delt op på leverancer
Partnerkredsen
Den politiske styregruppe i Movias geografi (som består repræsentanter fra: Region Hovedstaden,
Region Sjælland, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Københavns Kommune, Movias
bestyrelsesformand)
Økonomi
Region Hovedstadens bidrag til projektet tages af den ramme på 4 mio. kr. som afsættes til det
samlede signaturprojekt ”Smarte og grønne transportløsninger”.
Forventet varighed
Ultimo 2019 – ultimo 2020.

Beskrivelse af initiativet
Der udvikles i disse år flere digitale løsninger i samarbejde mellem kommuner og regioner i
Greater Copenhagen, bl.a. i Region Hovedstadens fyrtårnsprojekt, Den Regionale Datahub, som blev
igangsat i samarbejde med kommunerne i Loop City i september 2017. Den Regionale Datahub
favner nu 21 deltagende kommuner, og der er udviklet 13 prototyper, som ved brug af data har
demonstreret positive gevinster i forhold til at mindske trængsel, øge klimaberedskab og
effektivisere regionens og kommunernes drift.
Den Regionale Datahub udløber med udgangen af 2019, og der er derfor behov for at udbrede de
bedste prototyper, som kan indgå i større samarbejder og partnerskaber om at løse regionale
samfundsudfordringer til gavn for regionens borgere. Samtidig er der behov for at udvikle endnu
flere smarte digitale løsninger og sætte et fælles fodslag for et tværgående datasamarbejde i større
skala i regionen. Dermed kan løsningerne tænkes bedre sammen, f.eks. når det gælder fælles
standarder for at indsamle og dele data, så data kan bruges i fælles digitale værktøjer og
visualiseres eller samles på digitale platforme eller data kan modtages fra sensorer over en fælles
digital infrastruktur.
Formålet med forprojektet er, at:
1. Igangsætte et samarbejde som dels kan skalere de løsninger, som er udviklet i Den
Regionale Datahub og eventuelt udvikle nye digitale løsninger, som kan imødekomme
flere af de identificerede udfordringer, der er i regionen.
2. Igangsætte et forarbejde, som kan forberede og starte et tværgående datasamarbejde, som
også er forankret på højere og eventuelt politisk beslutningstagerniveau.
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Mulige leverancer
•
•
•

•

•

•

Der etableres ét eller flere partnerskaber for de mest succesfulde prototyper, der er udviklet
i Den Regionale Datahub.
Der udvikles eventuelt nye prototyper, som kan bidrage til at løse flere regionale
udfordringer.
Der igangsættes et forarbejde, som kan udgøre en forberedelse og opstart på et
datasamarbejde og udgøre et grundlag for en større indsats, som kan forankre et
tværgående datasamarbejde på både teknisk, direktør og eventuelt politisk
beslutningstagerniveau.
På det tekniske niveau er der bl.a. behov for at samarbejde om, hvordan data kan deles og
bruges på tværs af flere løsninger, som udvikles ikke kun i Region Hovedstaden, men også
i resten af landet, Europa og international.
Politisk er der behov for inspiration fra eksperter og en dialog, som kan rammesætte
arbejdet med at dele data i regionen, som kan udvikle et økosystem for data og digitale
løsninger samt sætte retning ved udmøntning af midler til konkrete beslutninger.
Der vil blive gennemført diverse videndelingsindsatser, møder, workshops mv., som kan
resultere en større dataindsats på både teknisk og politisk beslutningstagerniveau.

Partnerkredsen
Udover Region Hovedstaden forventes følgende partnere at indgå i projektet: Gate 21 og en række
kommuner (bl.a. Vallensbæk Kommune, Københavns Kommune, Egedal Kommune). Derudover
arbejdes på deltagelse af private aktører, som bl.a. er involveret i de digitale prototyper.
Desuden er det forventningen af flere andre partere – som bidrager til projektet uden direkte
finansiering af projektøkonomi og projekttimer – bidrager og følger projektet, bl.a. andre aktører,
som kan være dagsordenssættende for deling af data mv.
Økonomi
Region Hovedstadens bidrag til projektet tages af den ramme på 4 mio. kr. som afsættes til det
samlede signaturprojekt ”Smarte og grønne transportløsninger”.
Forventet varighed
Ultimo 2019 – ultimo 2020
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Trafik- og mobilitetsplan
for hovedstadsregionen
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Læsevejledning
Planen består af følgende kapitler:
Kapitel 1 er et indledende kapitel og beskriver rammer, grundlag og mål for trafikog mobilitetsplanen.
Kapitel 2 giver et overblik over de megatendenser, som kan påvirke fremtidens mobilitet.
Kapitlet beskriver også de usikkerheder, der er forbundet med udviklingen,
fx usikkerheden om, hvordan befolkningsvæksten vil fordele sig i hovedstadsområdet,
og hvordan førerløse biler og delebiler vil påvirke fremtidens mobilitet.
Kapitel 3 opsummerer konklusioner af de gennemførte analyser, der undersøger flere
fremtidsscenarier i tre trafikale hovedudfordringer, som planen skal imødegå: Trængslen
stiger og øget transportbehov på tværs, den kollektive transports konkurrenceevne er
under pres og CO2-aftrykket fra transporten stiger.
Kapitel 4 udpeger det regionale trafik- og mobilitetsnet bestående af knudepunkter og
korridorer, der går på tværs af transportformerne. Her skal sikres bedre sammenhæng,
effektivitet og pålidelighed gennem målrettede indsatser.
Kapitel 5 beskriver de strategiske udviklingsområder, der er behov for at fokusere på for at
imødegå de tre hovedudfordringer.
Kapitel 6 viser et katalog af forslag til konkrete indsatser, der kan bringes i spil i det videre
arbejde med mobiliteten i hovedstadsområdet. Hver indsats understøtter ét eller flere af de
strategiske udviklingsområder.
Kildeliste findes bagest i rapporten.

Trafik- og mobilitetsplanen er udarbejdet af Region Hovedstaden med bistand fra Rambøll og
Urban Creators samt sparring fra en lang række interessenter og en dedikeret partnergruppen
af følgende 20 kommuner: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø,
Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.
April 2019.
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1 En helhedsplan for
regional mobilitet

Bedre rammer for et sammenhængende hverdagsliv
Denne trafik- og mobilitetsplan er et fyrtårnsprojekt under Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) fra 2017. Planen har særligt fokus på at sikre en bedre mobilitet til borgere,
der er bosat i hovedstadsregionen samt pendlere udefra, når presset på det samlede transportnet i
regionen er størst.
Planen giver et fælles overblik og forståelse af de trafikale udfordringer i hovedstadsregionen.
Gennem analyser og debat med centrale aktører har arbejdet med planen identificeret strategiske
udviklingsområder og indsatser, der kan reducere den stigende trængsel og skabe et sammenhængende transportsystem. Planen skal danne grundlag for at igangsætte partnerskaber mellem
offentlige aktører og invitere private aktører med ind for at udvikle fremtidens løsninger.
Indsatserne i planen skal bidrage til at skabe bedre rammer for sammenhængende hverdagsliv uden
unødig spildtid i den daglige transport og bidrage til en grøn omstilling af persontransporten. God
mobilitet for regionens borgere og pendlere udefra er også med til at skabe gode rammer for et fleksibelt arbejdsmarked, bosætning og handel – og giver bedre adgang til uddannelser, behandlingstilbud og fritidsaktiviteter.

20 % flere rejser i 2035
Som landets eneste region klarer halvdelen af borgerne i hovedstadsregionen hverdagens gøremål uden en bil1) – og andelen af cykel- og kollektive rejser er markant større her i forhold til resten
af landet. Men det er også i hovedstadsområdet, at trængslen er størst og den stiger i takt med
befolkningstilvæksten på 20.000 borgere om året frem mod 2035. Det betyder, at der allerede i
2025 samlet set vil bo op mod 2,2 mio. indbyggere i hele hovedstadsregionen.
Væksten i indbyggere og arbejdspladser betyder, at der skal håndteres 20 % flere rejser i 2035,
hvilket lægger et pres på hele trafiksystemet. Hvis der ikke gøres noget, kan det betyde mere
trængsel på vejene, og det er dyrt for samfundet. I 2015 spildte bilisterne i hovedstadsområdet
16,7 mio. timer i trafikken på grund af trængsel, og prognoserne forudser en fordobling til 33,4 mio.
timer i 2035. Og selvom der i analyserne er indlejret planlagte og foreslåede infrastrukturprojekter,
så er konklusionen, at det ikke vil være muligt alene at bygge sig ud af trængselsproblemerne på
vejene.
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En helhedsorienteret tilgang
Trafikale behov og tilbud varierer over regionens forskellige geografier. Samtidig har regionen en
høj indpendling ude fra, såvel fra det øvrige Sjælland som fra Skåne. Dette betyder, at der skal
flere forskellige løsninger til for at skabe god mobilitet på tværs af regionen.
Fremtidens trængselsproblemer skal løses med en mere helhedsorienteret og tværgående
tilgang til trafikplanlægning, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes rejsebehov. Her
sættes ”mobilisten” i centrum og fokus på behovet for at kunne vælge forskellige transportformer
og kombinationer af transportmidler alt efter behov og ønsker.
En væsentlig faktor for at få mobilitet i hovedstadsregionen til at fungere optimalt er, at det kollektive trafiksystem er et attraktivt tilvalg for flest mulige pendlere på daglig basis, ligesom bilparken
skal udnyttes bedre gennem deletransport. For pendlere i busser og tog, er det afgørende for
rejsens attraktivitet, at helt basale elementer skal være i orden, altså at bussen og toget kommer
til tiden, at man kommer hurtigt frem samt overskuelig prisstruktur og nemme skift mellem ruter.
Men skal det stå mål med fx en biltur eller en cykeltur, så er den samlede kundeoplevelse afgørende,
så pendlere kommer til at føle den samme frihed, kontrol og fleksibilitet uanset transportform.
Tendenserne viser, at fremtidens metropoler kommer til at tilbyde fleksible mobilitetsløsninger og forretningsmodeller, der tilpasser sig transportbehovet for den enkelte. Det betyder, at der kommer flere
delebiler, nye taxatjenester, flexture, samkørselsordninger, on demand tilbud og førerløse køretøjer.
Nye transportløsninger og flere aktører på markedet gør også transportområdet mere komplekst,
hvilket kan være svært for pendleren at navigere i. For at imødegå udfordringerne, gribe nye muligheder og skabe attraktive mobilitetsløsninger for borgere, besøgende og virksomheder, skal der derfor
dannes nye samarbejder, partnerskaber og alliancer på tværs af såvel region, kommuner som sektorer, trafikselskaber og aktører.

1.1 Trafik- og mobilitetsplanens mål
Trafik- og mobilitetsplanen er en langsigtet plan, der frem til 2035 skal bidrage til, at hovedstadsområdet kommer til at hænge bedre sammen trafikalt. Planen er første skridt til den samlede mobilitetsplanlægning for hovedstadsområdet, og er blevet efterspurgt som et nødvendigt grundlag
for at imødegå fremtidens udfordringer med øget transportbehov og stigende trængsel.

Trafik- og mobilitetsplanens overordnede mål er at udpege strategiske udviklingsområder
og konkrete indsatser, der kan bidrage til:
•
•

at imødegå den stigende trængsel og understøtte god mobilitet for borgere, arbejdstagere
og besøgende i regionen
at borgere skal kunne pendle mellem bolig og arbejde/uddannelse på tværs af regionen
uden unødig spildtid på en måde, der bidrager til en sund, attraktiv og klimavenlig
hovedstadsregion.

Trafik- og mobilitetsplanen har fokus på pendlerrejser og skal sikre en sammenhængende,
effektiv, grøn og pålidelig mobilitet i fremtiden.
5
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1.2 Afsæt i eksisterende planer
Trafik- og mobilitetsplanen præsenterer indsatser, som
kan skabe bedre sammenhæng i planlægningen på
tværs af myndighedsgrænser og udnytte de teknologiske
muligheder. Grundlæggende bygger planen på og understøtter de eksisterende aktuelle planer (såvel Region
Hovedstadens egne som andre myndigheders), målsætninger og strategiske net.
Desuden indgår KKR Hovedstaden og Region Hovedstadens fælles udpegede infrastrukturprojekter som et centralt grundlag for planen. Disse omfatter syv VIP-projekter
og tre andre projekter, der skal undersøges nærmere.
Projekterne løser hver især konkrete trafikale udfordringer
og sigter mod at øge kapaciteten eller forbedre rejsetiden
på vej- og banenettet, se figur 4.6 i kapitel 4.

Planen bygger videre på en
lang række planer, samarbejder og initiativer – bl.a.:
• Greater Copenhagen – herunder det fælles trafikcharter
• Fingerplan 2017
• Movias Forretningsplan,
Mobilitetsplan samt Bynet 19
• Trafikplan for den statslige
jernbane 2017–2032
• Det strategiske vejnet
• Visionsplan for Supercykelstier 2017–2045
• Strategi for DOT – Din Offentlige
Transport – 2017–2020
• Strategi for Rejseplanen
• Initiativer om grøn mobilitetsplanlægning bl.a. Moving
People

VIP-infrastrukturprojekterne
Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden er enige om følgende syv prioriterede
infrastrukturprojekter, vedtaget på KKR Hovedstadens møde d. 13. september 2016 og på
Regionsrådet møde d. 15. november 2016:
• Færdiggørelse af Hillerød- og Frederikssundsmotorvejene – de nuværende landeveje er
stærkt trafikerede og folk holder i lange køer.
• Forbedringer af Kystbanen – der er store tekniske udfordringer og lav kundetilfredshed.
• Ring 5 syd – motorvejsforbindelse fra Frederikssundsvej til Køge – afgørende for at forbedre
fremkommeligheden omkring hovedstadsområdet.
• Automatisering af S-tog – giver markant bedre betjening for passagerne med højere
frekvens, punktlighed og færre aflyste afgange.
• Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro – skaber en grøn kollektiv trafikforbindelse mellem
metroen og den kommende letbane i Ring 3.
• Østlige ringvej – vil aflaste trafikken i indre København, sikre bedre adgang fra det nordlige
Sjælland til Københavns Havn og Københavns Lufthavn.
• Direkte togforbindelse fra Roskilde til Kastrup Lufthavn – vil aflaste Københavns
Hovedbanegård og skabe bedre adgang fra det vestlige hovedstadsområde til Kastrup
Lufthavn.
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Derudover er region og kommuner enige om, at der er brug for at kigge nærmere på følgende
tre yderligere projekter:
• Ombygning af Hillerød station så passagerer fra hele Nordsjælland kan komme direkte til
Nyt Hospital Nordsjælland
• Forlængelse af metroen fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum, samt
forlængelse fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg
• Forlængelse S-banen fra Farum til Hillerød.
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1.3 Hvordan er trafik- og mobilitetsplanen blevet til?
Planen er blevet til i dialog med en partnergruppe bestående af 20 kommuner, KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden. Der er i forbindelse med arbejdet gennemført en række analyser.
Partnergruppen og et panel af eksperter har løbende givet deres input til flere af analyserne,
diskuteret resultaterne og har bidraget til at skabe et fælles overblik over dagens og fremtidens
mobilitetsudfordringer.
Der er mange aktører der har bidraget til analyser og udviklingen af planen. Følgende aktører har
givet input til arbejdet: Cyklistforbundet, Dansk Industri, Supercykelstisekretariatet, Dansk Erhverv,
Vognmandslauget, Horesta, Concito, Rådet for bæredygtig trafik, IDA, DTU Transport, Roskilde
Universitet, Gate21, Øresundsinstituttet, Niels Buus, Københavns Universitet, Aalborg Universitet,
Vejdirektoratet, Trafik- Bygge og Boligstyrelsen, Banedanmark, DOT, Movia, DSB, Metroselskabet
og Hovedstadens Letbane.

Analysearbejdet bag Trafik- og mobilitetsplanen:
I forbindelse med udviklingen af planen er gennemført følgende analyser:
• Trafikale scenarier for Hovedstadsområdet, Atkins og MOE Tetraplan 2018
• En analyse af konkurrenceforhold målt ved rejsetid, Incentive 2018
• Mobilitet i hovedstaden, Rambøll 2018
• Bedre trafikinformation og fælles trafikledelse i hovedstadsregionen, KPMG 2018
• Fremtidens Kollektive Transport, et diskussionsoplæg, Urban Creators 2018
• Fremtidens Kollektive Transportknudepunkter – Del 1, Urban Creators 2018
• Fremtidens Kollektive Transportknudepunkter – Del 2, Atkins og MOE Tetraplan 2018
• Fremtidens kollektive transportknudepunkter – Del 3, Urban Creators 2018
• Inspirationskatalog til Trafik- og Mobilitetsplanen for Region Hovedstaden, Urban Creators 2018
Tidligere har regionen gennemført følgende analyser:
• Transport for Copenhagen, Stuensee & Co december 2015
• Større sammenhæng i den kollektive trafik i Greater Copenhagen, Stuensee & Co 2016
• Megatendenser – Fremtidens kollektive transport i hovedstadsområdet, Urban Creators 2017
• Hvordan får vi mere og bedre kollektiv trafik for pengene? af Lektor Per Homann Jespersen,
Roskilde Universitet (RUC) et al. 2017.
Analyserne findes på Region Hovedstadens hjemmeside.
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1.4 Fokus på pendlerrejser
Trafik- og mobilitetsplanen har fokus på regionale pendlerrejser. Det omfatter rejser til arbejde og
uddannelse, som samtidig er rejser på tværs af kommunegrænserne, rejser til og fra regionen fra
det øvrige Sjælland og Sverige samt rejser gennem regionen.
I 2035 forventes der ifølge trafikmodelberegninger at være 1,9 mio. pendlerture pr. døgn og modellen beregner den gennemsnitlige pendlingsafstand til at være ca. 11 km.

Gennemsnitlig
pendlingsafstand

Fordeling af pendlerture
2035
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44 %
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Cykel
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Figur 1.1. Pendlerture i 2035 fordelt på transportmiddel og pendlingsafstande2).
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Ses der på dagens trafik, så viser DTU's transportvaneundersøgelsen (TU), at pendlerrejserne udgør 25 % af alle
ture i hovedstadsregionen og 30 % af de kørte km.

Formålsfordeling
(andel af ture per dag)
2016 og 2017

Ærindeture udgør 33 % af turene, men kun 15 % af de
kørte km. Ærindeture er fx ture, hvor man henter/bringer
andre, køber ind, besøg hos offentlige myndigheder, læger mv. En stor del af disse ture vil være lokale ture, som
fremadrettet med fordel vil kunne indgå som en del af
pendlerturene, hvis der sker en hensigtsmæssig lokalisering af de pågældende funktioner i forhold til det overordnede trafik- og mobilitetsnet. Slutteligt er der fritidsturene, der udgør hele 38 % af turene i regionen og 43 %
af de kørte km. Fritidsture er fx ture til idræt, kultur, besøg
og sommerhus. Næsten 85 % af disse ture er under 10 km
og er derfor i høj grad lokale ture. Fritidsture er også mere
spredt tidsmæssigt end pendlerture, ligesom destinationerne også er mere spredte.

4%

Pendlerturene udgør således kun en fjerdedel af alle ture
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4%
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%
ærindeture og omvendt.
Muligheden for lettere at komme til arbejde og33
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Figur 1.2. Andel og km ture pr. dag i
regionen i 2016/2017 (TU-data).
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2 Tendenser og fremtidens
mobilitet

For større infrastrukturprojekter går der typisk 10–15 år fra beslutningen bliver taget, til anlægget
står klar. Herefter skal anlægget typisk kunne holde i 50–100 år. Det stiller krav til, at beslutningstagerne kan prioritere og investere ud fra en forståelse for den ’usikre’ fremtid og for, hvad der
kommer til at påvirke fremtidens mobilitet. Et blik på tendenserne kan medvirke til at give indsigt i
usikkerheder forbundet med fremtidens udvikling.
I perioden frem til 2035 vil der ske store forandringer i samfundet, som vil påvirke transportbehovet. Analysen ”Megatendenser og fremtidens kollektive transport i hovedstadsområdet” udpeger
urbanisering, hastig teknologisk udvikling og klimaforandringer, som de vigtigste megatendenser for
transportområdet. Derudover fokuseres der også på livsstils-, adfærds- og holdningsændringer som
en vigtig tendens.

Tendens 1: Urbanisering
Alt tyder på, at hovedstadsområdet vil fortsætte med at vokse og tiltrække nye beboere og arbejdspladser. Urbaniseringen forstærkes af globaliseringen, hvor de centre, der er bedst forbundet
internationalt (bl.a. med lufthavn), har den største befolkningsvækst. Hvordan væksten i befolkning
og antal arbejdspladser på længere sigt vil fordele sig i regionen, er svært at forudsige, men har
stor betydning for mobilitetens udfordringer og løsninger.
Vil den nuværende vækst i København fortsætte, eller vil vi i højere grad se en forskydning mod
forstæderne? Her kan udviklingen i boligpriser og befolkningens bopælspræferencer blive afgørende. Hvis væksten fortsætter i de tætteste byområder, skaber det øget grundlag for højklasset
kollektiv transport i disse områder. Til gengæld giver det en stor udfordring i at betjene yderområderne, hvor kundegrundlaget bliver mindre.

Tendens 2: Fart på den teknologiske udvikling
Flere eksperter peger på, at den teknologiske udvikling med blandt andet førerløse biler, big data,
delebiler og elbiler vil ændre transportområdet drastisk i de kommende år. Den teknologiske udvikling danner grundlag for introduktion af nye mobilitetstilbud på markedet. Disse vil være drevet
på forretningsmæssige vilkår. Det betyder oftest, at nye koncepter (fx bybiler) vil blive introduceret
der, hvor der er flest kunder. Spørgsmålet er derfor, om yderområder, hvor befolkningskoncentrationen er lav, vil få ligeså stor gevinst af den teknologiske udvikling? De nye teknologiske muligheder kan både true den kollektive transports markedsandel og skabe helt nye muligheder for at
samtænke de nye services med den kollektive transport. Nedenfor er fremhævet betydningsfulde
teknologiske nybrud indenfor transportområdet.
Førerløs teknologi
Der er tre spor i udviklingen af førerløs teknologi, der er interessant i forhold til fremtidens mobilitet
i hovedstadsområdet. Det ene spor er den gradvise automatisering af privatbiler, hvor det allerede i dag er teknologisk muligt for føreren at slippe rattet og lade bilen køre førerløst. Der er stor
usikkerhed forbundet med, hvornår fuldt førerløse biler for alvor vinder indpas i salget af nye biler
i Danmark, formentlig er det først omkring 2040–2045. I en tidshorisont frem til 2035 forventes
førerløse biler derfor kun delvist at påvirke mobiliteten.
Det andet spor er biler, der udvikles som førerløse fra starten – bl.a. førerløse taxaer, der bliver
testet flere steder i USA3).
Det tredje spor er førerløs kollektiv trafik, hvor regeringen har taget en beslutning om, at S-tog skal
være førerløse i fremtiden, ligesom trafikselskaberne igangsætter de første forsøg med førerløse
busser.
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Delebiler og samkørsel
I Danmark er der en voksende interesse for delebiler og samkørsel, og tjenester som DriveNow,
LetsGo, GoMore og GreenMobility er allerede veletablerede i hovedstadsområdet. Samtidig er der
en tendens til, at der sidder færre personer i hver bil, og samkørselsturene udgør kun en meget
lille del af det samlede antal kørte kilometer i Danmark. En af udfordringerne er, at der ikke er
noget økonomisk incitament for chaufføren i at medtage passagerer på de korte ture. Det er derfor
usikkert, hvor meget deletransport vil vokse i fremtiden.
Mobility as a Service (MaaS)
MaaS er et koncept, hvor brugerne ikke har ejerskab til transportmidlet, men i stedet abonnerer på
en transportservice. Brugeren kan via en app planlægge og betale rejser på tværs af udbydere og
transportformer. Udvikling af MaaS koncepter sker i hele verdenen, men på forskellige niveauer.
Det kan ske både som fuldt abonnement og som forskellige grader af det, fx en multimodal rejseplanlægger eller pay-as-you-go MaaS. Her er transporttilbuddene samlet på én platform, hvor
brugeren booker og betaler via platformen for de transportydelser, de vælger.
E-mobilitet
I 2018 udgjorde elbiler og opladningshybridbiler 1,9 % af det samlede bilsalg3). Det er den højeste
andel siden 2. halvår 2015, lige inden der blev lagt afgifter på elbiler. Prisen på batterier forventes
at falde markant de kommende år og elbilen kan derfor prismæssigt blive et konkurrencedygtigt
alternativ til benzin- og dieselbiler indenfor en ti-årig periode4).
Elcyklen er også i vækst. I 2016 stod den for 11 % af det danske cykelsalg5). Dette tal var kun 4 % i
2011. Nye typer elcykler, der kan køre 45 km/t, vinder også frem på markedet.

Stigende e-handel
Butikshandelen i bymidterne har i mange år været presset af stadig større butiksenheder og decentralisering af handelen til perifert beliggende centre. Væksten i e-handel øger denne tendens,
hvor selv større byer må kæmpe for at holde liv i deres hovedgader. Det er usikkert, hvilken effekt
e-handel vil have på borgernes transportbehov. Men der ses et potentiale for at samtænke kollektive transportknudepunkter med detailhandel for at styrke den kollektive transports bymæssige
opkobling og understøtte nye mødesteder.
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Tendens 3: Klimaforandringer
Transportsektoren står for mere end 1/3 af CO2 udledningen i Danmark6). Der er en stor usikkerhed
forbundet med udviklingen i befolkningens klimabevidsthed. Markedet for elbiler udvikler sig eksplosivt i disse år, men der er stadig et stykke vej for omstillingen af den private bilpark samt den
kollektive transport. Overordnet set er gang, cykel og kollektiv trafik de mest klimavenlige transportformer.
Tendens 4: Livsstils-, adfærds- og holdningsændringer
Udover ovenstående langsigtede megatrends ser vi også en række nye tendenser i mobilitetsadfærden, som dels skyldes nye teknologier, men også livsstils- og holdningsændringer. Flere steder
i udlandet bliver der kørt færre kilometer i bil og færre unge tager kørekort. Hvis der er tale om et
permanent skift i både ejerskab og brugen af biler, bør tendensen slå først igennem herhjemme
hos de yngre generationer i byerne, hvor de alternative transportmuligheder er bedst. Tal fra Transportvaneundersøgelsen for de 18–29-årige indikerer dog ikke et faldende bilbrug for disse aldersgrupper i hovedstadsområdet. Det er derfor usikkert, om fremme af deletransport og Mobility As a
Service alene kan vende udviklingen, så bilejerskabet falder i fremtiden.
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3 Hovedstadsområdets
trafikale udfordringer
– nu og i fremtiden

Region Hovedstaden har gennemført en analyse af trafikudviklingen7), der tager udgangspunkt i den
gældende prognose for befolkningstilvækst og placering af nye arbejdspladser frem til 2035.

På baggrund af de gennemførte analyser er der særligt tre udfordringer for fremtidens mobilitet, som trafik- og mobilitetsplanens indsatser skal være med til at imødegå:
• Trængslen på vej- og banenettet stiger, der kommer et øget transportbehov på tværs af
fingrene
• Den kollektive transports konkurrenceevne er under pres
• CO2-aftrykket stiger.

I de følgende afsnit er udfordringerne beskrevet. Tal og illustrationer stammer fra analysen. I analysen arbejdes der med en geografisk opdeling af hovedstadsområdet i centralkommuner, ringbyen,
fingerbyen og øvrige områder (som vist på figur 3.1). I beskrivelser og vurderinger tages der udgangspunkt i denne opdeling.

er

ik

ss

un

Ringbykomm

d

Roskilde

Helsingør

ød
ler

Hil

Fr
ed

erne
un

Ringbykommunerne:
Lyngby-Tårbæk, Gentofte,
Gladsaxe, Herlev, Ballerup,
Glostrup,Rødovre, Brøndby,
Hvidovre, Vallensbæk,
Albertslund, Ishøj, Tårnby
og Dragør
Centralkommunerne:
København og Frederiksberg

Centralkommunerne

e

g
Kø

Figur 3.1. Geografisk opdeling
af hovedstadsområdet i
centralkommuner, ringbyen,
de fem fingre og øvrige områder7).
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3.1 Tre udfordringer for fremtidens mobilitet

Udfordring 1
Trængsel på vej- og banenettet stiger, og der kommer et øget
transportbehov på tværs af fingrene
Trængslen på de største korridorer i myldretiden er allerede steget betydeligt
siden Trængselskommissionens betænkning fra 2013.
Befolkningstilvækst og økonomisk vækst betyder, at der skal håndteres 20 % flere
rejser i 2035. Hvis trængslen ikke skal stige, skal en del af væksten optages i den
kollektive transport, der allerede er presset på kapaciteten flere steder.
Der allerede i dag et stort rejsebehov på tværs af fingrene – dette vil stige i fremtiden.

Trængsel på vejnettet i dag
Trafikberegninger viser, at trafikanterne i hovedstadsområdet i 2015 samlet set spildte ca. 16,7 mio.
timer i trafikken pga. kø-kørsel. I 2010 var dette tal 13,5 mio. timer. Trængselsudfordringer i hovedstadsområdet er således steget betydeligt siden Trængselskommissionens betænkning. For
morgenmyldretiden viser analysen, at især bilrejsende, der skal via Hillerød-, Køge-, og
Helsingørfingrene ind til ringbyen eller centralkommunerne, tilbringer mere end 30 % af deres
samlede rejsetid i kø.
Trængsel i myldretiderne er primært en udfordring i de tætte bydele og i kommunerne i ringbyen.
Som følge af dette er der en tendens til, at bilisterne vælger at undgå de mest belastede hovedveje
og søger mod de mindre veje mellem korridorerne. Dette gælder særligt mellem Roskilde og
Frederikssundkorridoren, men også vejnettet mellem Roskilde og Køge, samt Roskilde og Ringsted,
er stærkt belastet i myldretiderne.

Trængsel på banenettet i dag
Trængslen på banenettet betyder, at der er flere strækninger, hvor kapaciteten på skinnerne i myldretiden stort set er udnyttet fuldt ud (se figur 3.2). Trængsel for banetrafikken handler også om, at der
er flere tog i myldretiden, som er overbelagte, dvs. hvor passagerne ikke kan få en siddeplads. Analysen af belægningen af siddepladserne viser, at de største udfordringer for fjern- og regionaltogene
med overbelagte tog er i Roskilde-fingeren. Men også Kystbanen er udfordret.
Når den en nye bane mellem København og Ringsted åbner i 2019 frigives kapacitet til den lokale
og regionale togtrafik på strækningen Roskilde-København (Ny Ellebjerg), hvilket vil afhjælpe de
nuværende kapacitetsproblemer på denne strækning.
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For S-togene er andelen af overbelagte afgange i myldretiden især koncentreret på de dele af
banenettet, der ligger inden for centralkommunerne (København og Frederiksberg) og ud til ringbyen.
Rejser med Metro er ofte kortere og derfor betyder det ikke lige så meget for passagererne at få
en siddeplads. I Metroen er kapacitetsgrænsen på flere delstrækninger i myldretiden dog nået,
hvilket medfører, at der er afgange, hvor toget er fyldt og passagerer må vente til næste afgang,
der typisk er indenfor 2–4 min.

Trængsel på vej- og banenettet i fremtiden
Væksten i befolkning og arbejdspladser samt den økonomiske vækst medfører, at der vil blive foretaget ca. 20 % flere rejser i hovedstadsområdet i 2035 i forhold til i dag. Det øger presset både på
vej- og på banenettet.
Trængslen på vejnettet i centralkommunerne og på de store tværgående vejforbindelser i ringbyen vil således fortsat være en udfordring.
I den kollektive trafik vil der også være passagerstigninger både på metronettet, regionaltognettet
og i mindre grad på S-tognettet. En stigning i antal passagerer i den kollektive transport betyder
også, at stationerne skal kunne håndtere mange flere passagerer i fremtiden.

Større rejsebehov på tværs
Selvom centralkommunerne stadig er et vigtigt rejsemål, går trafikken i højere grad på kryds og
tværs i hele hovedstadsområdet. En fortsat sammenlægning af offentlige funktioner, som fx hospitaler, skoler, ungdoms- og videregående uddannelser samt en større arbejdsdeling i området, kan
betyde, at dette rejsemønster fortsætter i fremtiden.
Trafikanalysen viser, at rejsebehovet på tværs af fingrene (men ikke i ringbyen) er 204.000 bilog kollektiv ture i døgnet. Til sammenligning er rejsebehovet mellem fingerbyerne og centralkommunerne (København og Frederiksberg) ca. 317.000 ture i døgnet.
scenarier for hovedstadsområdet
DenTrafikale
kommende
letbane på Ring 3 understøtter trafikken på tværs i ringbyen, men det er en udfordring at sikre gode kollektive forbindelser på tværs af fingrene længere ude i geografien.
•

For S-togsnettet er det, ud over ringbanen, i Køge-fingeren, Frederikssundsfingeren samt i Hillerødfingeren, hvor presset på banekapaciteten er størst. Dette svarer således til den passagermæssige
overbelægning af tog, hvor strækninger som Hellerup – Flintholm, Hellerup – Lyngby fremtræder som
nogle af de mest belastede.

Figur 3.2. Figuren til venstre viser banestrækninger med flere overbelagte tog i myldretiden og figuren til højre viser banestrækninger, der i dag har en høj kapacitetsudnyttelse,
dvs togene kører tæt på skinnerne8).
Figur 2-39
Banestrækninger med ﬂere
overbelagte tog i myldretiden

Figur 2-40
Banestrækninger med høj
kapacitetsudnyttelse
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Konklusionen for banekapaciteten i hovedstadsområdet er, at der i dagens situation udelukkende kan
tales om kapacitetsudfordringer inden for myldretiden og på bestemte delstrækninger.
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Udfordring 2
Den kollektive transports konkurrenceevne er under pres
For rejser på tværs af fingrene og i yderområderne er den kollektive transport
udfordret pga. lange rejsetider sammenlignet med bilen.
Kundetilfredsheden i den kollektive transport ligger lavt i hovedstadsområdet
sammenlignet med andre storbyregioner.
Private forretningskoncepter vinder frem og kan udfordre den kollektive transport,
hvis ikke private og offentlige løsninger spiller sammen.
Koordinering og sammenhæng i den kollektive transport vanskeliggøres af,
at opgaverne er fordelt på flere trafikselskaber, og der er en stor ejerkreds.

Konkurrenceforhold mellem kollektiv transport og privatbilisme målt på rejsetid
Trafikanalysen viser, at den kollektive transport har meget lange rejsetider sammenlignet med
bilen til og fra yderområderne. Bilen er derfor det oplagte valg for de fleste af de rejser, der starter
eller slutter i disse områder.
På figur 3.3a ses forskellen i rejsetid mellem en kollektiv rejse og en bilrejse til København H i
myldretiden. Bortset fra områderne tæt på destinationen, er det omkring stationerne på regionalog fjerntogsnettet, at den kollektive rejse er hurtigere end bilrejsen. Her er det togets relativt høje
rejsehastighed, som slår igennem.
Helt den samme effekt ses ikke omkring S-togsstationerne, da S-toget på grund af de mange stop
har en lavere rejsehastighed. Dog står S-toget stærkt i de fingre/korridorer, hvor den parallelle
vejforbindelse er trængselsramt fx i Frederikssundkorridoren.
Kombineret med cyklen (Figur 3.3b) er den kollektive transport betydeligt hurtigere, når det gælder dør-til-dør-transport. Dette ses ved, at de grønne områder er betydeligt større på figuren. Cykel
som tilbringertransportform udvider det kollektive hovednets attraktion.
Fælles for figur 3.3a og 3.3b er, at der ikke er indregnet parkeringstid for bilerne. For at afspejle
trængslen er der indregnet en generel reduktion i rejsetider med bil på vejnettet i Københavnsområdet.
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C

O

2

Udfordring 3
CO2-aftrykket stiger
Transportsektoren har ikke opnået de samme CO2-reduktioner som andre sektorer
(fx bygge- og boligbranchen).
Trafikken stiger og det tager lang tid at udskifte bilparken til grønne drivmidler.

Forventet stigning i salg af elektrificerede køretøjer frem mod 2030
Transportsektoren står for mere end 1/3 af CO2-udledningen i Danmark. Udledningen kommer primært fra vejtransport, hvoraf udledninger fra personbiler udgør halvdelen. Transporten er en af de
sektorer, hvor Danmark endnu ikke for alvor har formået at reducere udledningen af drivhusgasser.
Som led i EU’s klimapolitik skal Danmark frem mod 2030 mindske udledningen af drivhusgasser
med 39 % i forhold til 2005. Forpligtelsen omfatter de såkaldt ikke-kvoteomfattede sektorer, dvs.
især transport, landbrug og individuel boligopvarmning10).
Salget af elektrificerede køretøjer (elbiler, plug-in hybridbiler og brintbiler) forventes at stige frem
mod 2030, som følge af teknologisk udvikling og faldende teknologiomkostninger, og forventes
i 2030 at udgøre 22 % af det samlede nybilsalg under fravær af nye tiltag. Dette centrale skøn
bevirker, at elektrificerede køretøjer vil udgøre 7 % af den samlede bestand af person- og varebiler
i 203011).
Omstilling af transportsektoren til grønne drivmidler tager derfor relativt lang tid. Der er derfor også
behov for andre tiltag til at understøtte klimavenlig transport.

18

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Bilag 5 - Side -19 af 70

3.2 Undersøgelse af alternative scenarier for fremtiden
Som beskrevet i kapitel 2 er der en række usikkerheder, der gør det vanskeligt at pege på hvilken vej
udviklingen vil gå. Disse usikkerheder er blevet undersøgt gennem en scenarieanalyse12), der bl.a. ser
på effekterne af en række infrastrukturprojekter (se figur 4.6 og 4.7). Analysen ser bl.a. på tre forskellige
scenarier for, hvor væksten i befolkning og arbejdspladser kommer til at ske. Alle byvækstscenarier
peger på stigende trængsel. Samtidig viser analysen, at det ikke er muligt at bygge sig ud af trængselsproblemerne, ligesom at førerløse køretøjer og delebilsordninger heller ikke vil løse udfordringerne.

Trængslen stiger i alle byvækstscenarier
Der kommer mere trængsel uafhængigt af, om befolkningsvæksten primært sker i centralkommunerne, i ringbyen eller stationsnært i fingerbyen.
Der er stort set ikke forskel i det overordnede billede af, hvor trængselsproblemerne vil være
størst for de tre byvækstscenarier.
Der er usikkerhed forbundet med at beskrive, hvor befolkningsvæksten sker i fremtiden. Udfordringerne beskrevet tidligere i dette kapitel tager udgangspunkt i en fremskrivning af den nuværende
situation, hvor størstedelen af væksten sker i centralkommunerne. Dette er det mest sandsynlige
scenarie, men for at vise hvad andre fordelinger af den forventede befolkningsvækst i hovedstadsområdet betyder for de trafikale udfordringer, er der gennemført beregninger af to andre scenarier
for befolkningstilvæksten.
I det ene scenarie er det forudsat, at byvæksten foregår stationsnært i ringbyen – i stedet for i
centralkommunerne. Dette scenarie medfører endnu flere ture mellem fingrene og ringbyen, men
til gengæld færre ture mellem fingrene og centralkommunerne. Det samlede trængselsbillede er
stort set det samme, som i fremskrivningen af dagens situation.
I det andet scenarie forudsættes, at størstedelen af væksten i arbejdspladser og befolkning foregår stationsnært i fingrene – i stedet for i centralkommunerne. Det giver flere ture på tværs af
korridorerne sammenlignet med ringbyscenariet, og forstærker dermed udfordringerne i forhold til
håndtering af trafikken på tværs. Det samlede trængselsbillede forbliver dog det samme som fremskrivningen af dagens situation.

Vi kan ikke bygge os ud af trængslen
De udpegede infrastrukturprojekter både på vej- og bane kan ikke løse de fremtidige
trængselsudfordringer.
Vejprojekter som fx Ring 5 Syd og en Østlig Ringvej har en stærkt aflastende effekt på dele
af vejnettet, men øger også bilkørsel i forhold til en situation, hvor der kun realiseres store
baneprojekter.
Scenarieanalysen undersøger effekten af en længere række af infrastrukturprojekter på den fremtidige trafik. Både allerede besluttede, finansierede projekter og suppleret med en række foreslåede projekter13). Bortset fra projektet med førerløse S-tog er der tale om rene infrastrukturprojekter.
Analysen viser, at den øgede kapacitet, som vejprojekterne giver på vejene i myldretiderne, hurtigt
bruges op, bl.a. fordi trafikken flytter sig fra andre tidspunkter til myldretiderne. Uden for myldretiderne skaber vejprojekterne betydeligt mere kapacitet, som slår igennem på det samlede tidsforbrug.
Vejprojekterne får ikke kun trafikanterne til at foretage flere bilture, men bilerne kører også bety-
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deligt flere kilometer. Vejprojekter får størst betydning i områderne uden for ringbyen, hvor vejprojekterne bidrager til en overflytning af trafik fra det sekundære vejnet til det højklassede vejnet
(motorvejsnettet). Dette giver en aflastning på det kommunale vejnet uden for ringbyen og centralkommunerne.

Førerløse biler og delebilsordninger vil ikke løse trængselsudfordringerne
Det er svært at forudse, hvordan fremtidige forretningskoncepter for førerløse biler og delebiler vil
Selvom førerløse biler forventes at kunne udnytte vejenes kapacitet bedre, bidrager de samlet set til øget trængsel.
Flere husholdninger vil anskaffe sig bil, og personer, der i dag ikke kan køre bil, kan anvende
en førerløs bil i fremtiden.
Delebiler betyder, at den samlede vognpark kan udnyttes bedre, men antallet af ture i bil
forventes at stige og vil derfor ikke reducere trængselsudfordringerne.

påvirke borgernes transportvalg. Region Hovedstaden har gennemført en trafikberegning af scenarier, der belyser betydningen af hhv. førerløse biler og delebilsordninger i en fremtid, hvor disse
ikke er tænkt sammen med den kollektive transport.

Førerløse biler
Scenariet med førerløse biler bygger på følgende forudsætninger:
• Der er næsten lige mange almindelige og førerløse biler i 2035
• Rejsetiden i førerløse biler opleves kun halvt som tabt tid i forhold til at køre i en almindelig bil,
fordi rejsetiden bedre kan udnyttes til andre formål som arbejde, samtaler m.m.
• Især yngre personer køber og kører med førerløse biler
• Især husstande med mellemhøj og høj indkomst køber førerløse biler
• Især husstande, som har en stor afstand mellem bopæl og
arbejde, køber førerløse biler
• Alle førerløse køretøjer er privatejede.
Analysens resultater peger på, at der generelt foretages flere ture i bil, og at bilturene vil være
længere. Bilejerskabet vil stige, og der vil generelt sidde færre personer i hver bil. Desuden viser
beregningerne, at førerløse køretøjer forventes at få flere personer til at fravælge at cykle og gå til
den kollektive trafik.

Delebiler
Analysen indikerer, at delebiler giver flere personture med bil, mens brug af alle andre transportmidler falder. Især brug af kombinerede transportløsninger fx cykel i kombination med kollektiv
trafik, falder relativt stærkt. Dette skyldes, at delebiler åbner mulighed for, at folk uden tidligere
adgang til bil nu kan benytte bil på den samlede rejse.
I fremtidsscenariet med delebiler stiger den samlede biltrafik derfor væsentligt i hovedstadsområdet. Der bliver altså kørt flere kilometer i bil på vejnettet, men det sker med færre biler og dermed
med en bedre udnyttelse af vognparken.
Det lavere bilejerskab medfører også færre parkerede biler, og dermed et mindre pres på byens
rum.
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4 Et sammenhængende,
effektivt og pålideligt
trafik- og mobilitetsnet

Der er behov for at styrke et regionalt trafik- og mobilitetsnet, der vil være rygraden i fremtidens
mobilitet i hovedstadsområdet. Nettet vil samtidig definere arbejdet med at håndtere de tre udpegede hovedudfordringer for regionens mobilitet: Trængslen på vej- og banenettet stiger, og der
kommer et øget transportbehov på tværs af fingrene, den kollektive transports konkurrenceevne
er under pres og CO2-aftrykket stiger.

Trafik- og mobilitetsnettet skal være med til at sikre en effektiv og sammenhængende
transport med fokus på:
• den enkelte pendlers rejsebehov
• et samlet transportsystem på tværs af transportformerne
• muligheder for problemfrie skift mellem de enkelte transportmidler.
Planlægningen i hovedstadsområdet har i mere end 70 år været styret af fingerplanen, der løbende er blevet opdateret. Trafik- og mobilitetsnettet bryder ikke med denne historik, men supplerer
fingerplanens fingre med styrkede tværforbindelser mellem fingrene og korridorer i forlængelse af
fingrene i regionens nordlige dele. Dermed understøtter det regionale net det stigende rejsebehov
på tværs af fingrene og mobiliteten i yderområderne.
Udgangspunktet for transportinfrastrukturen i trafik- og mobilitetsnettet er det trafiknet, vi har i dag
for alle trafikantgrupper. De forudgående analyser til trafik- og mobilitetsplanen viser, at man ikke
kan nøjes med at bygge sig ud af trængslen på nettet. Trafik- og mobilitetsnettet skal derfor også
skabe rammerne for, at det i fremtiden bliver muligt at bruge nettet smartere og mere fleksibelt.
Det kan fx være ved at bruge en højere grad af kollektiv transport og cykler, kombinere transportmidlerne, transportere os på andre tidspunkter end i myldretiden eller helt undgå ture ved en øget
grad af samlokalisering.
Trafik- og mobilitetsnettet skal kunne tilbyde fleksible mobilitetsløsninger til trafikanterne, der
omfatter alle de kendte og anvendte transportmidler, men også understøtte mindre anvendte
løsninger som delebiler, samkørsel, førerløse busser etc. Nettet skal også i høj grad sammenbindes/suppleres af de nye fremtidige teknologiske muligheder og nye forretningsløsninger indenfor
mobilitetsløsninger.

Trafik- og mobilitetsnettet er der, hvor der er behov for et regionalt fokus på at:
• forbedre sammenhængen i nettet
• give gode alternative rejsemuligheder til bilen
• udbedre de væsentligste flaskehalse og missing links.
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4.1 Det regionale trafik- og mobilitetsnet
Det regionale trafik- og mobilitetsnet er defineret som et net bestående af knudepunkter og trafikkorridorer.
Trafikkorridorerne er de primære trafikårer mellem knudepunkterne samt til og fra regionen. Trafikkorridorernes centrale funktion er at sikre effektive muligheder for at transportere sig mellem
knudepunkterne med forskellige transportmidler – bil, bus, tog og cykel. Transportudbuddet vil
variere fra korridor til korridor afhængig af transportbehovet og infrastrukturen.
Gang skal i regional sammenhæng ses som en del af en rejsekæde og har derfor en vigtig funktion
som til- og frabringer til den kollektive trafik. Gode gangforbindelser til knudepunkterne er et
væsentligt fokusområde, for at gøre den kollektive trafik konkurrencedygtig. Analyser viser bl.a., at
man er villig til at gå længere i et attraktivt bymiljø.

Knudepunkterne er stationer/terminaler, som har to primære funktioner, og vægten
mellem disse er forskellige fra knudepunkt til knudepunkt:
1. Knudepunktet er udgangspunkt og mål for en stor del af turene i regionen.
2. Knudepunktet giver mulighed for at skifte mellem transportmidler – både kollektiv og individuel
– og er derfor et af de centrale elementer i at sikre muligheden for sammenhæng i transporttilbuddet på tværs af transportformer.
De knudepunkter, der indgår i trafik- og mobilitetsnettet er knudepunktsstationer fra Fingerplan
2017 suppleret primært med knudepunkter, hvor linjer i det strategiske kollektive net krydser.
Knudepunkterne udenfor centralkommunerne ses på figur 4.1 med angivelse af forventede antal
påstigere og skift i 2035. I centralkommunerne ligger knudepunkterne meget tæt, og de betjener
et meget stort antal rejsende, se figur 4.2. Det er valgt at betragte centralkommunerne som ét
samlet knudepunkt i trafik- og mobilitetsnettet.
Udpegningen af trafik- og mobilitetsnettet er som nævnt baseret på den hidtil gældende planlægning og de overordnede trafiknet, som vi har i dag for alle trafikantgrupper illustreret i figur 4.3-4.5.
I tillæg hertil indgår VIP-projekterne samt en række andre infrastrukturprojekter, som er udpeget i
forarbejdet til trafik- og mobilitetsplanen og illustreres i figur 4.6 og 4.7. Figur 4.8 viser det samlede
regionale trafik- og mobilitetsnet.
Trafik- og mobilitetsnettet indeholder, som nævnt, en række udpegede knudepunkter og transportkorridorer, som samlet udgør det regionale trafik- og mobilitetsnet. De stationer og trafiktilbud,
som ikke indgår i det regionale trafik- og mobilitetsnet vil fortsat have en vigtig funktion til betjening af de mange lokale ture og som tilbringer til det regionale net. Således medfører udpegning
af det overordnede regionale net ikke samtidig en nedprioritering af det øvrige net.
Baggrunden for udpegning af knudepunkter og trafikkorridorer er beskrevet mere detaljeret i bilag.
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Figur 4.1. Antal påstigere samt passagerer, der skifter mellem to kollektive transportmidler (cirklens størrelse med
tilhørende tal) samt andel skift i den kollektive trafik i infrastrukturscenariet 2035. Kortet viser knudepunkter udpeget
som en del af trafik- og mobilitetsnettet. (Passagertal er alene angivet for togstationer)14).
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Figur 4.2. Antal påstigere samt passagerer, der skifter mellem to kollektive transportmidler (cirklens størrelse med
tilhørende tal) samt andel skift i den kollektive trafik i infrastrukturscenariet 2035. De viste stationer er stationsknudepunkter i centralkommunerne udpeget i Fingerplan 201715).
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Strategisk vejnet
Niveau 1: Veje, der forbinder
og fordeler trafikken i hele
landet, o
 g som er væsentlige
veje for d
 en samlede
fremkommelighed.
Niveau 2: Veje som forbinder
det regionale eller lokale
vejnet og har høj eller
middelhøj trafikbelastning.
Niveau 3: Veje udpeget som
alternative ruter til niveau 1
eller 2 og som i perioder
fungerer som forbindelseseller fordelingsveje.

Figur 4.3. Det strategiske vejnet, som er udpeget af Vejdirektoratet sammen med kommuner og politiet, samt
Frederikssundsmotorvejen og den nye fjordforbindelse ved Frederikssund. Udpegningen af det strategiske vejnet har
taget udgangspunkt i vejenes trafikbelastning, deres trafikale betydning og dermed også deres samfundsøkonomiske
værdi16).
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Øvrige mellembys linjer

Figur 4.4. Det strategiske kollektive trafiknet består af Movias strategiske net samt de øvrige eksisterende baner
inkl. baner under anlæg. Movias strategiske net er udpeget i Movias Forretningsplan 2016, og omfatter de vigtigste
buslinjer og lokalbaner i Movias område, med ekstra høje krav til frekvens og forudsigelighed. Det strategiske net
har stor betydning for mobilitet, bosætning, erhvervsudvikling mv. Det strategiske net tegner sig for ca. 70 % af
kollektivpassagerne i Movias område17).
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Supercykelstier
Eksisterende
Kommende
Endnu ikke finansieret

Figur 4.5. Eksisterende og planlagte supercykelstier (finansierede såvel som ikke-finansierede). Supercykelstierne er
planlagt af Region Hovedstaden og et flertal af kommunerne, så de forbinder arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner
og boligområder i et sammenhængende net målrettet pendlerrejser18).
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VIP-projekter
Automatisering af S-tog
S-bane Farum-Hillerød
Hillerød St
Forbedringer af kystbanen
Tog Roskilde–Kastrup lufthavn
Forlængelse af metroen fra Ny Ellebjerg til
Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum, samt
forlængelse fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg
Letbane Gladsaxe–Nørrebro
Færdiggørelse af Hillerødmotorvejen
Færdiggørelse af Fredrikssundmotorvejen
Ring 5 Syd
Østlig Ringvej

Figur 4.6. VIP-projekterne er store infrastrukturprojekter, der løser konkrete trafikale udfordringer og sigter mod at øge
kapaciteten eller forbedre rejsetiden. Projekterne er udpeget af KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden, som
arbejder på at sikre finansiering af projekterne især via statslige midler. Tre af projekterne (ombygning af Hillerød Station,
forlængelse af metroen fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum, samt forlængelse fra Ny Ellebjerg til
Bispebjerg og forlængelse af S-banen Farum-Hillerød) er der behov for at analysere nærmere.
28

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Bilag 5 - Side -29 af 70

Infrastrukturprojekter på
vej og bane som indgår i
infrastrukturscenariet 2035.
Stationer
Vej
Jernbane
Letbane
Metro
Førerløse S-tog

Figur 4.7. Infrastrukturprojekter på vej og bane, der indgår i infrastrukturscenariet for 2035, som analysegrundlag for
Trafik- og mobiltetsplanen. Projekterne omfatter allerede besluttede og finansierede projekter, VIP-projekterne (med
undtagelse af forlængelsen af S-banen Farum-Hillerød), se figur 4.6 samt en række yderligere projekter.
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Mobilitetsnet
Stjerneknudepunkt
Netværksknudepunkt
Byknudepunkt
Sammenhængende knudepunkt
Hoved-korridor
Øvrige korridorer
Bane (eksisterende, under anlæg eller VIP)
Movias strategiske Net

Figur 4.8. Det regionale trafik- og mobilitetsnet, som består af knudepunkter og trafikkorridorer. Knudepunkterne
skal give mulighed for effektive skift mellem transportmidlerne, og skaber dermed sammenhæng i nettet.
Trafikkorridorerne skal give effektive muligheder for at transportere sig mellem knudepunkterne med forskellige
transportmidler – bil, bus, tog og cykel. Den enkelte korridors bredde er tilpasset, så den omfatter korridorens
infrastruktur.
30

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Bilag 5 - Side -31 af 70

5 Strategiske
udviklingsområder

For at nå målet om at sikre en bedre sammenhængende og grønnere regional mobilitet med
mindre trængsel og mere sundhed kræver det en overordnet plan og et godt samarbejde
mellem Region Hovedstaden, hovedstadskommunerne og Staten. Det udpegede regionale
trafik- og mobilitetsnet skal prioriteres, så det bedre kan håndtere den stigende trafik og bidrage
til en grøn omstilling af persontransporten.
Infrastrukturprojekter og andre fysiske tiltag bidrager til at forbedre kapaciteten og skabe
sammenhæng i trafik- og mobilitetsnettet, de kan også styrke den klimavenlige transport og
knudepunkter – men de løser ikke de fremtidige trængselsudfordringer. Der skal mere til.
Data og ny teknologi kan give helt nye muligheder for at give borgerne en bedre service gennem
et samlet mobilitetstilbud, og kan dermed bidrag til at påvirke adfærden. En bedre udnyttelse af
ressourcerne – både bilparken (samkørsel) og selve infrastrukturen (trafikledelse) vil ligeledes
kunne forbedre mobiliteten. Udnyttelse af ressourcerne handler også om, hvordan den kollektiv
transport kan fungere bedre på tværs af geografi og organisationer.

DATA OG
NY TEKNOLOGI

RESSOURCER

FYSISKE TILTAG

Figur 5.1. Mulighedsrum for handlinger.

I dette kapitel er opstillet fem strategiske udviklingsområder for den regionale mobilitet i hovedstadsregionen. Udviklingsområderne er vigtige pejlemærker for, hvordan der kan sikres en
sammenhængende, pålidelig og grønnere mobilitet i hovedstadsområdet. Udviklingsområder er
defineret i dialog med kommunerne og partnerkredsen. De strategiske udviklingsområder supplerer og understøtter VIP-infrastrukturprojekterne, som kommunerne og regionen er enige om
at prioritere (se figur 4.6, kapitel 4).
De fem strategiske udviklingsområder, som rammesætter mulighederne for fremtidens indsatser,
der kan imødegå de centrale udfordringer er vist i figur 5.2
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Fremtidens kollektive transport
som førstevalg for flere

GR
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Attraktiv deletransport

REGIONAL MOBILITET
En sammenhængende,
pålidelig, effektiv og
grøn mobilitet

B
Flere cykelpendlere

DA

Trafikinformation og
mobilitetsservice med
brugeren i centrum

A

TA

OG

NY

TEK

NOLOGI

Knudepunkter der skaber
sammenhæng

Figur 5.2. De fem udviklingsområder og deres sammenhæng.

De fem udviklingsområder er tæt forbundet og skal derfor tænkes sammen i den fremtidige
udvikling af den regionale mobilitet. Udviklingen bør samtidig ske i sammenhæng med en gennemgående indsats, som handler om at udnytte tilgængelige data og ny teknologi fx til mere
pålidelig rejseinformation både før og under rejsen. Desuden vil udviklingsområderne bidrage til
grøn omstilling, når flere pendlere skifter bilen ud med nye kombinationer af kollektiv trafik, grøn
delemobilitet, gang og cykel.
Til hvert af de fem strategiske udviklingsområder er der listet forslag til konkrete indsatser.
Flere af indsatserne går på tværs af udviklingsområderne og bidrager således til at imødegå
udfordringerne inden for flere områder. Indsatserne er beskrevet enkeltvis i kapitel 6. De fem
strategiske udviklingsområder er beskrevet på de kommende sider.
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5.1 Fremtidens kollektive transport
som førstevalg for flere
Den kollektive transports styrke er, at den kan transportere mange personer effektivt, klimavenligt
og på mindre plads, hvilket bliver afgørende i en fremtid med befolkningsvækst og øget pres på
trafiksystemet.
Andelen af pendlere, som transporterer sig alene i bil, skal bringes ned, og den kollektive transport skal optage en del af væksten i transportbehovet i regionen.
0,7 %

21,6 %

2,4 %
45,6 %

21,4 %

8,3 %
Cykel

Kombi

Gang

Kollektiv

Personbil

Andet

Figur 5.3. Fordeling af transport opgjort på ture i 201619).

Den teknologiske udvikling har skabt grundlag for nye mobilitetstjenester og forretningsmodeller, som allerede i dag udvisker grænsen mellem traditionel kollektiv transport og private
transportformer fx delebiler, delecykler, samkørselstjenester og fjernbusser. Fremkomsten af
de mange nye transporttilbud viser, at danskerne efterspørger flere valgmuligheder. De private
tilbud understøtter samtidig den samlede rejse fra dør til dør, som den offentlige kollektive trafik
ikke på egen hånd kan tilbyde – og kan derfor være et vigtigt redskab til at få flere bilpendlere til
at skifte bilen ud med et rejsekort eller MaaS-abonnement.
Udviklingen giver derfor flere muligheder for at samtænke de nye transportformer med den kollektive transport, så der som et reelt alternativ til bilen tilbydes en effektivt, pålidelig og sammenhængende dør-til-dør transport til fremtidens mobilister.
Den kollektive transport er i dag udfordret af en stor ejer- og aktørkreds, der gør det vanskeligt at
koordinere strategiske udviklingsprojekter og skabe sammenhæng på tværs af trafikselskaberne.
Kundetilfredsheden ligger desuden relativt lavt sammenlignet med de andre storbyregioner i
Norden, og bilen er stadig den foretrukne transportform i store dele af hovedstadsområdet.
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Fokus for indsatsen er derfor både at udvikle transportudbuddet, styrke samarbejdet og
organiseringen, og forbedre de kunderettede aktiviteter.

Målbillede
”Jeg cykler næsten hver dag et par
kilometer ned til S-toget, når jeg skal på
arbejde. Jeg behøver ikke at planlægge
min rejse i det daglige. Når jeg har stillet
cyklen ved stationen ved jeg, at der altid
kommer et tog inden for få minutter. Hvis
min app på telefon varsler regn, vælger
jeg dog ikke at cykle til stationen, derfor
booker jeg en delebilstur med fast lav
pris via samme mobilitets-app,
og kommer tørskoet hen til S-toget.”

Udviklingsområdet peger
på følgende indsatser:
Indsats 1 Styrket kollektivt hovednet.
Indsats 2 Tværgående samarbejde om
udvikling af den kollektive
transport.
Indsats 3 Mobility as a Service (MaaS).
Indsatserne er nærmere beskrevet i kapitel 6

Mulige aktører
Der er en lang række mulige aktører, som er relevante for dette udviklingsområde.
Her kan bl.a. nævnes: Staten, Region Hovedstaden, kommuner og trafikselskaber, aktører
inden for kollektiv transport og udbydere af mobilitetstjenester og services.
Også Rejseplanen/Rejsekort og DMI har her en vigtig rolle i hverdagens mange valg.
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5.2 Trafikinformation og mobilitetsservice med brugeren i centrum
Dette udviklingsområde handler om at give pendlere større fleksibilitet og bedre muligheder for at
træffe et grønt og effektivt transportvalg på baggrund opdateret trafikinformation både før og under rejsen. Mange andre storbyregioner i Europa arbejder målrettet med at udnytte data og opbygge digitale løsninger, hvor man kan abonnere på en stor palet af kollektiv trafik, taxi og mobile deletjenester via Mobility as a Service (MaaS), hvor brugeren med en app på telefonen kan planlægge
og betale rejser på tværs af udbydere og transportformer. Eksempler fra Helsinki, Stockholm og
Wien viser, at flere fravælger privatbilen efter MaaS er blevet tilgængelig. I hovedstadsområdet er
der allerede et stort udbud af både kollektiv trafik og forskellige mobilitetsløsninger – og borgerne
har allerede i dag forskellige digitale smarte tjenester på deres mobiltelefoner. Derfor er det oplagt,
at udviklingen af MaaS sker i hovedstadsregionen og dermed sætter nye standarder for mobilitetsservices, som gør kollektiv trafik, cykling og delemobilitet til et attraktivt førstevalg.
Udviklingen af MaaS kræver et målrettet arbejde for at sikre åbne data og en fælles platform.
Her vil det være oplagt at tage udgangspunkt i Danmarks ’Nationale adgangspunkt’, som Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen har fået til opgave at sikre, så Danmark lever op til sine EU-forpligtelser.
I praksis betyder det, at Danmark er pålagt at stille en national dataplatform til rådighed for udviklere og andre, som vil have indsigt i køreplaner, priser og andre rejsedata fx realtid for busser,
tog og trafikflow. Platformen skal derigennem samle bestemte trafikrelevante data og gøre dem
tilgængelige, så der opnås en bedre udnyttelse og deling af eksisterende data. Den kan endvidere udbygges, så der på baggrund af historiske data og realtid kan udsendes prognoser for
trafikken ned på timebasis.
I EU-Kommissionens overordnede ITS-direktiv er der vedtaget seks retsakter på transportområdet, hvoraf Retsakt A blev vedtaget i maj 2017, som vedrører datadeling inden for transport og fremme af multimodale rejseinformationstjenester.
Formålet med Retsakt A er at gøre rejseplanlægning tilgængelig på tværs af transporttilbud.
Dette skal gøres i et fælles format i alle EU-medlemsstater. Retsakten stiller krav om et nationalt adgangspunkt (NAP) med krav til, hvilke datatyper og formater der skal deles, samt hvordan de skal deles.
Den 1. december 2019 skal et NAP være i drift, og de følgende år vil NAP blive udvidet
yderligere med flere transportdata, som gør det muligt for brugere (fx en udbyder af rejseinformationstjenester eller MaaS-udbydere) at tilgå data fra en eller flere forskellige dataleverandører ét samlet sted. NAP fungerer som et katalog, hvor brugeren kan hente de
ønskede data, fx om rejsetider, køreplaner, priser, uheld og forstyrrelser i trafikken mv.

Med dette udgangspunkt har MaaS gode forudsætninger for at kunne folde sig ud i hovedstadsregionen med fx en videreudvikling af Rejseplanen/Rejsekortet som via fusioneringen kan udvikle smarte digitale mobilitetstjenester på tværs af transportformer.
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Dette udviklingsområde handler også om at sikre en effektiv udnyttelse af det samlede
mobilitetsnet gennem trafikledelse på tværs af administrative grænser. I dag tegner der sig
et billede af, at trafikledelse i hovedstadsregionen primært er bundet op på den enkelte
transportaktørs opgaver og opdrag. Ny teknologi (machine learning) gør det muligt at behandle
mange flere data og fx levere prognoser time for time – eller minut for minut for trafikudviklingen.
Dette giver helt nye redskaber til at få overblik over trafiksituationen, informere trafikanterne eller
ændre på indstillingerne i trafiksignalerne.
Der er således et potentiale for en mere effektiv trafikledelse, hvis den tænkes endnu mere på
tværs af aktører. Derfor er det ikke nok at have en fælles dataplatform. Der er også behov for et
styrket samarbejde på tværs af administrative grænser samt fælles procedurer og redskaber til
at reagere på hændelser. Det kan fx være en fælles aktionsplan, når der er sket trafikuheld eller
teknisk nedbrud på en vigtig vej- eller banestrækning.

Udviklingsområdet peger
på følgende indsatser:

Målbillede
”Det er blevet super let for mig at
komme fra a til b – og jeg får rigtig
meget ud af mit MaaS-abonnement,
hvor jeg får anbefalinger til, hvordan jeg
nemmest kommer på arbejde og rundt
til kunder. Min smartphone kommer
også hver morgen med forslag til,
hvordan jeg kommer rundt – baseret
på dagens trafikbillede, og jeg vælger
den transport, jeg skal bruge fra dag
til dag. Ofte er det en kombination af
fx bus, tog, metro og delecykel, men
nogle gange snupper jeg en bybil, hvor
jeg bliver guidet gennem trafikken.
Det vigtigste for mig er, at jeg når frem
til den tid jeg forventer. Skulle noget
ændre sig undervejs, så får jeg hurtigt
besked på mobilen og hjælp til at
komme videre.”

Indsats 3
Indsats 4
Indsats 5
		
Indsats 6
		

Mobility as a Service (MaaS).
Kørselsafgifter.
Trafikprognoser og
trafikinformation.
Intelligent signalstyring og
trafikledelse.

Indsatserne er nærmere beskrevet i kapitel 6

Mulige aktører
Mulige aktører kan være udbydere af mobilitetsservices, Rejsekortet og Rejseplanen,
trafikselskaber, kommuner, Region Hovedstaden, staten og Vejdirektoratet.
Desuden er operatører, der udvikler og driver MaaS løsninger, vigtige aktører.
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5.3 Knudepunkter der skaber
sammenhæng
Regionale transportknudepunkter (stationer, større busstop, samkørselspladser, hospitaler og
erhvervsområder etc.) spiller en vigtig rolle i at skabe sammenhæng mellem transportformerne
og understøtte nemme skift. Men de kan også skabe merværdi for den omkringliggende by.
Flere steder i Danmark og i udlandet udvikles i dag levende og attraktive bymiljøer omkring
stationer. Integration af bymæssige funktioner i og omkring knudepunktet (fx indkøb, læge,
café, faciliteter til sport og bevægelse) kan gøre valget af kollektiv transport mere attraktivt. En
koncentration af sådanne funktioner understøtter også det nemme hverdagsliv ved at mindske
borgerens transportbehov. Desuden kan mere aktivitet i knudepunktet bidrage til en større
tryghed, da det giver ”øjne på gaden” i de mørke timer.
Ved lokalisering af arbejdspladserne inden for gangafstande på op til maksimalt 600 meter,
dog op til 700 til 800 meter i egentlige bymæssige omgivelser, er der væsentlig flere af de
ansatte, der benytter kollektiv transport, og færre der benytter bil, end til og fra tilsvarende
arbejdspladser i større afstand fra en station, uanset om arbejdspladserne er godt
busbetjente med højklassede løsninger20).
Så tendensen er, folk er villige til at gå længere, hvis de bevæger sig i et attraktivt bymiljø.
Et godt bymiljø omkring en station kan således få flere til at vælge den kollektive transport.
Over lidt længere afstande kan stationer med gode cykelfaciliteter være med til at få
pendlere til at kombinere den kollektive transport med cyklen og gør den samlede
rejse mere konkurrencedygtig på tid end bilture, når det gælder dør-til-dør-transport fra
områderne langs hovedkorridorerne.

Hvis en større andel af rejserne i 2035 skal ske i den kollektive transport, er det vigtigt at styrke
transportknudepunkternes trafikale funktion og optimere skift. Men det er også vigtigt at se på
knudepunkternes bymæssige funktion og potentialet for at lokalisere arbejdspladser, boliger og
hverdagsfunktioner tæt på stationen.
Her er det relevant at arbejde videre med en opdeling af knudepunkter, så det er tydeligt, hvilke
knudepunkter der har en særlig rolle i at betjene det kollektive net, og hvilke der i højere grad
betjener lokalområdet. Knudepunkters udvikling og forankring i den regionale mobilitet skal
imødekommes på flere niveauer: Både fysisk, strategisk og organisatorisk.
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Udviklingsområdet peger
på følgende indsatser:

Målbillede
”Det betyder meget i en travl hverdag,
at jeg kan nå at handle, dyrke sport
eller få en kop kaffe med veninderne
i stationscentret efter arbejde. Det
er et virkelig rart sted med gode
indkøbsmuligheder, hyggelige cafeer
og adgang til en masse services. Når
jeg har handlet, kan jeg gå direkte ud i
cykelparkeringen og hente min elcykel i
ladestativet – med mindre det er rigtigt
møgvejr, så kan jeg nemlig godt finde på
at tage en bybil hjem i stedet for.”

Indsats 7 Dialogværktøj til udvikling af
knudepunkter.
Indsats 8 Udvikling af transportorienterede
byudviklingsmetoder.
Indsats 9 Nemme skift og attraktive
first/last mile løsninger.
Indsats 10 Kombinationsrejser med cykel.
Indsats 13 Samkørselsknudepunkter for
multimodale rejser.
Indsatserne er nærmere beskrevet i kapitel 6

Mulige aktører
I og omkring knudepunkter er der mange private og offentlige aktører, som både er ejere,
lejere, operatører og som står for drift og vedligehold. For at sikre helhedstænkning i
udviklingen af knudepunkter skal samarbejdet styrkes bl.a. mellem følgende aktører:
De enkelte kommuner, Region Hovedstaden, DSB, Banedanmark, trafikselskaberne
og lokale aktører samt private mobilitetsservices som fx GoMore eller Let’s Go.
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A

B

5.4 Flere cykelpendlere

Dette strategiske udviklingsområde skal gøre det attraktivt at pendle på cykel. Det handler
både om cykelpendling hele vejen til job eller uddannelse, og der hvor cyklen indgår som en
del af en kombinationsrejse. Cyklen som transportform til/fra stationen udvider det geografiske
område, hvor den kollektive transport er konkurrencedygtig overfor bilen målt på rejsetid.
Cykelområdet har de seneste årtier taget nogle store udviklingsspring, som har givet jernhesten
ny opmærksomhed i forhold til at løse de regionale mobilitetsudfordringer. Udviklingen skyldes
bl.a. nye tiltag og ny teknologi. De almindelige elcykler er i vækst, og nye cykeltyper vinder frem.
Disse nye muligheder kan give cyklen en øget rækkevidde i landskabet og dermed også en
større rolle i den regionale mobilitet. Beregninger viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand
mellem bolig og arbejde vil være ca. 11 km. i 2035. Dette er en realistisk distance for den
fremtidige cykelpendler, der er kørende på en prioriteret supercykelsti til et kollektivt
transportknudepunkt eller hele vejen til arbejdspladsen eller uddannelse, siddende på sin
elcykel.
Transportbehovet på tværs af fingerkorridorerne stiger, og her er cyklen flere steder hurtigere
end den kollektive transport i dag, hvilket også gælder i yderområder ved rejser til udvalgte
interessepunkter. Netop disse rejser på tværs og i yderområderne er interessante at få aktiveret
som cykelpendlerstrækninger i fremtiden.
Cyklen er fleksibel, pladsbesparende, sundhedsfremmende og ikke mindst klimavenlig.
En realisering af de 45 planlagte supercykelstier har potentiale til at reducere antallet af
sygedage med 40.000 dage om året, sikre en mio. færre bilture om året og en årlig reduktion
i CO2-udslip på 1.500 tons (svarende til næsten 200 danskeres årlige udslip).
I 2016 var cyklens markedsandel blandt borgerne i regionen 58 % for pendlerture under
5 km, og 24 % for pendlerture mellem 5 og 20 km. Men der skal flere pendlere på cyklen for
at imødegå trængsels- og klimaudfordringer, og det kan kun opnås ved en målrettet indsats.
Cyklen har et uforløst potentiale både som selvstændigt transportform og i sammenhæng
med den kollektive transport21).
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A

B

Målbillede
”Egentlig synes jeg, at der er for langt
at cykle til arbejde, men nu har jeg fået
en elcykel stillet til rådighed fra min
arbejdsplads, og er blevet ret vild med det.
Jeg cykler 22 km til og fra job hver dag, og
nyder turen ad de brede supercykelstier.
Det er også sjovt at følge med på mobilen
undervejs. Min mobilitets-app viser nemlig
både tempo, tid og kalorieforbrug – og
når det er vinter bliver jeg varslet, hvis der
kan være isglat. Jeg kan også nemt finde
servicestationer til cyklen og information
om, hvor jeg nemmest tager cyklen med i
bussen eller toget, hvis det regner.”

Udviklingsområdet peger på
følgende indsatser:
Indsats 9 Nemme skift og attraktive
first/last mile løsninger.
Indsats 10 Kombinationsrejser med cykel.
Indsats 11 Udbygning af supercykelstinettet.
Indsatserne er nærmere beskrevet i kapitel 6

Mulige aktører
Staten, Region Hovedstaden, kommunerne og Vejdirektoratet er centrale aktører i tæt
samarbejde med Rejseplanen/Rejsekort. Det vil være en fordel, at sekretariatet for
supercykelstier fortsat driver udviklingen og implementeringen af supercykelstier, styrker
det tværkommunale samarbejde og arbejder målrettet på at skaffe finansiering.
Desuden er private virksomheder og interessenter også mulige aktører i arbejdet med
at realisere ruterne og markedsføre dem.
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5.5 Attraktiv deletransport

Dette udviklingsområde handler om at gøre det attraktivt at dele den store transportkapacitet,
som i dag findes i form af tomme bilsæder. Det skal være attraktivt og nemt at opbygge partnerskaber omkring dele- og samkørselstjenester, og der skal være gode faciliteter for dem, som
vælger at indfri deres transportbehov via sådanne ordninger. Fremme af deletransport kan både
være med til at reducere trængslen på de mest belastede vejstrækninger i regionen og være et
supplement til den kollektive trafik især i yderområderne.
For pendlerture til arbejdspladser sidder der på landsplan i gennemsnit 1,05 person pr. bil22)
og der er derfor et kæmpe potentiale for at udnytte bilernes transportkapacitet ved øget
brug af deletransport. Hvis øget deletransport kan medføre, at der kommer én ekstra person
i alle personbiler, vil vejenes transportkapacitet således stige med 95 % i myldretiderne.
Indfrielse af mobilitetsbehovet ved brug af kollektiv transport er kun samfundsøkonomisk
rentabelt, når antallet af passagerer overstiger et vist niveau. Dette er en typisk situation i de
tætte byområder, samt i det centrale regionale trafik- og mobilitetsnet. Udenfor disse områder
kan det være urentabelt at dække mobilitetsbehovet med kollektiv transport alene, og
deletransport kan være et supplement til et mere begrænset kollektivt transporttilbud udenfor
hovednettet.
Deletransport kan være aktuelt i flere sammenhænge:
• Grupper af pendlere som i mere eller mindre faste grupperinger kører til/fra en fælles
arbejdsplads eller erhvervsområde.
• Enkeltstående rejser enten booket som samkørsel hos ”fremmede” via nogle af de services,
som findes på internettet eller ved egen kørsel i en delebil
• Uformelle partnerskaber fx omkring fælles transport af børn til/fra sport- og fritidsaktiviteter
Incitamenter for brug af deletransport kan være som et alternativ til andre mindre gode
transportmuligheder, det kan være rent økonomiske incitamenter ved enten ikke at skulle eje en
bil eller ved at dele transportomkostningerne med andre, hvis man er bilejer. Endelig kan der for
nogle være sociale incitamenter ved at møde nye mennesker eller ved at være sammen med
allerede kendte kollegaer i mindre formelle rammer.
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Målbillede
”Jeg bor i en landsby tæt på vandet og
elsker det – men min uddannelse er ca.
40 km væk fra min bopæl, og her skal jeg
hen ca. tre gange om ugen. Der kører ikke
direkte busser eller tog, da turen går langt
uden om København. Jeg synes, at det er
alt for dyrt at køre i og eje en bil – derfor
booker jeg for det meste en tur via min
samkørselsapp – det er både hurtigt og
billigt. Desuden arbejder jeg lidt freelance
ved siden af studiet, som jeg nemt klarer
hjemmefra via nettet. Når jeg skal ind
til byen, er det nemmest bare at booke
en plads i en flexbus, som kører mig til
og fra S-togsstationen. Desuden har jeg
mulighed for at booke en af landsbyens
delebiler – hvis jeg vil besøge min familie
i Jylland eller skal en tur i IKEA.”

Udviklingsområdet peger
på følgende indsatser:
Indsats 12 Udbygning af dele- og
samkørselstjenester uden
for de store byer.
Indsats 13 Samkørselsknudepunkter for
multimodale rejser.
Indsatserne er nærmere beskrevet i kapitel 6

Mulige aktører
Region Hovedstaden og kommunerne skal sammen med Movia og Rejseplanen/Rejsekortet
lægge en strategi for, hvordan deletjenester, taxi og samkørsel kan blive en del af
fremtidens mobilitet.
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6 Indsatser

Region Hovedstaden og kommunerne kan ikke alene igangsætte eller løfte alle indsatserne.
Det kræver et samarbejdet med såvel private som statslige og semioffentlige aktører. Men
indsatserne er de handlinger, der bidrager til at nå målsætningerne om at skabe bedre mobilitet
og mindske stigningen i trængslen.
Til hvert af de fem strategiske udviklingsområder er der listet forslag til konkrete indsatser,
der kan sættes i gang for at imødegå de udfordringer, som der adresseres i denne Trafik- og
mobilitetsplan. Flere af indsatserne går på tværs af udviklingsområderne, og bidrager således til
at imødekomme udfordringerne inden for flere områder.

Indsatserne er:
1) Styrket kollektivt hovednet
2) Tværgående samarbejde om udvikling af den kollektive transport
3) Mobility as a Service (MaaS)
4) Kørselsafgifter
5) Trafikprognoser og trafikinformation
6) Intelligent signalstyring og trafikledelse
7) Dialogværktøj til udvikling af knudepunkter
8) Udvikling af transportorienteret byudviklingsmetoder
9) Nemme skift og attraktive first/last mile løsninger
10) Kombinationsrejser med cykel
11) Udbygning af supercykelstinettet
12) Udbygning af dele- og samkørselstjenester uden for de store byer
13) Samkørselsknudepunkter for multimodale rejser.

A
Fremtidens
kollektive
transport som
førstevalg for
flere

Trafikinformation og mobilitetsservice
med brugeren
i centrum

Knudepunkter
der skaber
sammenhæng

B

Flere
cykelpendlere

Attraktiv
deletransport
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Styrket kollektivt hovednet

Denne indsats handler om at styrke og promovere et kollektivt hovednet, der tilbyder høj
frekvens og god fremkommelighed på tværs.
Nettet består af eksisterende lokalbaner, regional- og fjerntog samt S-tog, metro og den
kommende letbane på Ring 3 samt de regionale buslinjer. Hovednettet suppleres af direkte
buslinjer, der kobler byer og udvalgte lokaliteter til hovednettet. I hovednettets knudepunkter
skal skiftene mellem de forskellige transportformer være gnidningsfri og intuitive. Nettet skal,
særligt i yderområderne, suppleres af fleksible og relativt billige first/last mile koncepter
med fx førerløse busser on-demand, eldrevne delecykler eller -biler og samkørselstjenester.

A

B

Anbefalinger
Det anbefales, at det fælles samarbejdsforum (se indsats 2) igangsætter følgende
handlinger:
• Analyse af, hvor der er behov for at opgradere hovednettet eller knudepunkter.
• Definere servicemål på tværs af trafikselskaber og aktører gennem regionernes og kommunernes trafikbestilling til
Movia.
• Fastlægge en fælles kommunikationsstrategi for promovering af det samlede
hovednet.
• Kortlægge effekter af førerløse S-tog og
effektive BRT-løsninger eller letbaner.
•
• Etablere partnerskaber med private
mobilitetsudbydere, der tilbyder first/
last mile løsninger og samkørsel.

Barrierer og udfordringer

• Videreudvikle funktioner i knudepunkter
med gode kollektive skift, cykelfaciliteter, delebilspladser og samkørselsstop
samt by/handel/servicefunktioner, der
understøtter gang.

• Omkostninger og gevinster af konkrete
tiltag falder på forskellige parter.
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• Stor ejer- og aktørkreds og tendens til
suboptimering hos de enkelte trafikselskaber, der har del i hovednettet.

• Regulering af deleøkonomiske services er
stadig præmatur, fx mht. skat og fradrag.
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Tværgående samarbejde om
udvikling af den kollektive transport
Formålet med denne indsats er, at der i det etablerede samarbejdsforum i DOT-regi arbejdes
på at skabe en fælles retning for den fremtidige kollektive transport gennem en struktureret
strategiproces. Desuden er det formålet at sikre en fælles prioritering af det kollektive hovednet
og en sammenhængende indsats på tværs af ejere, trafikselskaber og aktører. Lovmæssigt er der
ikke noget til hinder for, at der i DOT-regi sker en mere strategisk planlægning og koordinering af
den kollektive trafik. Det nuværende samarbejdsforum bag DOT kan med en række ændringer
– som loven giver hjemmel til – gøre det muligt at geare DOT-samarbejdet til at løfte en større
opgave – her er Transport for London en inspiration.

A

B

Anbefalinger
• Samarbejde på tværs af kommuner og
regioner på Sjælland med forankring i en
politisk organisering med repræsentanter fra regioner og kommuner – som kan
følge op på strategien i DOT og komme
med nye indspil til trafikselskaberne.
Således kan man arbejde sammen om
at definere en fælles vision og strategi
for den fremtidige kollektive transport i
hovedstadsområdet om, hvordan man
kan gøre kollektiv trafik førstevalg for
flere. Denne fælles vision og fortælling
kan også danne afsæt i beslutninger
med konkrete tiltag, der kan styrke det
kollektive hovednet og arbejde hen mod
at samle trafikselskaberne og trafikledelsen på tværs af kommunegrænserne og
forskellige transportformer.
• Den samme politiske organisering kan
også pege på konkrete indsatser, som
kan lette trængslen eller gøre kollektive
rejser mere attraktive – og emner
som kørselsafgift, supercykelstier,
delemobilitet, Parker & Rejs-anlæg,
Mobility as a Service og udviklingen af
Rejsekort/Rejseplanen vil kunne tages
op – og danne grundlag for politiske
diskussioner og prioriteringer i regioner
og kommuner.

Barrierer og udfordringer
• Koordinering mellem aktørerne
(stat, regioner og kommuner) er
kompliceret. Det skyldes ikke alene
trafikkens omfang, men også trafikselskabernes meget forskellige
ejerkredse, organisering og strategier.
• Forskellige forretningsstrategier og
incitamentsstrukturer mellem private og
offentligt ejet kollektive trafikselskaber.
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Mobility as a Service

Udviklingen af den kollektive trafik i hovedstadsområdet halter bagefter andre metropolområder
som fx Stockholm og Helsinki. Her er man længere fremme, når det handler om at sammenkæde
forskellige transportformer på rejsen, hvor det er nemt og gnidningsløst at få information og
betale, når rejsende fx vil kombinere bycykel, flextrafik, delebil eller taxi med den kollektive trafik.
I Danmark har Region Hovedstaden sammen med Region Nordjylland bidraget til at udvikle
Rejseplanen, så den kan blive en bedre platform for kombinationsrejser.
Der er stor enighed blandt parterne bag Rejseplanen om, at det er den oplagte platform til at
rulle MaaS ud i Danmark, da det er her, al data fra trafikselskaberne samles og deles. Desuden
er Rejseplanens mobilapplikation en af de mest foretrukne blandt danskerne på linje med
Facebook, Instagram og MobilePay.
Men udviklingen går stadig langsomt, og den kollektiv trafik forbindes ofte med offentligt
finansierede transporttilbud, og leder tankerne hen på de regionale og kommunale busnet
eller det statslige jernbanenet. Men moderne kollektiv trafik rækker videre end det, både
hvad angår transporttilbud, forretningsmodeller og, hvordan transporttilbuddene tilgås og
kobles. Fremkomsten af de mange nye transporttilbud viser, at danskerne efterspørger flere
valgmuligheder. De private tilbud understøtter samtidig den samlede rejse fra dør til dør,
som den offentlige kollektive trafik ikke på egen hånd kan tilbyde.

A

B

Anbefalinger
• Det nuværende samarbejdsforum bag
DOT tager en aktiv rolle i at fjerne barrierer og kickstarte udviklingen af MaaS
i dialog med centrale aktører såsom
Rejsekort/Rejseplanen og Trafikstyrelsen.
• Bredt samarbejde mellem myndigheder
og trafikselskaber samt private trafik/
mobilitetsudbydere, for at sikres fælles
standarder for alle typer trafikdata –
med udgangspunkt i den fælles dataplatform, som er EU-bestemt: ”Nationalt
adgangspunkt”.
• Data fra alle transportleverandører, private og offentlige, standardiseres med
høje krav til kvalitet og åbenhed.
• Samkøring af rejsedata, vejrdata, trafikinformation mv. er en forudsætning for
MaaS
• MaaS indgår i det videre arbejde med at
sammenlægge og udvikle Rejseplanen
og Rejsekort.
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Barrierer og udfordringer
• Erfaringerne fra udlandet viser, at
mange forskellige transportaktører kan
betyde modsatrettede incitamenter,
hvilket kan føre til en langsom implementering af MaaS.
• Der er en række juridiske, forretningsmæssige, organisatoriske og myndigheds barrierer, som skal brydes førend
MaaS kan blive en realitet. Bl.a. skal
persondata sikres.
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Kørselsafgifter

Ekspertgruppen for mobilitet for fremtiden pegede i deres afrapportering fra marts 2018 på
”at de trafikale gevinster ved kørselsafgifter bliver større i en fremtid med forøget trængsel,
og teknologiskudvikling vil gøre implementeringen enklere”.
Kørselsafgifter kan flytte folks transport geografisk, tidsmæssigt eller til en anden transportform – eller påvirke folk til helt at undgå turen. Tidligere analyser (fx Trængselskommissionens
betænkning og Ekspertgruppens arbejde) har påvist, at trængselsafgifter dels vil ændre turtidspunkter og ruter for bilisterne, hvorved vejnettets kapacitet udnyttes bedre. Derudover vil det
skærpe incitamenterne til at benytte kollektiv transport samt cykel og gang, samkørsel i private
biler og på sigt også førerløse taxa koncepter.
På lang sigt kan stor udbredelse af førerløse køretøjer nødvendiggøre omfattende regulering,
fx i form af høj betaling, for at undgå trafiksammenbrud i myldretiderne i de største byer.
Samtidig er teknologien klar og enkelte elementer af teknologien (fx automatisk nummerpladegenkendelse) er allerede i brug i Danmark, hvorfor der er grund til at tro, at trængselsafgifter nærmer sig realisering, også i Danmark. Det giver derfor mening, at der tages initiativ til
at afklare, hvordan man konkret vil bruge muligheden.

A

B

Anbefalinger
• Mulighederne for at anvende kørselsafgifter som middel til at påvirke valg af
transportmiddel, samt fordele og ulemper
ved forskellige målsætninger som fx
reduktion af trængsel, fremme af miljørigtige køretøjer, betaling af infrastrukturanlæg o.lign., undersøges
• Undersøgelse af hvordan forskellige zoner
og korridorer med forskellige priser vil
påvirke trafikanternes adfærd og, hvordan
dette vil kunne påvirke valg af transport-

middel og overflytning af biltrafik/parkering mellem kommuner. Undersøgelsen
omfatter anvendelse af et eventuelt provenu til trængselsreducerende tiltag.
• Konkrete forsøg med simuleringer med
både kørselsafgifter og positive økonomiske
incitamenter til ændret mobilitetsadfærd.
Heri ligger en opsamling af udenlandske
erfaringer samt afsøgning af nye ideer, der
kan medvirke til at løse de identificerede
mobilitetsproblemer i regionen.

Barrierer og udfordringer
• Kommunerne i Region Hovedstaden kan
som udgangspunkt have modstridende
ønsker mht. anvendelsen af kørselsafgifter.
• Nogle af forsøgene kan potentielt kræve
dispensationer, der kan være meget tidskrævende.
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Trafikprognoser og trafikinformation
Kan man forestille sig, at det bliver muligt at lave “vejrudsigten” for trafikken 2–3 dage frem? Eller
at få præsenteret den mest ideelle rejse gennem byen på tværs af bus, metro og delecykel ved
et enkelt tryk på en app? Kan man forestille sig at køre til arbejde i “grønne bølger” på tværs af
kommunegrænser? Mange af de teknologiske værktøjer findes allerede i dag – så måske ligger
disse muligheder og rejser ikke langt ude i fremtiden.

Baggrunden for at prioritere trafikinformation og trafikledelse er, at flere undersøgelser viser,
at det har en signifikant effekt på rejseadfærd og afvikling af trafikken. Til eksempel viser en
brugerundersøgelse foretaget af TNS Gallup i julen 2016, at 1/3 af de bilister, som færdedes på
landets mest trafikerede veje, aktivt søgte trafikinformation. Af dem valgte 85 % at ændre deres
rute eller kørselstidspunkt på baggrund af trafikinformationen. Forsøg med adaptive intelligente
trafiksignaler i Danmark har ligeledes vist markante resultater i forhold til nedbringelse af rejsetid,
kø-dannelse, antal stop-start og brændstofforbrug.

A

B

Anbefalinger
• Udpegning af en myndighed, som er tovholder og ansvarlig for at sikre et set-up
for dataindsamling mv. Dette gælder både
for dets etablering og for dets løbende
opdatering og vedligeholdelse.
• Intelligente og integrerede transportnetværk og trafikledelsessystemer skal
løbende måle efterspørgsel og performance og monitorere de fysiske aktivers
tilstand. Intelligente systemer skal løbende
justere kapacitet og forudse og undgå
fejl. Netværksteknologi og informationssystemer vil forbedres i forhold til bedre
at kunne levere værdifulde data til

transportaktørerne, der bl.a. kan anvendes
til bedre trafikinformation og trafikledelse.
• Transportaktørerne bør gå sammen om at
etablere et fælles setup for fordeling af
trafikdata, fx via en datasø med en fælles
governance-struktur. Bedre datadeling,
dataåbenhed og datatilgængelighed for
både offentlige og private aktører vil skabe
en mere datadreven transportsektor i hovedstadsregionen. Åbne data vil føre til en
mere effektiv og målrettet brug af data til
gavn for trafikinformationen, trafikledelsen
og mobiliteten på det samlede transportnetværk i hovedstadsregionen.

Barrierer og udfordringer
• En udfordring i forbindelse med anvendelsen af data er, at der i dag ikke eksisterer
åben og fri datadeling og dataanvendelse
på tværs af transportoperatører, infrastrukturudbydere og brugere. Datadeling bliver
i stigende grad en kritisk succesfaktor for
anvendelse af nye teknologiske muligheder,
bedre operativ trafikstyring og sammenhængende trafikplanlægning.
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• En anden udfordring, som er uundgåelig,
når muligheden og nødvendigheden
for at indhente og dele data bliver
større, er cybersikkerhed og privacy.
Datasikkerhed er essentiel for at
kunderne kan opretholde tilliden til
transportselskaber og myndigheder.

Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger
Indsats 6jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Bilag 5 - Side -49 af 70

Intelligent signalstyring
og trafikledelse

Der er i dag et uudnyttet potentiale i samordning af trafiksignaler og trafikledelse på tværs af
kommunegrænser. Indsatsen kan forankres og styres fra Trafiktårn Øst, hvor Vejdirektoratet
og Københavns Kommune allerede har etableret et samarbejde. Københavns Kommune har
desuden taget initiativ til at udvikle en strategisk trafikmodel for hele hovedstadsområdet.
Den kan give input til optimering af trafiksignaler og benyttes til små og store beslutninger om
fremkommelighedstiltag.

A

B

Anbefalinger
• En fælles strategi og implementeringsplan for signaloptimering på tværs af
myndighedsgrænser i hovedstadsområdet. Her ses der særligt på, hvor bussernes fremkommelighed og regularitet
kan forbedres. Det nedsatte Fremkommelighedsudvalgs anbefaleringer bliver
retningsgivende for dette arbejde.
• Opstilling af business cases, der
beskriver de forventede besparelser pr.
vejmyndighed, CO2-nedbringelse og
forbedrede rejsetid for udvalgte
strategiske strækninger.
• Udvikle et værktøj, som kan forudsige
trafikken på tværs af trafik- og mobilitetsnettet og udarbejde scenarier og
handleplaner for en fælles trafikledelse i
de situationer, der typisk giver de største
fremkommelighedsudfordringer.
• Samarbejde med Københavns Kommune
om anvendelsen af deres bud på en
strategiske trafikmodel for hele hovedstadsområdet, som forventes klar i 2021.
Modellen bliver aktivitetsbaseret, hvilket
er et paradigmeskift i forhold til den
nuværende OTM trafikmodel – og kan
derfor også indeholde scenariebaseret
trafikafvikling.

Barrierer og udfordringer
• Det er en barriere, at signaler, data og
trafikledelse i dag er fordelt på mange
organisationer med hver deres politiske
målsætninger, da det gør det vanskeligt
at gennemføre tværgående tiltag.
• Trafikledelse og signaloptimering er
usynlige tiltag og kan derfor blive
nedprioriteret politisk på trods af, at
effekterne kan være store.
• I nogle kommuner er der ikke kendskab til, hvor stor effekt man kan få af
signaloptimering og aktiv trafikledelse – og der mangler kortlægning af
signaltyper, programmer og adgang til
data mv.
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Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger
Indsats 7jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Bilag 5 - Side -50 af 70

Dialogværktøj til udvikling af
knudepunkter

Fremtidens knudepunkter bliver mere komplekse i deres udformning og organisering end i dag,
da de trafikalt skal understøtte flere transportformer og bymæssigt skal rumme mere. Dette kan
vanskeliggøre udviklingen af en helhedsløsning for knudepunkterne. Der er derfor brug for et
fælles redskab.
I Storbritannien har Transport for London succes med at udvikle et redskab til at hjælpe aktører og
interessenter til en fælles dialog. Redskabet indeholder en evalueringsmodel til at vurdere, hvor
godt knudepunktet fungerer i dag og nogle designmæssige principper til indretning og udvikling af
knudepunktet i fremtiden. I London har dialogværktøjet bidraget til en struktureret viden om forskellige interessenter, operatører og brugergruppers behov. Desuden har det sat fokus på, hvad der skal
i spil, for at de enkelte knudepunkter bliver effektive, brugervenlige, forståelige og af høj kvalitet.
Movia har også udviklet et screeningsværktøj til opgradering af stoppesteder, som kan inddrages
i indsatsen, og Region Hovedstaden har allerede igangsat udviklingen af et dialogværktøj, der kan
skabe en fælles forståelse for de trafikale og bymæssige behov, der er i et givent knudepunkt og
pege på konkrete løsninger.

A

B

Anbefalinger
• Udvikling et dialogværktøj i samararbejde mellem Region Hovedstaden, Movia
og Hovedstadens Letbane, så det også
kan benyttes til benchmarking eller rangering af knudepunktet, dvs. hvor godt de
lever op til en række udvalgte principper.
Værktøjet skal sikre, at løsningerne for
knudepunkterne er fremtidssikrede og
fleksible til at understøtte nye transportformer i fremtiden. Her er der fx behov for
at indsamle viden om, hvilke krav der skal
stilles til en stationsforplads, hvis den i
fremtiden skal facilitere førerløse busser.

Barrierer og udfordringer
• Der er ofte flere offentlig og private aktører involveret i udvikling af knudepunkter.
De har forskellige arbejdsgange, budgetter, politiske processer og målsætninger,
hvilket skaber organisatoriske barrierer
for at udvikle helhedsløsninger.
50

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger
Indsats 8jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Bilag 5 - Side -51 af 70

Udvikling af transportorienteret 			
byudviklingsmetoder
Der findes mange gode eksempler på, hvordan der kan opnås en økonomisk gevinst og en
positiv byudvikling ved at etablere flere servicefunktioner i knudepunkter eller ved at byudvikle
i knudepunktets nærområde. Men ombygning af stationer og udvikling af gode byrum omkring
stationer kræver ofte finansiering fra flere parter, og der er kun få erfaringer og eksempler på
offentlig-private partnerskaber til knudepunktsudvikling. Med fx Business Improvement Districts
(BID) modellen, som en organisatorisk ramme, kan der fremmes lokalt engagement og tilføjes
ressourcer til et område gennem et etableret og forpligtigende samarbejde. Det kan sikre
ressourcer og en dedikeret indsats i en 5-årig periode ad gangen.
Men der er også andre former for offentlig-privat samarbejde, der kan være relevant i forbindelse
med udvikling af knudepunkter.

A

B

Anbefalinger
• En screening af mulige partnerskabsmodeller og en opstilling af forretnings- og finansieringsmodeller for
udvikling af udvalgte knudepunkter.
• Region Hovedstaden og Hovedstadens
Letbane afdækker sammen med en
række kommuner mulighederne for
nye forretnings- og finansieringsmodeller såsom BID-fællesskaber, der
kan skabe et økonomisk fundament og
dialog på tværs af instanser. Herved
engageres erhvervslivet til at løfte fx
byrummet eller kvarteret omkring stationen sammen med en offentlig støtte.
Men der er nogle lovgivningsmæssige
barrierer, der skal undersøges nærmere, og der er behov for flere test af den
type modeller i Danmark.
• Opbygning af partnerskaber mellem
trafikselskaberne og de private mobilitetsudbydere såsom delebiler og
samkørselstjenester.

Barrierer og udfordringer
• De mange aktører, der skal samarbejde
strategisk, fysisk og organisatorisk mod
ét mål om at skabe fremtidens regionale
knudepunkter, er en udfordring både
juridisk og ejerskabsmæssigt.
• Nye forretnings- og finansieringsmodeller
kan være svære at løfte inden for den
nuværende lovgivning.
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Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger
Indsats 9jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Bilag 5 - Side -52 af 70

Nemme skift og attraktive
first/last mile løsninger

Effektive skift i knudepunkter og gode faciliteter for tilbringertransportformer styrker
sammenhængen i rejsekæden. Der har de seneste år været et særligt fokus på den første og
sidste del af rejsen kaldet first og last mile. Disse first/last mile-løsninger skal hjælpe til at skabe
en gnidningsfri dør-til-dør service i kombinationsrejserne.
De kendte tilbringertransportformer til stationen, gang, cykel, bus, taxa og bil, suppleres i højere
og højere grad af bl.a. løbehjul, bycykel, delebil, og samkørsel. Men der kan i fremtiden også
komme nye former for on-demand transportløsninger, såsom førerløse biler, -busser eller
-taxaer, som kan stille ny krav til indretningen af knudepunkter i fremtiden.

A

B

Anbefalinger
• Støtte Movias aktuelle forretningsstrategi som udgangspunkt for en
fælles strategi for til- og frabringertrafik
(first/last mile) til det kollektive hovednet herunder mulighederne for at indgå
partnerskaber med private mobilitetsudbydere. Denne strategi skal faciliteter forbedring af serviceniveau i selve
knudepunktet og forslag til forbedrede
adgangsmuligheder (fx nye stikrydsninger, optimering af trafiksignaler, forbedring af gåmiljø etc.).

Barrierer og udfordringer
• Manglende plads i de fysiske rum
på/ved knudepunkterne til tilbringertransportformer – fx delebiler,
cykelparkering osv.
• De forskellige transportudbydere
benytter forskellige IT-systemer. Derfor
kan det være svært at koordinere
transportmidlerne i et knudepunkt for
at forbedre serviceniveauet.
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• Udvikling af retningslinjer for indpasning
af nye transportformer (fx førerløse
busser), som stadig er på teststadiet,
ved knudepunkter.
• Forbedring af den kollektive transports
serviceniveau og information om knudepunkterne fx med nye parkeringsfaciliteter, tavler med realtidsdata og forbedret køreplanskoordinering.

Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger
jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Indsats 10
Bilag 5 - Side -53 af 70

Kombinationsrejser med cykel

Cyklen kan spille en endnu større rolle i kombination med kollektiv transport i fremtiden.
Udviklingen af knudepunkterne med bedre cykeladgang og parkeringsfaciliteter betyder,
at mobilisten i fremtiden trygt kan stille cyklen på alle tider af døgnet og få opladet sin elcykel
på stationen. Desuden skal indsatsen sikre, at der flere steder bliver nem adgang til dele-,
pendler- og bycykler på stationer, ved større stoppesteder og i større erhvervsområder, samt
at det forsat er nemt at tage cyklen med i tog og evt. også i busser på udvalgte strækninger.

A

B

Anbefalinger

Barrierer og udfordringer

• Målrettet arbejde på tværs af aktører
med at skabe attraktiv cykelparkering,
inkl. mulighed for opladning af elcykler, ved de kollektive transportknudepunkter. Cykelparkeringen skal være
indrettet, så det føles trygt og sikkert
på alle tider af døgnet at efterlade
cyklen på stationen.

• Dårlige stiforbindelser og vanskelige
adgangsforhold til stationen
samt en utryg eller utilstrækkelig
cykelparkering kan være nogle
af de fysiske barrierer, der gør
kombinationsrejsen mindre attraktiv.

• Flere gode stiforbindelser til knudepunkterne så cyklisternes fremkommelighed
er prioriteret på ruterne, der forbinder
knudepunktet med den omkringliggende by. Dette er med til at understøtte
den effektive kombinationsrejse.

• I myldretiden er togets kapacitet til
cyklemedtagning under pres.
• Mulighederne for kombinationsrejser
kræver en helhedsorienteret tilgang
og samarbejde på tværs af mange
aktører (planmyndighed, trafikselskab,
grundejer, detailhandel etc.), hvilket i
dag kan være en udfordring.

• Mere plads til cykler i toget og med
prognoser og realtidsdata om ledige
pladser til cyklen i togvognen, som
tilføjes Rejseplanen.
• Gratis medbringning af cykler i tog
og letbane, på linje med den gratis
medbringning i S-tog, havnebusser og
lokaltog i Nordsjælland
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Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger
jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Indsats 11
Bilag 5 - Side -54 af 70

Udbygning af supercykelstinettet

En lang række kommuner og Region Hovedstaden har i over 10 år arbejdet sammen om at
udvikle et net af supercykelstier, der skal skabe optimale forhold for cykelpendlere i hovedstadsregionen. Supercykelstierne har vist sig at være et stærkt greb til at tiltrække flere cykelpendlere.
Cykelpendlerne sætter især pris på komforten, fremkommeligheden, designet og genkendeligheden.
De otte ruter, der er etableret, er primært placeret i fingerkorridorerne samt i centralkommunerne. Cyklen bliver et endnu mere attraktivt transportalternativ til bilen, hvis supercykelstinettet
i større grad kommer til at omfatte ruter på tværs af fingerkorridorerne og i de øvrige korridorer i
yderområderne. Sekretariatet for Supercykelstier har i sin visionsplan for 2017–2045 et forslag til
et rutenet bestående af 45 supercykelstiruter, som strækker sig ind i Region Sjælland. Dette vil
betyde en fordobling af det eksisterende net.

A

B

Anbefalinger
• Fælles finansiering til realisering af nye
ruter. Her har de statslige puljer indtil
nu haft stor betydning for udbygningen
af cykelnettet.
• Løbende revurdering af designet af
supercykelstierne. Dette arbejde skal
fortsætte og bliver endnu vigtigere i
fremtiden set i lyset af de seneste års
udvikling af nye cykeltyper. Her sættes
der særligt fokus på trafiksikkerhed, og
det vil løbende blive undersøgt, hvilke
krav nye cykeltyper stiller til designet
af cykelruterne, så alle cykelpendlere
også i fremtiden oplever supercykelstierne som sikre og trygge.
• Fortsat udbygning af supercykelstinettet
i korridorerne og på tværs af fingrene.
• Vedligeholdelse af etablerede strækninger.
• Arbejdspladsrettet indsats.
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Barrierer og udfordringer
• En styrke ved supercykelstierne er, at de
er en samlet rute med samme kvalitet
på tværs af kommuner, men det er
samtidig en udfordring at finde midler
til supercykelstiernes kvalitetskrav på
tværs af kommunerne.
• Investeringerne ligger i den enkelte
kommune.

Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger
jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Indsats 12
Bilag 5 - Side -55 af 70

Udbygning af dele- og
samkørselstjenester uden
for de store byer

Nye mobilitetsteknologier vokser frem på et kommercielt marked i byerne, men de bider sig ikke
fast i yderområder, bl.a. fordi kundegrundlaget er mindre her og adgangen til privatbiler større.
Samtidig er kollektiv transport i landdistrikter i dag en dyr løsning i en tid med besparelser. I
denne indsats skal der afdækkes muligheder for fleksible mobilitetsløsninger, hvor grænserne
mellem kollektive og private tilbud opløses.
Indsatsen arbejder med at fremme delemobilitet og fremme brugen på tværs af brugergrupper,
således at der skabes et økonomisk grundlag for ordningerne. Delebiler skal kobles op og hænge
sammen med det kollektive trafiktilbud og være med til at styrke det regionale trafik- og
mobilitetsnet.

A

B

Anbefalinger
• InterReg-projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen
vil med use-case ”Nye kollektive transportløsninger i yderområder” frembringe
ny viden og erfaring via et pilotforsøg
på Lolland, som kan bidrage til denne
indsats.
• Pilotforsøg sammen med delebilstjenester i Region Hovedstadens geografi
for at vurdere perspektiverne ved at tilbyde nye ”on demand” mobilitetsydelser,
som kan supplere den kollektive transport.

Barrierer og udfordringer
• Kundegrundlaget i tyndt befolkede
områder er så begrænset, at tjenesterne
økonomisk ikke kan hænge sammen.
• Lokale/private mobilitetsydelser og
-ordninger kan være svære at integrere
med det offentlige trafikudbud.

• Movias forretningsplan udvikler samarbejder med de private virksomheder. På
Sjælland er der cirka 15 busoperatører,
der kører Movias buslinjer og godt 180
vognmænd, der kører flextrafik på kontrakt med Movia – det er et mål at udvikle nye opgaver og samarbejder med
vognmænd og operatører, så forretningerne kan levere mobilitetsservices i et
godt og tæt offentligt privat samarbejde.
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Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger
jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Indsats 13
Bilag 5 - Side -56 af 70

Samkørselsknudepunkter
for multimodale rejser

Samkørsel er med til at udnytte den samlede transportkapacitet på vejene bedre, og denne
indsats vil gøre det nemmere for bilisten at optage og afsætte passagerer. Det skal både
være nemmere at finde ud af hvor samkørselsknudepunkterne er (ved skiltning og oplysning)
og give nemmere fysisk adgang til dem. Dette kan ske gennem styrkelse af eksisterende
samkørselsknudepunkter og etablering af nye, med fokus på multimodale rejser. Det skal være
let at skifte mellem de forskellige transportmidler – kollektiv, cykel, gang og bil – ligesom
tilgængeligheden til knudepunkterne for disse trafikanter skal indtænkes, så adgangen ikke
bliver en barriere for samkørsel.

A

B

Anbefalinger
• En samlet plan for placering og udformning af fremtidige samkørselsknudepunkter, som kan betjene flere transportformer samt et koordineret samarbejde
mellem region, kommuner og stat om
fælles finansiering og etablering af
samkørselsknudepunkter. Forbedring
af tilgængelighed til samkørselsknudepunkter og bedre information fx gennem
skiltning, kampagner o.lign.
• Opsamling og strukturering af data om
samkørselsknudepunkter bl.a. for at informere bedre via apps, hjemmesider og
på korttjenester.
• Supplering af Vejdirektoratets database
med øvrige samkørselsknudepunkter i
regionen som grundlag for kommunikation og informationstjenester fx i en ny
MaaS-løsning eller til eksisterende kendte digitale kort som Trafikinfo, Google
Maps, TomTom mv.
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Barrierer og udfordringer
• Der er endnu ikke kultur for samkørsel
i Danmark og det kan blive svært at
overbevise trafikanterne om fordelene
herved.
• Samkørselsknudepunkter vil skulle
etableres i andre kommuner end der,
hvor de skal medvirke til at afhjælpe
trængselsproblemer. Det kan give
problemer i forhold til finansiering mv.
• Tilgængeligheden til eksisterende
samkørselsknudepunkter er ofte
dårlig for alle andre transportmidler
end bil. Det begrænser muligheden
for skift mellem forskellige kollektive
transportmidler og cykel.

Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Bilag 5 - Side -57 af 70

Bilag 1

Knudepunkter og korridorer,
der ligger til grund for trafik- og mobilitetsnettet.
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Punkt nr. 17 - Udmøntning af midler til regionalt udviklingsarbejde indenfor
klimatilpasning, fremtidens tekniske og digitale kompetencer samt smarte og grønne
transportløsninger jf. Trafik- og mobilitetsplanen
Bilag 5 - Side -58 af 70

B1 Det regionale
		 trafik- og mobilitetsnet

Det regionale trafik- og mobilitetsnet er defineret som et net bestående af knudepunkter og trafikkorridorer. Knudepunkterne er stationer/terminaler, som har to primære funktioner, og vægten
mellem disse er forskellige fra knudepunkt til knudepunkt:
1. Knudepunktet er udgangspunkt og mål for en stor del af turene i regionen.
2. Knudepunktet giver mulighed for at skifte mellem transportmidler – både kollektiv og individuel
– og er derfor et af de centrale elementer i at sikre muligheden for sammenhæng i transporttilbuddet på tværs af transportformer.
Trafikkorridorerne er de primære trafikårer mellem knudepunkterne samt til og fra regionen. Trafikkorridorernes centrale funktion er at sikre effektive muligheder for at transportere sig mellem
knudepunkterne med forskellige transportmidler – bil, bus, tog og cykel. Transportudbuddet vil
variere fra korridor til korridor afhængig af transportbehov og infrastrukturen.
Knudepunkterne spiller en central og strategisk vigtig rolle i forhold til at dække det fremtidige
mobilitetsbehov.
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B2 De regionale
		knudepunkter

De skal skabe sammenhæng mellem fleksible tilbringertransportformer som egen bil, delebiler, samkørsel, cykling, gang m.m. og de kollektive transportsystemer som bus, letbane, metro og tog. Det er
derfor vigtigt at styrke knudepunkternes trafikale funktion og optimere skiftemulighederne for samlet
set at styrke den kollektive trafiks konkurrenceevne.
Det er også vigtigt at styrke knudepunkternes bymæssige funktioner, og potentialerne for at lokalisere boliger og arbejdspladser tæt ved knudepunkterne, og dermed være med til at skabe de
bedste forudsætninger for, at den kollektive trafik bliver det naturlige førstevalg for flere.

Fastlæggelse af de regionale knudepunkter
Kategorisering og valg af de regionale knudepunkter, der indgår i trafik- og mobilitetsnettet er
baseret på den analyse af fremtidens kollektive transportknudepunkter, som Region Hovedstaden
igangsatte i januar 201823). Projektet omhandler transportknudepunkter i fingerbyen og i ringbyen.

De knudepunkter, som indgår i det regionale trafik- og mobilitetsnet er:
• knudepunktsstationer udpeget i Fingerplan 2017.
• øvrige knudepunkter, der er vurderet at have en regional trafikal betydning i forhold til skiftemuligheder mellem transportmidlerne.
• øvrige knudepunkter, som er endepunkter for de udpegede trafikkorridorer (Dragør og
Hundested).
I Fingerplan 2017 er der udpeget 50 nuværende og fremtidige knudepunktsstationer, som dermed
har regional betydning. Af fingerplanen fremgår det, at kommunerne gennem kommuneplanlægningen skal sikre, at byfunktioner af regional karakter fortrinsvis skal lokaliseres stationsnært
ved knudepunktsstationer, og det skal tilstræbes, at en del af de stationsnære byggemuligheder
forbeholdes regionale funktioner bl.a. kontorerhverv.
19 af de 50 knudepunktsstationer er beliggende i centralkommunerne, men disse knudepunktsstationer ikke vist som en del af det regionale trafik- og mobilitetsnet. Knudepunkterne i centralkommunerne er beliggende meget tæt og hovedparten betjener et meget stort antal rejsende.
Det er derfor valgt at betragte centralkommunerne som et stort knudepunkt.
De udpegede knudepunktsstationer i fingerplanen understøtter i høj grad trafikken langs fingrene
samt i centralkommunerne. For især at understøtte trafikken dels i den nordlige del af regionen og
dels på tværs i regionen er der suppleret med knudepunkter, som i kraft af at være krydsningspunkt imellem buslinjer eller baner i det strategiske kollektive net, vurderes at have et potentiale
for at understøtte den kollektive trafik.
Knudepunkterne har meget forskellige trafikale og bymæssige funktion og deres rolle i trafik- og
mobilitetsnettet vil derfor også være forskellige, ligesom de greb, der skal til for at styrke knudepunkterne vil være forskellige. Derfor er knudepunkterne i projektet ”Fremtidens kollektive
transportknudepunkter” blevet inddelt i fem kategorier afhængig af deres trafikale og bymæssige
funktion/potentiale, og om de ligger i fingerbyen eller ringbyen. I fingerbyen er de opdelt i stjerneknudepunkter, destinationsknudepunkter og forstadsknudepunkter, og i ringbyen er de opdelt i
netværksknudepunkter og ringbyknudepunkter.
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I trafik- og mobilitetsnettet arbejdes der alene med tre typer af knudepunkter i stedet for fem, hvor
knudepunkter med ensartet funktionalitet er lagt sammen for overskuelighedens skyld. Det betyder, at destinationsknudepunkter, forstadsknudepunkter og ringbyknudepunkter er slået sammen i
én kategori kaldet byknudepunkter.

Det arbejdes med følgende typer:
• Stjerneknudepunkter, som primært er beliggende yderst i fingrene. De har et stort opland til
stationen og en by med et bredt udbud af byfunktioner. Desuden er der en stor andel af skift
mellem kollektive transportmidler og dermed har de en central funktion i det kollektive net.
• Netværksknudepunkter, som er beliggende i ringbyen. De har en central rolle i det kollektiv net
med en stor andel af skift mellem kollektive transportmidler og betjener desuden den omkringliggende by.
• Byknudepunkter, som primært betjener transport til/fra de lokale områder omkring knudepunktet.
Knudepunkterne Køge og Køge Nord betragtes som et sammenhængende knudepunkt ligesom
Roskilde og Trekroner samt Hillerød og Favrholm. Disse er så tætbeliggende, at det evt. kan være
hensigtsmæssigt at arbejde målrettet med at give dem forskellige funktioner i nettet især i forhold
til skiftemuligheder fx parker og rejs.
En af de parametre, der ligger til grund for opdelingen af knudepunkterne er antallet af påstigende
og skiftende passager i den kollektive trafik samt andelen af skift. Disse parametre for de forventede passagermængder i infrastrukturscenariet i 2035 er vist på figur 4.1 og 4.2.
Som en del af den fremtidige indsats for at skabe et sammenhængende, effektivt og pålideligt
trafik- og mobilitetsnet skal knudepunkterne analyseres for yderligere at kortlægge deres fremtidige rolle i nettet. Der kan yderligere vise sig et behov for, at knudepunkterne suppleres med andre
knudepunkter fx knudepunkter, der understøtter muligheder for samkørsel eller en ændret klassificering af nogle af knudepunkterne.
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B3 De regionale
		 trafikkorridorer

Trafik- og mobilitetsnettet skal sikre god mobilitet mellem trafikanternes start- og slutmål. God
mobilitet skabes bl.a. af et stort og varieret udbud af trafikale services.
For at kunne tilbyde et stort udbud af trafikale services er det samfundsøkonomisk optimalt at
samle transporten i korridorer, hvor udbuddet af trafiktilbud kan være høje, hurtige/direkte og hvor
mulighederne for at kombinere forskellige transporttilbud kan optimeres.
Trafikkorridorerne centrale funktion er at sikre effektive muligheder for at transportere sig mellem
knudepunkterne med forskellige transportmidler – bil, bus, tog og cykel. Transportudbuddet vil
variere fra korridor til korridor afhængig af transportbehovet.
I Trafik- og mobilitetsplanen vil hovedfokus være på kollektiv trafik og cykling, fordi det er helt nødvendigt at flytte bilister til disse transportmidler for et reducere trængslen. Som de forudgående
analyser viser, er det ikke muligt at løse mobilitetsudfordringerne ved udbygning af vejnettet.

Udpegning af de regionale trafikkorridorer
Trafikkorridorerne er fastlagt ud fra den eksisterende overordnede vej-, sti- og baneinfrastruktur
suppleret med allerede besluttede og finansierede fremtidige udbygninger og forbedringer af infrastrukturen samt de projekter, der indgår i infrastrukturscenariet 2035 herunder VIP-projekterne,
se afsnit 1.2. samt figur 4.6 og 4.7.
Der tages udgangspunkt i det eksisterende banenet, Movias strategiske net omfattende de vigtigste buslinjer og lokalbaner, det etablerede og planlagte supercykelstinet samt det strategiske
vejnet (se figur 4.3–4.5). Der er allerede i dag samarbejder omkring disse net på tværs af kommunerne samt mellem regionen og kommunerne.

Trafikkorridorerne består af følgende kategorier af korridorer:
• De fem fingerkorridorer, som betjener fingerplanens fingre Helsingør, Hillerød, Frederikssund,
Roskilde og Køge. De betjener i dag og i fremtiden de store trafikstrømme i regionen, som er
rettet mod ringbyen og centralkommunerne.
• De fire ringkorridorer i Ring 2, Ring 3 og Ring 4 samt Amagerkorridoren. En meget stor del af
trafikken i centralkommunerne og i ringbyen samt mellem fingrene foregår i disse korridorer og i
fremtiden vil Østlig Ringvej komme til.
• De ydre tværkorridorer, som betjener rejseaktiviteten mellem de mellemste og yderste dele af
fingerkorridorerne. Disse korridorer forventes suppleret af Ring 5 Syd.
• Nordlige korridorer, som skal sikre god mobilitet i den nordlige del af regionen.
De fem fingerkorridorer samt ringkorridorerne er hovednettet i det regionale trafik- og mobilitetsnet, hvor der er højklassede forbindelser med både kollektiv trafik, cykel og bil.
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Udpegningen af korridorerne er desuden understøttet af en analyse af turendepunkter for pendlingsrejser i 2035 baseret på trafikmodellens infrastrukturscenarie, se figur B.1. Som det ses af
figuren ligger en meget stor del af turendepunkterne i de udpegede korridorer, hvilket indikerer,
at trafikkorridorerne geografisk må forventes at kunne dække størstedelen af transportbehovet i
regionen i 2035.
Der er forskelle på de trafikale udfordringer og mulige indsatser i de forskellige typer af korridorer.
Det betyder fx, at der i de ydre tværkorridorer kan være fokus på gode og direkte forbindelser for
kollektiv trafik og cykel, mens der i de nordlige korridorer kan være fokus på gode tilbringermuligheder til fingerkorridorerne.
På de følgende sider er nettets forskellige typer af korridorer beskrevet med trafiktilbud samt trafikale udfordringer og muligheder. De beskrevne trafikale udfordringer samt de planlagte forbedringer på vej- og banenettet er baseret på de tidligere analyser herunder især projektet ”Trafikale
scenarier for hovedstadsområdet”24). De beskrevne forbedringer på vej- og banenettet indgår i
infrastrukturscenariet 2035 i førnævnte projekt (se figur 4.7).
Centralkommunerne spiller en vigtig rolle i hovedstadsregionen, men der er ikke udpeget egentlige korridorer her. Se i øvrigt afsnit B4.
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De fem fingerkorridorer
Transporttilbud
De fem fingerkorridorer udgør sammen med ringkorridorerne, Amagerkorridoren og den planlagte
Østlig Ringvejkorridor hovedkorridorerne i trafik- og mobilitetsnettet. De fem fingertrafikkorridorer
betjener både i dag og i fremtiden de store trafikstrømme i regionen, som er rettet mod ringbyen og
centralkommunerne.
Korridorerne betjenes i dag af et højfrekvent banenet, som planlægges forbedret dels med
forbedringer og forlængelser af flere banestrækninger og nye/forbedrede stationer samt med
indførelse af førerløse S-tog.
Det omfatter bl.a. en ny bane mellem København og Ringsted samt nye stationer i Favrholm og Vinge. Ligeledes omfatter det VIP-projekterne: Forbedringer på Kystbanen, førerløse S-tog, direkte tog
Roskilde-Kastrup, ombygning af Hillerød station samt forlængelse af S-banen fra Farum til Hillerød.
Slutteligt omfatter det også flytning af Herlev station.
De fem fingerkorridorer betjenes i dag af et højklassede vejnet, som planlægges udbygget, så
fingrene betjenes med motorveje på hele strækningen fra centralkommunerne. De væsentligste
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Figur B.1. Tæthed af turendepunkter for pendlerture i trafikmodellens infrastruktur-scenarie i 2035 for hhv. hovedstadsregionen udenfor centralkommunerne og centralkommunerne indenfor ring 2.
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udbygninger er etablering af Fjordforbindelsen, udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen fra Solrød
Syd til Køge samt forlængelserne af Hillerødmotorvejen og Frederikssundmotorvejen.
Der er eksisterende eller kommende supercykelstier i alle fingerkorridorerne bortset fra strækningerne fra Allerød til Hillerød og fra Lyngby til Helsingør, som indgår i det planlagte net af supercykelstier og strækningen fra Ishøj til Køge, som ikke indgår i det planlagte net af supercykelstier.

Trafikale udfordringer
Både på vej- og banenettet er trængslen i 2015 stor i myldretiderne, men der er næsten ingen
trængsel udenfor myldretiderne.
Bilen er det hurtigste transportmiddel, og selv i myldretiden er bilen ca. 50 % hurtigere end kollektiv transport i dagens situation25).
Til trods for de planlagte udbygninger af infrastrukturen frem til 2035 vil der ske en meget lille
tidsbesparelse i myldretiden, hvilket skyldes, at befolkningen rejser mere og flere vil vælge at rejse
i myldretiderne. Vejprojekterne vil dog reducere trængslen i korridorerne især Køge og omkring
Roskilde. Der vil fortsat være trængselsudfordringer i myldretiden i 2035 på den største del af
motorvejsnettet.
De planlagte baneprojekter vil alene flytte meget få bilister over i den kollektive transport. Der vil
være trængselsproblemer på Hillerødbanen og Fjernbanen mellem Valby og Høje Taastrup. En
evt. forlængelse af S-banen fra Farum til Hillerød er dog ikke indarbejdet i de udførte analyser.

Trafikale muligheder
De eksisterende og planlagte mobilitetstilbud giver mulighed for højklasset betjening med både
cykel, kollektiv trafik og bil i korridorerne.
De trafikale analyser viser, at der især på vejnettet vil være trængsel i 2035 til trods for udbygning
af både vej- og banenet. Der bør derfor fokuseres på dels at overflytte bilture til kollektiv trafik og
cykeltrafik, og dels på at øge antallet af personer i bilerne.

Ringkorridorerne
Transporttilbud
Trafikkorridorerne i Ring 2, Ring 3 og Ring 4 er en del af hovedkorridorerne i trafik- og mobilitetsnettet sammen med fingerkorridorerne, Amagerkorridoren samt den planlagte Østlig Ringvejkorridor.
En meget stor del af trafikken i centralkommunerne og i ringbyen samt mellem fingrene foregår i
korridorerne i Ring 2, Ring 3 og Ring 4 og i fremtiden vil Østlig Ringvej komme til.
Ringkorridorerne betjenes i dag dels af S-tog i Ring 2 samt S-busser i Ring 3 og Ring 4. Denne
betjening forbedres med etablering af letbane i Ring 3 samt planlagte førerløse S-tog og metro
mellem Ny Ellebjerg og henholdsvis Bispebjerg, Hvidovre og Rødovre.
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Ring 3 og den sydlige del af Ring 4 betjenes af højklasset motorvej, mens Ring 2 og den nordlige
del af Ring 4 betjenes af 2-4 sporede kommuneveje. Der planlægges trinvise forbedringer af den
nordlige del af Ring 4 samt mulighed for kørsel i nødsporet på Motorring 3.
Der er etableret supercykelsti i Ring 4, mens supercykelstier langs den vestlige del af Amagermotorvejen, i Ring 2 og i Ring 3 indgår i det planlagte net af supercykelstier.

Trafikale udfordringer
I dag er den kollektive transports konkurrenceevne dårlig sammenlignet med bilen. En analyse af
rejser på tværs i regionen viser, at rejsetiden med den kollektive trafik ca. er 150 % højere end i bil i
myldretiderne. På cykel er rejsetiden ca. dobbelt så høj som i bil26).
I 2015 er Amagermotorvejen, den nordlige del af Ring 3 samt en mindre strækning af Ring 4 mellem Hillerødmotorvejen og Frederikssundsvej samt mellem Ballerup og Høje Taastrup udpeget
som trafikale udfordringer.
Amagermotorvejen, den nordlige del af Ring 3 samt Ring 4 mellem Hillerødmotorvejen og Høje
Taastrup er udpeget som trafikale udfordringer i 2035.

Trafikale muligheder
De eksisterende og planlagte udbygninger af infrastrukturen giver mulighed for et højklasset mobilitetstilbud med både cykel, kollektiv trafik og bil i korridorerne.
Analyserne viser, at der fortsat vil være trængsel på dele af vejnettet i 2035 til trods for de planlagte udbygninger af både vej- og banenet. Der bør derfor også her fokuseres på dels at overflytte
bilture til kollektiv trafik og cykeltrafik, og dels på at øge antallet af personer i bilerne.

Tværforbindelser
Transporttilbud
Selvom hovedtrafikstrømmene i hovedstadsregionen er rettet mod ringbyen og centralkommunerne, er der også en forholdsvis stor rejseaktivitet på tværs mellem de fem fingerkorridorer. En
stor del af den rejseaktivitet foregår mellem de inderste og mellemste dele af de fem fingerkorridorer, som betjenes af Ring 3 og Ring 4.
Til at betjene rejseaktiviteten mellem de mellemste og yderste dele af fingerkorridorerne er der udpeget en række trafikkorridorer, som skal være det primære net til at dække disse regionale tværgående rejser.
Der kører enten lokalbaner eller S/R-busser på alle tværforbindelserne.
Tværforbindelserne betjenes af statsveje og kommuneveje, som indgår i det strategiske vejnet
med undtagelse af kommunevejsforbindelserne mellem Kokkedal-Birkerød, Birkerød-Slangerup,
Farum-Ballerup samt til Dragør. Disse veje indgår ikke i det strategiske vejnet.
Der er etableret supercykelsti i tværforbindelsen mellem Farum og Ballerup, mens supercykelstier
i de øvrige tværforbindelser med undtagelse af Dragør indgår i det planlagte net af supercykelstier.
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Trafikale udfordringer
Den kollektive transports konkurrenceevne er dårlig sammenlignet med bilen. En analyse af rejser
på tværs i regionen viser, at rejsetiden i den kollektive trafik i dagens situation ca. er 150 % højere
end i bil i myldretiderne. På cykel er rejsetiden ca. dobbelt så høj som i bil27).
Trængsel i myldretiderne i de tætte bydele og i kommuner i ringbyen medfører en tendens til, at
bilisterne vælger at undgå de travle hovedveje og i stigende grad vælger de mindre veje mellem
korridorerne. Det gælder særligt mellem Roskilde og Frederikssundkorridoren samt på vejnettet
mellem Roskilde og Køge og Roskilde og Ringsted.
De planlagte VIP-projekter på vejnettet er med til at lede biltrafikken til de store veje og aflaste den
kommunale infrastruktur, der ikke er indrettet til store mængder gennemkørende trafik. Etablering
af Ring 5 Syd vil især være medvirkende til at aflaste vejnettet omkring Roskilde og i Køgekorridoren.
Tværvej mellem Frederikssundmotorvejen og Frederikssundsvej er udpeget som en trafikal udfordring i 2035 i Infrastrukturscenariet.

Trafikale muligheder
Analyserne viser dels at der er et øget behov for at færdes på tværs i regionen, dels at den kollektive trafiks tidsmæssige konkurrenceevne overfor bilen er dårlig.
Der bør derfor arbejdes med at styrke den kollektive trafik i disse forbindelser, samt med at styrke
forholdene for cyklister og for nye kollektivløsninger fx samkørsel.
Rejsebehovene i tværforbindelserne vil i de fleste tilfælde være for små til ny kollektiv banebetjening, men andre højklassede kollektive tilbud fx i form af BRT kan være relevant her.

De nordlige trafikforbindelser
Transporttilbud
De nordlige trafikforbindelser skal sikre mulighed for god mobilitet mellem de største byer i den
nordlige del af regionen. Forbindelserne betjenes i dag af enten lokalbaner eller R-busser.
Forbindelsen Hillerød-Frederiksværk-Hundested betjenes i dag af en statsvej, som indgår som
en del af det strategiske vejnet, mens forbindelsen Frederikssund-Frederiksværk betjenes af en
statsvej, som ikke indgår i det strategiske vejnet. Forbindelserne Helsingør-Gilleleje samt
Hillerød-Helsinge-Gilleleje betjenes af kommuneveje, som ikke indgår i det strategiske vejnet.
Der planlægges etableret en motortrafikvej mellem Helsinge og Gilleleje samt 2 + 1 vej mellem
Kregme og Hillerød.
Der er i dag ikke etableret supercykelstier i den nordlige del af regionen, men supercykelstier fra
Hillerød til Frederiksværk, Helsinge og Græsted indgår i det planlagte net af supercykelstier.

Trafikale udfordringer
Den kollektive transports konkurrenceevne er i dag dårlig sammenlignet med bilen. En analyse af
rejser i yderområderne viser, at bilen er 159 % hurtigere end kollektiv transport og 150 % hurtigere
end cykel kl. 828).
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Der er i de udarbejdede analyser ikke kortlagt yderligere udfordringer i 2015 og der er ikke kortlagt
nye udfordringer i 2035.

Trafikale muligheder
Forstærket brug af alternative mobilitetsløsninger som samkørsel, delebiler, elcykler samt på længere sigt selvkørende køretøjer, som supplement til den eksisterende kollektive trafik samt som
tilbringertransport til hovednettet, vil kunne forbedre og styrke den bæredygtige mobilitet i disse
områder.
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B4 Centralkommunerne

I trafik- og mobilitetsnettet betragtes centralkommunerne som ét samlet knudepunkt, som er mål
for en meget en stor del af rejserne i regionen.
Trafikmodelberegningerne viser, at der i 2035 vil der være godt 1 mio. daglige bil- og kollektiv ture
mellem centralkommunerne og ringbyen/fingerbyen, mens der vil være godt 1,2 mio. daglige ture
internt i centralkommunerne29). Det svarer til omkring 40 % af alle turene i regionen.
Der er således en meget stor koncentration af rejsemål og transporttilbud i centralkommunerne
og problemstillingerne adskiller sig på væsentlige punkter fra problemstillingerne i den øvrige
region i form af store behov, stort udbud og kapacitetsproblemer – også på cykelstierne.
Centralkommunerne indgår kun i begrænset omfang i trafik- og mobilitetsplanen for hovedstadsregionen. Det skyldes dels at der her allerede gøres store indsatser for at forbedre mobilitetstilbuddene i form af fx nyanlæg af højklasset kollektiv infrastruktur og forbedringer af cyklisternes
forhold, dels at en meget stor del af turene ikke kan betragtes som regionale rejser.
Transportmiddelfordelingen i centralkommunerne adskiller sig fra den øvrige del af hovedstadsregionen ved at have en større andel af ture til fods, på cykel og i kollektiv trafik. Både i København
og på Frederiksberg blev omkring 30 % af turene foretaget på cykel i 201630).
Den høje andel af ture på cykel skyldes i høj grad, at cyklen er et attraktivt transportmiddel i meget
trængselsramte områder med relativt korte rejseafstande, men også mange års fokus på udvikling
af cykelinfrastruktur med bl.a. supercykelstierne. Kommende ruter som Københavnerruten, Fasanvejsruten, Roskilderuten, Avedøreruten og Helsingørruten vil yderligere styrke cykeltrafikken.
Ligeledes har udbygningen af Metroen stor betydning for indsatsen med at reducere andele af bilrejser. Cityringen og metrolinjer til Nordhavn og Sydhavnen vil gøre det væsentligt lettere at nå mål
i centralkommunerne med offentlig transport. Dertil kommer også VIP-projektet med en letbane
mellem Gladsaxe og Nørrebro.
Et andet VIP-projekt – Østlig Ringvej – vil aflaste store dele af vejnettet i de centrale bydele i
København.
Arbejdet med at reducere trængsel i hovedkorridorerne udenfor centralkommunerne vil kunne få
en positiv effekt på trængslen inde i centralkommunerne.
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Fremtidens tekniske og digitale
kompetencer
Signaturprojekt
Forsknings-, Innovations- og Uddannelsesudvalget den 27. august 2019

Birgitte Leolnar
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Den brændende platform
Massivt behov for flere med tekniske og digitale kompetencer

Kvinder klart underrepræsenteret indenfor STEM (Science, Technology,
Engineering, Math) uddannelser
Sikring af fremtidens tekniske og digitale kompetencer i
hovedstadsområdet er forudsætningen for at sikre hovedstadsregionens
styrkepositioner inden for bl.a. life science, energi og klima
Tekniske og digitale kompetencer bliver i stigende grad en del af alle job
og nødvendige for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og sikre
borgere kompetencer til at skabe sig et godt liv.

Birgitte Leolnar
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Mulige indsatser
Der kan igangsættes flere forskellige indsatser, f.eks. med fokus på:
• Valg af studieretning i gymnasiet
• Skole – virksomhedssamarbejde
• Afholdelse af større STEM-events

Forventede effekter:
• Flere unge får interesse for STEM og flere uddanner sig inden for STEM
– især piger og kvinder

Birgitte Leolnar
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Proces
Fase 1
Dialog og afklaring
med parter i
efteråret 2019

Fase 2
Konkretisering af
projekter med
relevante parter

Fase 3
Projekt set-up
udarbejdes

Fase 4
Godkendelse af
projekter i FIU 26.
november 2019

Vi er allerede i dialog med relevante parter, så som:
Uddannelsesinstitutioner
Naturvidenskabernes Hus
Engineer the Future, med flere

Birgitte Leolnar
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STUDIETUR

Program for studietur til
Ribera Salud
Akut- og Praksisudvalget og Patientudvalget, 19.-21. marts 2019
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Program

Den 19. marts
Kl. 14.15

Kl. ca. 14.30
Kl. 16.00
Kl. 18.00
Kl. 20.30

Ankomst til Alicante Lufthavn
Transport til hotel med privat bus.
Derefter indtjekning.
Let spisning
Introduktion til program ved Anne Bukh
Tid på egen hånd eller
byrundvisning ved engelsktalende guide 18.20ca. 19.30
Middag på hotellet

Lufthavn og hotel
Mødelokale på hotellet
For byrundvisning: Fælles afgang fra hotellets lobby kl.
18.00
Hotellets restaurant

Den 20. marts
Fra kl. 7.30

Morgenmad

Hotellets restaurant

Kl. 8.25

Afgang kl. 8.30 i bus til Hospital Vinalopó

Mødested: Hotellobbyen

Kl. 9.00-17.30
Kl. 20.00

Besøg hos Ribera Salud – Hospital Vinalopó og
Primary Care Center
Fælles middag på restaurant Il Girasole
Toscano

Se særskilt program
Mødested: Hotellobbyen kl.
19.45

Den 21. marts
Fra kl. 7.30

Morgenmad og udtjekning af værelse

Kl. 8.10

Afgang fra hotellet

Mødested: Hotellobbyen
Bagage placeres i bussen

Kl. 9.00

Besøg hos Ribera Salud – Hospital Torrevieja
og San Luis Primary Care Center

Se særskilt program

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 15.00

Ankomst til lufthavnen

Kl. 17.00

Afgang fra Alicante

Kl. 22.20

Ankomst til Aalborg

I forbindelse med besøget hos Ribera Salud sørger vi for at medbringe gaver til værterne.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Side 4 af 8

Punkt nr. 18 - Studietur for udvalget for forebyggelse og sammenhæng
Bilag 1 - Side -3 af 3

3

Program på Ribera Salud

AGENDA

Wednesday, 20th March, 2019
09.00

Vinalopó. Welcome & Introductions

09.15

Presentation. Ribera Salud Model

10.15

Presentation. Population Health Management

11.00

Q&A and discussion

11.15

Coffe Break

11.35

Population Health Management

12.20

Q&A and discussion

12.35

Presentation: PHM

13:15

Q&A and discussion

13:30

Hospital and Primary Care Center Tour

14:30

Lunch

15:30

Information Systems & YOsalud

16.15

Q&A and discussion

16.30

Prevention campaigns and collaborations

17.15

Q&A and discussion

17.30

End of the day

Thursday, 21th March, 2019
09.00

Torrevieja. Welcome & Introductions

09.15

Presentation. Hospital Tour

10.15

Transfer to San Luis Primary Care Center

10.45

Visit. San Luis Primary Care Center

11.45

End of the day
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Opsamling
På studietur til Ribera Salud, Alicante, 19. – 21. marts 2019
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Program

Onsdag den 20. marts 2019
09.00

Vinalopó. Velkommen og introduktion

09.15

Præsentation. Ribera Salud Model

10.15

Præsentation. Population Health Management

11.00

Q&A and discussion

11.15

Kaffepause

11.35

Population Health Management

12.20

Q&A and discussion

12.35

Præsentation: Population Health Management

13:15

Q&A and discussion

13:30

Hospital and Primary Care Center Tour

14:30

Frokost

15:30

Informationssystemer og Sundhedsportalen YOsalud

16.15

Q&A and discussion

16.30

Forebygggelseskampagner og samarbejder

17.15

Q&A and discussion

17.30

Tak for i dag

Torsdag den 21, marts 2019
09.00

Torrevieja. Welcome & Introductions

09.15

Præsentation. Hospital Tour

10.15

Transfer til San Luis Primary Care Center

10.45

Besøg på San Luis Primary Care Center

11.45

Tak for i dag
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Opsamling

Her følger opsamling på Patientudvalgets og Akut- og Praksisudvalgets studietur til Ribera Salud,
Alicante den 19. -21. marts.
Opsamlingen bygger på den viden, vi har hørt gennem oplæg og præsentationer. Derudover er
opsamlingen baseret på research og opsamlingsnotat udarbejdet af Danske Regioner (2016).

Ribera Salud - en model for et
populationsorienteret sundhedsvæsen
Det spanske sundhedsvæsen er et offentligt sundhedssystem, som er decentralt styret af 17 regioner.
I regionen Valencia er der tre provinser, hvoraf vi besøgte Alicante-provinsen.
I 1997 blev det gennem en lovændring muligt for det offentlige at indgå partnerskaber med private
organisationer om driften af sundhedsvæsenet, hvormed fundamentet for samarbejdet mellem
Valencia-regionen og Riera Salud blev lagt.
Ribera Salud blev grundlagt i 1997 og har siden sin grundlæggelse været den eneste organisation i
Spanien, der eksklusivt har arbejdet med en offentlig-privat partnerskabsmodel. I 1997 indgik Ribera
Salud i et partnerskab med Valencia-regionen og begyndte fra 1999 at drive nogle af regionens
hospitaler. I begyndelsen havde Ribera Salud udelukkende kontrakt med hospitaler, men siden 2003,
hvor ansvaret for praksissektoren blev overført til regionerne, har Ribera Salud også indgået aftaler
med aktører i primærsektoren og inden for psykiatrien og hjemmeplejen, og dermed udviklet sig til en
integreret sundhedsmodel.
I dag driver Ribera Salud 4 hospitaler og 122 sundhedshuse i Valencia-regionen – med et
populationsansvar for ca. 700.000 borgere. På turen besøgte vi to af hospitalerne:
 The University Hospital og Vinalopo i Elche, Alicante, med en population på 150.000 borgere og
med 12 tilhørende sundhedshuse.
 The University Hospital of Torrevieja i Torrevieja, Alicante, med en population på 170.000 borgere
og 24 tilhørende sundhedshuse.
I forbindelse med hvert hospitalsbesøg besøgte vi også et af de tilhørende sundhedshuse.
Ribera Salud har opbygget en populationsorienteret model for at drive et integreret sundhedsvæsen,
også kendt som ”Alzira-modellen”, der er opkaldt efter organisationens første hospital. Den
populationsorienterede tilgang gennemsyrer organisationens måde at tilrettelægge og arbejde på, og
det overordnede mål for organisation er at skabe mest mulig sundhed i deres tilknyttede population.
Det handler altså ikke kun om at gøre de syge raske, men i særdeleshed om at opnå den bedste
sundhedstilstand i den samlede population. Det er med til at skabe et incitament for en målrettet og
proaktiv indsats over for populationen. ”Triple aim”-tankegangen er i fokus med bestræbelser om
samtidig at arbejde henimod:
 At forbedre sundhedstilstanden i populationen,
 At øge patienttilfredsheden og
 At mindske omkostningerne
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Alzira-modellen

Alzira-modellen er bygget op om fire grundsten:

1. Det er en offentlig-privat-partnerskabsmodel
Der indgås langstrakte kontrakter med regionen på 10-15 år af gangen, hvilket giver mulighed for at
kunne planlægge langsigtet og udvikle og afprøve nye organisationsformer, IT-løsninger og
arbejdsmåder.

2. Pengene følger patienten
Et grundlæggende element i modellen er finansieringen. Ribera Salud modtager en fast sum penge
for hver patient, og pengene følger patienten. Det skaber et incitament for at udføre behandlingen
der, hvor det giver mest sundhed for færrest midler. Det er sundhed, der er centralt – ikke aktivitet.
For hver borger i populationen modtager Ribera Salud €750 pr. år. Valencia-regionen udbetaler 85 %
af beløbet ved årets indgang baseret på et estimat på populationens størrelse. Ved årets afslutning
afregnes endeligt med afsæt i populationens faktiske størrelse. De €750 skal dække alle udgifter i
forbindelse med behandlingen – herunder også sygehusmedicinen, som anslås at udgøre ca. €120 i
snit pr. borger pr. år.
Medicin, der udleveres i sundhedshusene (i stil med tilskudsmedicin i Danmark), er ikke en del af
Ribera Saluds budget. Her gælder derimod målgruppespecifikke tilskudsordninger udbetalt af
Valencia-regionen.
Hvis en patient fra Ribera Saluds population vælger behandling på et ordinært, offentligt hospital, skal
Ribera Salud betale Valencia-regionen for denne behandling. Omvendt kan udefrakommende
patienter også vælge behandling hos Ribera Salud. I dette tilfælde modtager Ribera Salud betaling
fra Valencia-regionen svarende til 85 % af det, behandlingen koster.
Det hele afregnes sidst på året sammen med den endelige opgørelse af populationens størrelse.

3. Integration af sundhedssektorer
Ribera Saluds hospitaler og primærsektor (sundhedshusene) arbejder sammen i et integreret system.
Fordi organisationens hovedmål er at skabe mest mulig sundhed i populationen, giver det mening at
tænke sundhedsvæsenet bredere end bare sygehusene, og derved får primærsektoren – og dermed
sundhedshusene - en mere central rolle.
Integrationen af sektorerne lykkes blandt andet ved, at sektorerne og de ansatte arbejder efter et
fælles mål og med fælles IT-systemer. Desuden er personalet ansat på tværs af hospital og
sundhedshuse.

4. Netværk
For at opnå mest mulig sundhed blandt den tilknyttede population er der behov for at arbejde
proaktivt og forebygge, at sygdom overhovedet opstår. Derfor har Ribera Salud set et behov for at
samarbejde mere bredt og skabe netværk med både andre sundhedsaktører, socialsektoren og
lokalsamfundet. Ribera Salud samarbejder blandt andet med de lokale skoler og lokale tv- og
radiostationer om livsstilskampagner, med apoteker om korrekt brug af medicin og med områdets
plejehjem.

Resultater
Undervejs på vores besøg præsenterede Ribera Salud en række gode resultater, som de har opnået
ved hjælp af ”Alzira-modellen”. Bl.a. har de opnået:
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 36 % færre medicinske indlæggelser for borgerne på level III (de mest syge) – heraf en reduktion
på 19 % for den andel af disse, der er allermest syge (før og efter oprettelse i TruCare (fælles ITsystem, der beskrives senere)).
 31 % færre genindlæggelser indenfor 30 dage for borgerne på level III – heraf en reduktion på 28
% for den andel af disse, der er allermest syge (før og efter oprettelse i TruCare).
 Kortere ventetider end på Valencia-regionens øvrige hospitaler:
 En ventetid til operation på mellem 38 og 70 dage i Ribera Salud mod 115 dage på regionens
øvrige hospitaler.
 En ventetid til aftale med speciallæger på mellem 20 og 35 dage i Ribera Salud mod 49 dage
på regionens øvrige hospitaler.

Inddeling af populationen i risikogrupper
Siden Ribera Salud overtog det samlede populationsansvar, har de arbejdet dedikeret med
teknologisk dataunderstøttelse og fælles IT-systemer. De har derfor i dag en stor mængde data
tilgængelig om deres population. På baggrund af data er der udarbejdet algoritmer, som
organisationen bruger til både at identificere og risikostratificere deres population, ligesom det bruges
aktivt i behandlingen.
Risikostratificeringen er et helt centralt værktøj for Ribera Salud, og bruges både til:
1. at skabe mest mulig sundhed til den samlede population
2. at målrette indsatsen overfor den enkelte person.
Ribera Salud bruger data om deres population til at inddele populationen i grupper baseret på deres
risikoprofil for sygdom og forværring af sygdom. Risikostratificeringen inddeler populationen i fire
overordnede grupper (level 0-3), med mulighed for at opdele hver gruppe i undergrupper. De fire
overordnede grupper kan ses i den nedenstående trekant.

Langt den største del af populationen vil være raske og stratificeres dermed til level 0. Over 60
procent af Ribera Saluds population tilhører level 0, mens kun 3-4 procent af populationen er helt
oppe i øverste lag af trekanten, kronisk syge patienter i højrisiko (level 3). Alt efter, hvilket level en
borger befinder sig på, vil personen have forskellige behov og brug for forskellige (proaktive)
indsatser for at forebygge forværring. På baggrund heraf har Ribera Salud defineret en række
indsatser til de forskellige grupper af populationen.
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I den elektroniske patientjournal kan sundhedspersonalet se, hvilket level en patient befinder sig på.
Denne oplysning bruger sundhedspersonalet til at tilrettelægge og målrette indsatsen til den enkeltes
behov.
Med et mål om at skabe den bedste sundhedstilstand for sin population, er der en bevidsthed om
behovet for at prioritere indsatser, der forebygger, at personer rykker op af i trekanten.

Proaktiv forebyggelse
Forebyggelse praktiseres proaktivt i Ribera Salud – og ligeledes ved hjælp af stratificeringsmodellens
inddeling i risikogrupper:

Forebyggelse for de mest raske
For borgere på level 0 og langt de fleste på level 1 - altså den mest raske del af populationen – er
sundhedsportalen YoSalud den primære kanal for forebyggelse.
På sundhedsportalen kan borgere indtaste egne data i et spørgeskema, hvilket i høj grad muliggør
selvbehandling og egenomsorg. Spørgeskemaet er tilgængeligt for borgerne via sundhedsportalen,
men ligger egentlig i et selvstændigt system TruCare, som de sundhedsprofessionelle har adgang til,
og hvor de efterfølgende kan oprette behandlingsplaner baseret på data fra spørgeskemaet.
Derudover er portalen tilpasset den enkelte borger med forebyggelseskampagner, som kan være
gavnlige for den pågældende. Disse kampagner tilpasses løbende i takt med de informationer, som
borgeren eller en sundhedsperson indtaster. Fx vil borgeren blive mødt med rygestoptilbud i portalen,
hvis han/hun indtaster data om et røgforbrug. Ligeledes kan borgeren opleve at blive indkaldt til en
forebyggende samtale i sundhedshuset, hvis han/hun har lagt data ind, der kan pege i retning af
forhøjet risiko for en given sygdom som fx diabetes (et højt BMI kombineret med forekomst af
sygdommen i nærmeste familie).
Hvis patienterne ikke selv taster data ind på deres sundhedsportal, får de sundhedsfaglige besked
herom og kontakter på baggrund heraf patienten per telefon for at telemonitorere.
Sundhedsportalen muliggør en mindre involvering af sundhedspersonalet for denne del af
populationen, hvilket frigør tid til de sværere patienter.

Forebyggelse for de mest syge
For de mest syge og komplekse patienter, en særlig gruppe af level 3 (level 3+), udføres der en mere
aktiv patientstøtte, hvor en sygeplejerske bliver udpeget som case manager for den enkelte patient.
Der udarbejdes særlige behandlingsplaner (i TruCare) for patienten, og der er en tæt monitorering af
patientens tilstand, som blandt andet sker over telefonen. Behandlingsplanen er tilgængelig via
sundhedsportalen for både patienten selv og sundhedspersonalet. Den opdateres mindst en gang
årligt og tilpasses desuden løbende efter behov.
Ribera Salud har et mål med at holde de komplekse patienter hjemme så meget og så længe som
muligt, og derfor tilbyder de også behandling i eget hjem for denne gruppe samt telemedicinsk
behandling. Endvidere har patienten mulighed for at kontakte et callcenter døgnet rundt, hvis de har
spørgsmål eller oplever forværring.

Forebyggelse for den brede befolkning
I tillæg til den proaktive forebyggelse via stratificeringsmodellen, udøver Ribera Salud – som nævnt
tidligere – også en række bredere rettede forebyggelsestiltag i samarbejde med andre
sundhedsaktører, socialsektoren og lokalsamfundet.
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Sundhedshuse (Primary Care Centers)

Vi besøgte på turen to sundhedshuse. Den første dag havde vi et kort besøg i et sundhedshus, som
ligger i samme lokaler som Hospital Vinalopo. På dag 2 besøgte vi sundhedscentret San Luis, som er
tilknyttet Hospital Torrevieja. I San Luis fik vi en rundvisning og oplæg ved læge og leder af
sundhedshuset. Der er 12.500 borgere tilknyttet San Luis, hvoraf de 2.500 er deltidsbosatte
europæere, typisk englændere og skandinaver.
Som et led i Ribera Saluds målsætning om at være så omkostningseffektiv som mulig og om at sikre
behandling så tæt på borgernes hjem som muligt, foregår en væsentlig del af borgernes kontakt med
sundhedsvæsenet gennem sundhedshusene.

Opgaver og personale
I sundhedshuset foretages konsultationer, prøvetagninger og mindre operationer, ligesom der er en
akutfunktion. Der er også skadestuer på hospitalerne, men der er et tydeligt fokus på at oplære
borgerne til at henvende sig i sundhedshuset som det første.
Det er også i sundhedshuset, opgaven ligger med at oprette og opdatere de årlige behandlingsplaner
for alle de tilknyttede borgere. Det er typisk ligeledes i sundhedshuset, der bliver genereret en
opfølgningsopgave, når borgere udfylder det digitale spørgeskema via sundhedsportalen.
I sundhedshusene er der primært ansat almen medicinere og sygeplejersker, men der er også andre
specialer fx pædiatere og psykiatere. Alle borgere har tilknyttet en fast læge og sygeplejerske.
Udgangspunktet er, at en læge har ca. 1500 borgere tilknyttet. Personalet i sundhedshuset er ansat i
Ribera Salud og er dermed en del af samme organisation som sygehuspersonalet.
Sundhedshusene har åbent fra 8.00-21.00. Uden for den almindelige åbningstid har et mindre antal
sundhedshuse døgnåbent. Her henvises alle til. Det svarer til lægevagtfunktionen i Danmark.

Samarbejde og fælles IT-system
Lægen, som viste os rundt fremhævede det fælles IT system (Florence, deres EPJ) som en helt
afgørende faktor for den tætte kobling mellem sundhedspersonalet i hhv. sundhedshus og sygehus.
Den fælles platform gør det desuden muligt med en tæt specialistunderstøttelse fra hospitalet og ud i
sundhedshuset. Via platformen kan lægen i sundhedshuset skrive til hospitalet med aktuelle
spørgsmål, ligesom der er mulighed for at holde telekonsultationer. Lægen udtrykte, at dette var en
stor hjælp i hverdagen og et effektivt middel til at minimere henvisninger til specialistbehandling på
hospitalet.
På grund af det fælles IT-system får lægen i sundhedshuset hver morgen et automatisk overblik over,
hvilke af ”hans/hendes” borgere, der har været enten i kontakt med døgnvagten i sundhedshuset eller
er blevet indlagt i løbet af aften/nat. Det fremgår visuelt af samme overblik, om lægen har fået tildelt
en opgave eventuelt i form af opfølgning hos patienten.

Specialistkompetencer i sundhedshusene
En meget stor del af den psykiatriske behandling foregår ambulant i sundhedshusene. Der er derfor
tilknyttet psykiatere til sundshusene. Til illustration: Der er alt 10 akutte psykiatriske senge til Ribera
Saluds population på ca. 700.000 borgere. Til sammenligning er der 250 i Region Nordjylland med en
population på ca. 600.000 borgere.
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sundhedsplejersker til sundhedshusene, hvor der foregår både rutinekonsultationer og behandling.
I sundhedshuset San Luis var der eksempelvis en hel sektion (ca. tre rum) som var dedikeret til
børneområdet.

Sammenhæng til kommunale tilbud
Ud fra oplæg og opfølgende spørgsmål tyder det på at, at det, vi i Danmark kender som kommunal
sygepleje, overvejende ligger i regi af hospitalets udgående teams med både læger og sygeplejersker
samt i sundhedscentrene.
Der udestår en nærmere identificering af snit- og samarbejdsflader mellem sundhedsvæsen og den
kommunale sektor.
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3

Oplæg fra turen

Indledende oplæg
 Præsentation af det spanske sundhedsvæsen og Ribera Salud v. Anne Bukh

Præsentationer fra Ribera Salud
Vedlagt denne afrapportering er de oplæg – i form af diassæt – som vi blev præsenteret på undervejs
på vores besøg. De rummer:






Sammenhængende sundhedspleje - En ny model for sundhed
Risikostratificering og proaktiv forebyggelse
Kvalitet
IT
YoSalud - sundhedsportalen

Videoer:


Sundhedscentre i Torrevieja's Sundheds Departement:
https://www.youtube.com/watch?v=gxp-4irZlrk





Universitetshospital Torrevieja - Report Audit Office of the Autonomous Community of
Valencia: https://www.youtube.com/watch?v=bZzzJaMd01Q
Elleve år sammen: https://www.youtube.com/watch?v=AH_3ZZ4G0BA
Hospital del Vinalopó - en sundhedsmodel designet til mennesker:
https://www.youtube.com/watch?v=lqhQqu7Lxuo
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Opsamling
Regionssekretariat
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
2. april 2019
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SAMARBEJDSAFTALE

MELLEM

Københavns Kommune
(CVR nr. 6494 2212)
Rådhuspladsen 1
1550 København V
("KK")

OG

Region Hovedstaden
(CVR. nr. 2919 0623)
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
("Regionen")

OG

[indsæt de øvrige kommuner i regionen omfattet af aftalen]
("de øvrige kommuner"]
(samlet benævnt "aftalens parter").

1.

BAGGRUND OG FORMÅL

1.1

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016
enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL nationalt i 2019. Økonomiaftalerne er første skridt i bestræbelserne på
at understøtte borgerne i eget hjem. På længere sigt er det forventningen,
at telemedicin anvendes inden for en lang række sygdoms- og indsatsområder som hjertesvigt, diabetes, telepsykiatri, sår, genoptræning m.v.

1.2

Regionen, KK og de øvrige kommuner har ansvaret for lokal implementering
og drift af det telemedicinske tilbud til borgere med KOL i hovedstadsregionen. Med det formål i fællesskab at løfte de forpligtelser, som påhviler aftalens parter i den henseende, indgås denne aftale ("Samarbejdsaftalen").

1.3

I forberedelsen af Samarbejdsaftalen har aftalens parter endvidere afdækket
et ønske om, at samarbejdet omfatter andre indsatsområder end KOL. Aftalens parter ser en række synergigevinster ved at lade Samarbejdsaftalen omfatte telemedicin i bredere forstand og har derfor besluttet, at aftalens parter på visse betingelser kan omfatte andre sygdoms- og indsatsområder i
samarbejdet.

1.4

Det vil dog først være muligt at inddrage andre sygdoms- og indsatsområder,
når samarbejdet om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL er veletableret og i drift. Københavns Kommune melder, når andre sygdoms- og indsatsområder kan tilføjes. Inddragelsen af andre områder kræver, at den enkelte kommune eller Regionen tilslutter sig samarbejdsaftalen
og tilslutter sig den telemedicinske løsning for KOL, for senere at have muligheden for at tilslutte sig med et andet sygdomsforløb end KOL. Denne mulighed for, at aftalens parter inddrager supplerende sygdoms- og
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indsatsområder i samarbejdet ændrer ikke på, at Samarbejdsaftalen afspejler realiseringen af aftaleparternes fælles målsætninger, jf. tillige afsnit 2.
1.5

Formålet med samarbejdet er således, at:
•

realisere de fælles målsætninger om national udbredelse af telemedicin til borgere i hovedstadsregionen,

•

understøtte KK, Regionens og de øvrige kommuners implementering
og drift af telemedicinske tilbud, herunder at sikre opbygning, fastholdelse og videndeling af digitale kompetencer blandt det sundhedsfaglige personale hos aftalens parter,

•

sikre løbende udvikling og tilpasning af de tekniske service- og supportopgaver med den fælles målsætning at udvikle levering af telemedicinske tilbud til borgere i hovedstaden, hvilket vil fremme sundhed og forebygge indlæggelser gennem effektiv overvågning og
pleje i hjemmet.

•

sikre opsamling og erfaringsudveksling mellem aftalens parter med
henblik på at optimere og ensrette levering af telemedicin til borgere i hovedstadsregionen.

•

understøtte det tværsektorielle samarbejde og den digitale udvikling
på området.

1.6

Der henvises i øvrigt til visionsdokument for samarbejdet vedlagt denne aftale som bilag 1.

2.

HJEMMEL OG ORGANISERING

2.1

Samarbejdet er organiseret som et tværgående samarbejde mellem aftalens
parter efter Sundhedslovens § 78, stk. 3 og 7. Samarbejdet kan derfor kun
omhandle de opgaver, som regioner og kommuner i forvejen selv kan varetage.

2.2

Samarbejde efter Sundhedslovens § 78 er betinget af regional deltagelse.

2.3

Samarbejdet organiseres sådan, at den tekniske service og support varetages
af KK, jfr. nærmere om opgaverne i samarbejdet i afsnit 3 nedenfor.

2.4

Samarbejdet forankres i den etablerede organisering for Sundhedsaftalen
mellem Regionen og kommunerne i hovedstaden. Den Administrative Styregruppe (DAS), hvor aftalens parter alle er repræsenteret, skal forelægges alle
principielle beslutninger med betydning for realisering af samarbejdets målsætninger, jf. pkt. 1.2 og 1.3. KK har ansvaret for udarbejdelse af materiale
til Den Administrative Styregruppe.

2.5

Aftalens parter etablerer samtidig Den Tværsektorielle Referencegruppe,
hvori aftalens parter alle er repræsenteret. Den Tværsektorielle Referencegruppe skal sikre koordinering, udvikling og erfaringsopsamling af Driftsopgaven og de Øvrige Opgaver, jf. afsnit 3. Den Tværsektorielle
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Referencegruppe mødes efter behov, dog mindst to gange om året. Den
Tværsektorielle Referencegruppe rapporterer til Den Administrative Styregruppe. KK har ansvaret for udarbejdelse af dagsorden og referat fra møder
i Den Tværsektorielle Referencegruppe.

3.

OPGAVER

3.1

Teknisk service og support

3.1.1

KK varetager driften af den fælles tekniske service- og supportfunktion (herefter "Driftsopgaven").

3.1.2

KK varetager Driftsopgaven via telefonisk kontakt, e-mail eller anden online
skriftlig supportkanal, samt via fjerndiagnose og fejlafhjælpning af de telemedicinske løsninger og hardware til de monitoreringsansvarlige sygeplejersker i kommuner og Regionen.

3.1.3

KK har ansvaret for at sikre en forsvarlig og sikker drift af Driftsopgaven.

3.1.4

KK sikrer, at der ansættes tilstrækkeligt med kvalificeret personale til at
løse Driftsopgaven. Personalet ansættes af KK og personalet hører under
KK´s ledelsesansvar. KK kan anvende allerede ansat personale til at udføre
Driftsopgaven.

3.1.5

KK stiller lokaler og eksisterende materiel til rådighed for sin løsning af
Driftsopgaven, jfr. dog afsnit 6 om finansiering.

3.1.6

KK kan trække på juridiske, indkøbsmæssige og it-tekniske ressourcer internt i kommunen, jfr. dog afsnit 6 om finansiering.

3.1.7

Fastsatte servicemål for Driftsopgavens varetagelse fremgår af Samarbejdsaftalens bilag 2.

3.2

"Øvrige Opgaver"

3.2.1

Aftalens parter skal alle medvirke til den løbende koordinering og udvikling
af den fælles service- og supportløsning, herunder i forhold til tilpasning af
arbejdsgange og sikring af udveksling af relevante informationer.

3.2.2

Aftalens parter skal endvidere bidrage til opsamling og erfaringsudveksling
med henblik på at optimere og ensrette levering af telemedicinske tilbud til
borgere i hovedstadsregionen.

3.2.3

De nærmere rammer for de Øvrige Opgaver fremgår af bilag 3 til Samarbejdsaftalen.

3.3

KK, Regionen og de øvrige kommuner er hver især ansvarlig for følgende opgaver tilknyttet telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere:
-

Indkøb af telemedicinsk hardware (tablets og måleudstyr),
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-

Udbringning og afhentning af udstyr hos borgerne,

-

Basal opsætning og installation af udstyr,

-

Teknisk oplæring af borgerne i brug af det telemedicinske udstyr,

-

Den direkte kontakt til borgere (1st line support),

-

Den sundhedsfaglige indsats

Der vil være en løbende koordinering af ovenstående opgaver i det omfang
en sådan koordinering er nødvendig for at realisere de fælles målsætninger,
jf. pkt. 1.2 og 1.3.
3.4

Den Tværsektorielle Referencegruppe

3.4.1

Koordinering, udvikling og erfaringsopsamling af Driftsopgaven og de Øvrige
Opgaver, sker i Den Tværsektorielle Referencegruppe, jf. pkt. 2.5.

4.

FORPLIGTELSER

4.1

Aftalens parter forpligter sig til at varetage de opgaver, der er beskrevet under afsnit 3 i hele kontraktperioden, jf. afsnit 8.1.

4.2

Regionen og de øvrige kommuner forpligter sig endvidere til at gøre brug af
en fælles bestillingsportal (der er del af den fælles telemedicinske infrastruktur), til bestilling af den telemedicinske pakke (bestående af teknisk support,
it-løsning til borgere og tablet).

4.3

Ved tiltrædelse af Samarbejdsaftalen er aftalens parter hver især ansvarlig
for, at der er sket korrekt politisk behandling forud for tilslutning til Samarbejdsaftalen. Det er muligt at tilslutte sig Samarbejdsaftalen med forbehold
for politisk godkendelse, hvilket dog medfører, at tilslutning først formelt
sker efter den politiske behandling.

5.

MISLIGEHOLD

5.1

Dansk rets almindelige regler og om misligholdelse samt erstatningsansvar
finder anvendelse i henhold til samarbejdsaftalen.
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6.

FINANSIERING

6.1

Samarbejdet skal hvile-i-sig-selv økonomisk og skal derfor være omkostningsneutralt for KK.

6.2

Aftalens parter afholder hver især selv alle udgifter, der ikke relaterer sig til
KK´s varetagelse af Driftsopgaven, jfr. pkt. 3.1. Dette omfatter fx udgifter til
indkøb af telemedicinske løsninger (software) og hardware (tablet og måleudstyr), udbringning af hardware til borgere, oplæring af borgere, uddannelse af medarbejdere, og eventuelle ændringer af arbejdsgange internt hos
den enkelte myndighed, herunder i det tilfælde der mod forventning sker
øget administration.

6.3

Finansieringen af Driftsopgaven består af etableringsomkostninger (engangsomkostning) og driftsomkostninger (årligt løbende), der ydes af alle aftalens
parter.

6.4

Aftalens parter finansierer de samlede etableringsomkostninger. Regionens
andel heraf udgør 65 % af de samlede etableringsomkostninger og KK´s og
de øvrige kommunernes andel udgør 35 % af de samlede etableringsomkostninger. KK og de øvrige kommuner finansierer den kommunale andel efter
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en fordelingsnøgle baseret på antallet af borgere i de enkelte kommuner.
Fordelingsnøglen fremgår af aftalens bilag 4.
6.5

Etableringsomkostningen opkræves af KK hos Regionen og de øvrige kommuner 1. november 2019 forud for afholdelsen af pilotafprøvningen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

6.6

De løbende driftsomkostninger omfatter hhv. faste og variable driftsomkostninger. Faste driftsomkostninger finansieres efter den aftalte fordelingsnøgle mellem regionen og kommunerne, jf. bilag 4, mens forbrugsbaserede
driftsomkostninger afregnes på baggrund af den enkelte parts forbrug, og er
en fastpris pr. tilmeldt forløb. De samlede løbende driftsomkostninger afregnes årligt pr. 30. september og afregnes første gang 30. september 2020.

6.7

Etablerings- og driftsomkostninger forbundet med KK´s varetagelse af Driftsopgaven beregnes på baggrund af de KK´s faktuelle omkostninger. De estimerede etablerings- og driftsomkostninger fremgår af aftalens bilag 5.

7.

ANSVAR

7.1

KK kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller afledte udgifter og konsekvenser
som følge af Regionens og de øvrige kommuners brug af den fælles tekniske
service og support. Ligeledes kan KK ikke pådrage sig erstatningsansvar som
følge af brug af de telemedicinske løsninger (borger- og medarbejderløsning).

8.

VARIGHED

8.1

Samarbejdsaftalen er 3-årig og løber fra den 1. februar 2020 – 30. januar
2022.

8.2

Samarbejdet er uopsigeligt i kontraktperioden, og deltagerne forpligter sig
til at gøre brug af den af Københavns Kommune etablerede tekniske service
og support for så vidt angår den telemedicinske løsning til borgere med KOL
i nærværende samarbejdsaftales varighed.

8.3

Samarbejdsaftalen kan uanset ovenstående bringes til ophør af hver af aftalens parter, hvis et påbud fra Klagenævnet for Udbud måtte tilsige dette.

8.4

Hvis hjemlen for samarbejdet, jf. afsnit 2, bortfalder gælder, at Samarbejdsaftalen ophører senest på tidspunktet for hjemlens bortfald.
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9.

UNDERSKRIFTER

9.1

Samarbejdsaftalen er underskrevet i [indsæt antal parter] kopier, hvoraf
hver Part har fået en kopi.
Den:
Sted:

Den:
Sted:

For [Kontraktpart 1]:

For [Kontraktpart 2]:

Navn:
Titel:
EAN-nummer:

Navn:
Titel:

[Indsæt alle aftaleparter]
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Bilag 2: Estimerede etablerings- og driftsomkostninger forbundet med samarbejdet
Nedenfor angives de forventede etablering- og driftsomkostninger. Der tages forbehold for ændringer. Driftsomkostningerne tilpasses årligt, på baggrund af erfaringer
fra det foregående års drift.

Tabel 1: Estimerede faste driftsomkostninger (samlet) pr. år / DKK
System til styring af telemedicinsk udstyr

67.500

System til registrering og styring af supportsager (2 licenser)

2.000

Lønomkostninger administration (systemadministration, controlling, rapportering

600.000

Kontorhold

81.768

I alt

751.268

Beløbet fordeles mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner, jf. de aftalte fordelingsprincipper og -nøgler i bilag 4.

Tabel 2: Estimerede variable driftsomkostninger pr. tilmeldt forløb pr. år /DKK
MDM-licens

246

Support pr. forløb / år (lønomkostning)

250

I alt

496

Tabel 3: Estimerede faste og variable driftsomkostninger (lokal omkostning) pr. år/DKK

Indbyggere

KOL-borgere (est.)

Basishonorar /
Fast driftsomk.

Lille kommune (gns.)

15.000

20

2.300

9.920

Mellemstor kommune
(gns.)

42.000

67

6.100

33.232

Frederiksberg Kommune 103.000

140

15.063

69.440

Københavns Kommune

573.000

600

88.479

297.600

Region Hovedstaden

-

350

488.324

173.600
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De samlede etableringsomkostninger til den fælles service, support og logistik-løsning er på ca. 900.000 kr. i alt, hvoraf Region Hovedstaden finansierer 65 %. Den
samlede kommunale andel udgør 315.000 kr. og opkræves i kommunerne i efteråret
2019.
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Vedtægt
for specialundervisningsinstitutionen
Kommunikationscentret – Region Hovedstaden
angående specialundervisning for voksne

Region Hovedstaden driver i henhold til lov om specialundervisning for voksne
undervisningsinstitutionen ”Kommunikationscentret – Region Hovedstaden”, beliggende Rygaards
Allé 45, 2900 Hellerup.
Undervisningsinstitutionen udbyder, udover specialundervisning og specialpædagogisk bistand i
henhold til lov om specialundervisning for voksne, ydelser efter lov om social service m.v., der har
en naturlig tilknytning til institutionens opgaver, og hvor institutionen har særlige kompetencer med
hensyn til opgavevaretagelsen.

§1
Der nedsættes på undervisningsinstitutionen en bestyrelse bestående af
1) 1 medlem udpeget af regionsrådet,
2) 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen,
3) 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer,
4) 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere;
heraf skal mindst 1 være lærer,
5) 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.
For hvert medlem vælges en stedfortræder.
Regionsrådet kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov.
Valg af de i pkt. 1) – 3) nævnte medlemmer af bestyrelsen finder sted umiddelbart efter afholdelsen
af kommunale og regionale valg og gælder for valgperioden.
Valg af de i pkt. 4) - 5) medlemmer til bestyrelsen sker for ét undervisningsår ad gangen.
Lederen foranstalter valget afholdt.
Såfremt det ikke er muligt at få valgt en deltagerrepræsentant, bortfalder valget af denne.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 20 - Vedtægtsændringer for Kommunikationscentret i Region Hovedstaden
Bilag 1 - Side -2 af 3
Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted.
Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Deltagerrepræsentanten må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende
enkelte deltagere eller ansatte.

§2
Ved institutionen dannes et pædagogisk råd, som er rådgivende for institutionens leder og
bestyrelse. Rådet består af undervisningsinstitutionens leder og alle medarbejdere, der varetager
undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver.
Det pædagogiske råd fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.

§3
Institutionens leder har det pædagogiske ansvar for institutionens undervisning og varetager den
daglige administrative ledelse af institutionen.
Institutionens leder træffer afgørelse om arbejdets fordeling blandt lærerne og træffer afgørelse i
alle enkelt sager vedr. deltagerne.
Lederen afgiver indstilling til Region Hovedstaden om ansættelse og afskedigelse af ledere, lærer
og andet personale. Indstilling fremsendes gennem bestyrelsen.

§4
Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af regionsrådet.
Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra lederen og indenfor den økonomiske ramme, der er
fastsat af regionsrådet institutionens budget.
Bestyrelsen afgiver på baggrund af indstilling fra lederen udtalelse til Region Hovedstaden om
ansættelse af afskedigelse af lærere og andet personale ved undervisningsinstitutionen.
Bestyrelsen fastsætter principper for institutionens virksomhed inden for de mål og rammer, der er
fastlagt af regionsrådet.
Bestyrelsen kan varetage andre opgaver vedrørende institutionen efter regionsrådets nærmere
bestemmelser. Beslutning herom optages som bilag til vedtægten efter indhentet udtalelse fra
bestyrelsen.
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§5
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.

§6
Regionsrådet kan efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen ændre denne vedtægt.

§7
Denne vedtægt er gældende fra den 1. januar 2010.

Tiltrådt af Region Hovedstaden den, 22.12.2010.
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8. oktober 2014

Forslag til ændringer af Vedtægter for specialundervisningsinstitutionen
Kommunikationscentret – Region Hovedstaden:

§ 1:
Valg af de i pkt. 4)-5) medlemmer til bestyrelsen sker for et undervisnings år ad
gangen.
Forslag: ”sker for to undervisnings år”…
Begrundelsen for ønsket er, at ved at forlænge deres valgperiode fra 1 til 2 undervisningsår,
skabes en større kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.
Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Forslag: ” leder og souschef”…
Begrundelsen for ønsket er, at institutionens leder er sekretær for bestyrelsen, og at
souschefen i praksis deltager som referent. Dette forhold bør indgå i vedtægterne.
§3:
Lederen afgiver indstilling til Region Hovedstaden om ansættelse og afskedigelse af
lærer og andet personale. Indstilling fremsendes gennem bestyrelsen.
Forslag: ”Lederen afgiver indstilling til Region Hovedstaden om ansættelse og
afskedigelse af lærere og andet personale.”
Begrundelsen for ønsket er, at det i praksis er en meget tung procedure, og at
bestyrelsen ikke kan vurdere de faglige kompetencer hos ansøgere. Endvidere har det
været en kompleks beslutningsproces i forbindelse med afskedigelser ved
arbejdsmangel, som bestyrelsen ikke har chance for at vurdere.
§4:
Bestyrelsen afgiver på baggrund af indstilling fra lederen udtalelse til Region
Hovedstaden om ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale ved
undervisningsinstitutionen.
Forslag: Afsnittet udgår
Se ovenfor.
§5:
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Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.
Forslag: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand
og næstformand.
Bestyrelsen har et ønske om at der vælges en næstformand, der sammen kan
tilrettelægge bestyrelsens arbejde og dele mødevirksomhed m.v.

Karen Ellermann/referent
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REFERAT BESTYRELSESMØDE 15. MAJ 2019
Møde i:

Kommunikationscentrets Bestyrelse

Dato:

15. maj 2019
Kl. 17.15 – 19.30

Sted:

Biblioteket, 3. sal Hellerup

Deltagere: Birgit Tystrup, Regionsrådet, formand for bestyrelsen
Franciska Rosenkilde, Kommune Kontakt Rådet, ej tilstede
Jennie Westh, elevrepræsentant
Hans Rasmussen, Danske Handicaporganisationer
Margit Grønkjær, Danske Handicaporganisationer, ej tilstede
Susanne Meier‐Nielsen, medarbejderrepræsentant
Eva Madsen, medarbejderrepræsentant
Lone Larsen, Pædagogisk Råds formand
Freddy Andersen, observatør
Kristian Mainz, sekretær (centerchef)
Jakob Katz, referent (funktionsleder)

1. Velkomst ved bestyrelsesformanden
Birgit har skrevet til Sophie Hæstorp. Hvis der skulle etableres nyt tilbud på høreapparatområdet
overskrider det midler, som regionen får fra finansministeriet, derfor kan der ikke etableres et nyt.
Regionsrådet har tilsluttes sig den indstilling. Kristian fortæller, at Center for sundhed er orienteret
om, at kompetencer kan bringes i spil.
2. Temadrøftelse om de udspil i sundhedsreformen, der kan have betydning for KC. Kort
igangsættende oplæg v/ Birgit Tystrup
Birgit spørger om en rød regering vil gennemføre en sundhedsreform. Måske bliver det ikke til en
reform, men en analyse vil formentlig blive iværksat. Birgit mener der muligvis bliver en større
ensartning på landsplan. Viborg er fx foran Region Hovedstaden på nogle områder. National
proces, i forhold til kvalitetssikring af indfrielse af standarder og vidensdeling. Birgit efterlyser det
nærhedsprincip i regionerne, som var at finde i amterne.
Kristian mener at vide, at der er overvejelser om at flytte specialiserede område fra kommuner til
regioner. Man ønsker at intensivere klyngesamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen
praksis. Det vil formentlig ske uanset hvilken regering der sidder på magten. Visse kommuner
udtrykker behov for sikre specialiseringen regionalt – dvs. tilbud i stil med Kommunikations‐
centret. Kristian skriver på et papir sammen med kolleger fra de andre regionalt drevne
kommunikationscentre. Papiret omhandler de vilkår et stort befolkningsgrundlag giver ift. faglig
specialisering. Grundlaget for bæredygtighed har man tidligere omtalt som 250.000 borgere.
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Kommunikationscentret dækker 750.000 borgere. Dansk Handicapforbund har presset på og er i
et eller andet omfang lykkedes med at komme frem til gennemførelse af analyse. Birgit har
kontaktet Sophie Løhde i forhold til tidligere udmeldinger.
Birgit siger, at der bør indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt der kommer noget
frem der har særlig kritisk betydning for KC. Det gælder for alle bestyrelsesmedlemmer, hvis man
bliver opmærksom på drejning i en ugunstig retning, at man bør gøre opmærksom på det. Kristian
fortæller vi i Den Sociale Virksomhed har den holdning, at der ikke skal fremsættes kritik af
kommunerne. Der er et ønske om at komme udenom at blive del af politisk diskussion og strategi.
Birgit mener, at sundhedsvæsnet bør ligge i regionerne, mens alle andre opgaver ikke bør ligge
der. Lone fremhæver, at der er systematiseret krav til uddannelsesmæssige kompetencer i den
specialiserede organisation. Jakob siger at det forenklede samarbejde med kommunerne er en
erfaringsmæssig fortjeneste, som man vil gå glip af ved give afkald på nuværende organisering.
3. Temadrøftelse 2 om Rammer og Retning for Den Sociale Virksomhed. Temaet denne gang er
social lighed – lighed i sundhed. Se bilag.
Om temaerne siger Kristian, at vi drøfter dem henover året og omsætter det konkret indenfor
vores område. Det sker for hele viften af institutioner under Den Sociale Virksomhed. Hvert tilbud
drøfter og arbejder det ind i området. Fremmer social lighed er en af vores kerneopgaver idet
kommunikation fremmer social lighed. Fx Projekt Godt liv med Hjerneskade, der både afprøver
metoder og giver de svageste en stemme. Birgit siger, at vi giver det rette tilbud, der sikrer større
lighed, blandt andet ved at borgere kommer i arbejde. Kristian fremhæver at mennesker går
ubehandlede og oplever social deroute ved hjernerystelse.
Kendskabet til Kommunikationscentrets tilbud udbredes i stigende grad. Sagsmængden i forhold
til PCS er meget stor og kalder på ekstra indsats. Birgit fremhæver at de pårørende er den del af
indsatsen. Det udfordres af det at være enlig, fremhæver Kristian. Lokalsamfund og frivillige er
vanskeligere at integrere i tilbuddene. Birgit spørger om man kan bruge borgere med
hjerneskader, i forhold til frivillig gruppe. Lone svarer, at det er vanskeligt, da de har
problematikker i forhold til udtrætninger mm.. Hans siger, at i forhold til kompenserende
færdigheder kan vi hjælpe til mestring. Det udfordres af pårørendes involvering, da de kan
overtage og hermed undergraves muligheden for selvstændig mestring af funktionsnedsættelse.
Birgit siger, at en svag borgers selvtillid kan afhjælpes af en borger med kendskab til
funktionsnedsættelsen.
Susanne fortæller, at vi Kommunikationscenteret har en netværksgruppe for borgere med
recurrensparase.
Hans siger, at sidemandsoplæring kan være en god metode. Lone fortæller, at vi gør opmærksom
på brugerorganisationerne. Når vi slipper borgeren er der muligheder andre steder. Jenni mener,
at faciliterede møder er fornuftigt. Gamle elever kunne kontaktes. Susanne påpeger, at samtykke
blokerer for kontakt til gamle elever og at kommunerne har selvhjælpsgrupper.
Hans siger, at synshandicappede diabetikere er en målgruppe for rygestop. Susanne tilføjer at
stemmenedsatte altid er i målgruppe for fysisk træning. Lone fremhæver at vi arbejder med at
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forebygge social isolation for især afasi ramte. Kristian tilføjer at vi er opmærksomme på, at alle
borgere får tilbudt den rette behandling. Birgit spørger får vi brugt de nye målsætninger?
Kristian svarer at på tværs af Den Sociale Virksomhed forpligter vi os til at sætte konkrete ord og
handlinger på målsætningerne., fx ved at bygge dem ind i vores ydelser.
Et tiltag kan være at skrue op for holdundervisning, fx på hjerneskadeområdet, da det kan give
besparelse for kommunerne. Birgit fremhæver faren for, at ord ikke bliver ført til handling. Det er
betryggende, at der bliver fulgt op.
4. Aktuel orientering fra Centerchefen, herunder status på økonomi.
Der er et økonomisk overskud på over 1.1 mio. kr. efter de første 4 måneder. Vi er kommet godt
fra start. Høreområdet er ikke i minus, som det tilsyneladende kunne se ud. Der er travlt, så de
afsluttede sager er ikke sendt til fakturering. Forventningen er at området hænger fint sammen.
Der er travlt på alle områder, særligt på børne‐ og PCS området er der travlt. PCS oplever stigende
efterspørgsel også på det arbejdsmarkedsrettede. Birgit siger at det er godt at høre, at det ser
godt ud og at medarbejderne ikke er nedslidte. Vi har haft overskud på leverings‐ og service
budget, der skal bruges til storindkøb af CCTV‐er, licensafgifter, øjenstyring og nyt udstyr til
stammeområdet.
Bygningsrenovering er i gang og haven er også i gang med renovering. Vi er ved at lave nyt
venteareal i Ballerup. Susanne tilføjer, at det allerede fungerer meget bedre, da det sikre flow og
sammenhæng i huset.
Trivselsundersøgelse er i gang og gentages hvert kvartal.
Teamkoordinatorer og ledelse har større mødeaktivitet for at få koblet strategi, praksis og hverdag
bedre sammen.
Birgit lægger op til en besøgsrunde, med deltagelse også af Hans i hvert enkelt team efter
sommerferien.
Vi samarbejder med Aphasia Institute i Toronto om SCA undervisning for logopæder til september.
DTHS og KAS midler finansierer projekt indenfor børneområdet.
Senest ved udgangen af februar 2020 ophører licensen til Kingo. Vi skal formentlig over på Nexus.
Vi er i dialog med DSV herom.
5. Vedtægtsændringer
Bilag drøftes. De tidligere formulerede ønsker til vedtægtsændringer genbehandles og fastholdes.
De videresendes til Regionsrådet til behandling/vedtagelse.
6. Evt.
De kommende to bestyrelsesmøder finder sted 19. september og 2. december. Formøder afholdes
9. september kl. 11.00 og 19 november kl. 13.00
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