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STATUS VEDRØRENDE NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL 

 

1. Indledning/sammenfatning 

Regionsrådsformanden har anmodet administrationen om en fornyet status vedrørende Nyt Aalborg 
Universitetshospital, som skal omfatte byggeriets kritiske forudsætninger og udfordringer, herunder 
en fornyet vurdering af mulige yderligere merudgifter og tidsforskydninger.  

Den fornyede status skal foreligge til behandling i Forretningsudvalget den 14. februar 2022. 

Forretningsudvalget og Regionsrådet har løbende politisk behandlet projektets status gennem kvar-
talsrapporter til Sundhedsministeriet, som siden januar 2021 er suppleret med månedsrapporter i for-
bindelse med Sundhedsministeriets beslutning om at underkaste projektet skærpet tilsyn. Nærvæ-
rende redegørelse skal ses i sammenhæng med de nævnte afrapporteringer. 

I lighed med kvartals- og månedsrapporterne omhandler redegørelsen som udgangspunkt kun kvali-
tetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital. Der vil dog afslutningsvis for fuldstændighedens 
skyld blive redegjort for en række andre forhold vedrørende øst-matriklen. Redegørelsen er udarbej-
det af Projektafdelingen med bidrag fra Aalborg Universitetshospital, IT, Psykiatrien og byggeledel-
sen. 

Regionsrådet blev på mødet den 23. august 2021 orienteret om justering af tidsplanen for Nyt Aal-
borg Universitetshospital, hvorefter størstedelen af byggeriet afleveres medio 2022 og med indflytning 
og fuld klinisk ibrugtagning i løbet af 2. halvår 2023. Der blev samtidig orienteret om, at der i løbet af 
2. halvår 2021 skulle ske en yderligere kvalificering og programmering af tidsplanens enkelte faser. 
Der er på baggrund heraf udarbejdet en revideret tidsplan, som udgør grundlaget for nærværende 
status.  

Den reviderede tidsplan viser en udskydelse af den kliniske ibrugtagning med 6 mdr. fra 2. halvår 
2023 til 1. halvår 2024, jf. nedenstående tidslinje. 

 

 

 

 

1  
Udførelse + 

AB92-afleve-
ring+ mangel-

afhjælpning 
 

    feb. 2022 – 
feb. 2023 

 

2  
Commissioning 

 
mar. 2022 – 
mar. 2023 

3  
Færdiggørelse 

 
aug. 2022 –  

feb. 2024 

            4  
Aktivering 

 
mar. 2023 – 
  feb. 2024 

 

5  
Flytning 

 
jun. 2023 –  

    jun. 2024 
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Forskydningen af den samlede tidsplan skyldes, at byggeledelsen (Niras) anser det for nødvendigt at 
forlænge selve byggeperioden, hvilket medfører en parallelforskydning af de efterfølgende faser. År-
sagen til den forlængede byggeperiode er navnlig, at det ikke har været muligt at opretholde den 
planlagte omsætning på byggepladsen på grund af en fortsat stor tilgang af tillægsarbejder som følge 
af projektfejl-/mangler. Hertil kommer, at det på grund af et højt aktivitetsniveau i byggebranchen har 
været vanskeligt at tilføre den arbejdskraft, som er nødvendig for at indhente den manglende omsæt-
ning, ligesom der i visse tilfælde også har vist sig at være længere leveringstider på materialer end 
forventet. For en nærmere beskrivelse af baggrunden for justeringen af tidsplanen henvises til pkt. 2 
nedenfor under beskrivelsen af tidsplanens fase 1. 

Der er endvidere foretaget en fornyet vurdering af projektets økonomiske prognose, hvori er indregnet 
konsekvenserne af den justerede tidsplan samt en række forhold vedrørende byggeriets udførelse, 
som har været under kvalificering og vurdering af byggeledelsen og totalrådgiver.   

I forhold til projektets økonomiske status indeholder redegørelsen en opdateret prognose for den for-
ventede overskridelse af projektets totalramme. I forhold til den seneste månedsrapport, som blev be-
handlet i Regionsrådet på mødet den 24. januar 2022, er den forventede overskridelse af totalram-
men opjusteret med ca. 129 mio. kr. fra ca. 243 mio. kr. til ca. 372 mio. kr. Beløbet på 372 mio. kr. in-
kluderer en forventet udbetaling fra projektforsikringen på 200 mio. kr. Der er i forbindelse med Regi-
onsrådets vedtagelse af budget 2022 anvist finansiering af ca. 208 mio. kr., og der vil med den opju-
sterede prognose således skulle anvises yderligere ca. 164 mio. kr. for at sikre fuld dækning for den 
forventede overskridelse af totalrammen. 

Prognose Nyt Aalborg Universitetshospital – januar 2022: 

Overskridelse af totalramme:   572 mio. kr. 

Udbetaling fra projektforsikring:  200 mio. kr. 

Resultat ultimo januar 2022:  372 mio. kr. 

Afsat på regionalt anlægsbudget 2022-2024: 208 mio. kr. 

Finansieringsbehov:   164 mio. kr. 

 

Udbetalingen fra projektforsikringen afventer afgørelsen i voldgiftssagen mellem regionen og projek-
tets totalrådgiver. Afgørelsen forventes at foreligge i 2024 Der vil derfor være behov for mellemfinan-
siering af 200 mio. kr. i en periode fra 2. halvår 2022 til 2024, og den budgettekniske håndtering heraf 
skal aftales nærmere med Sundhedsministeriet. 

Den reviderede tidsplan og prognose er udtryk for det mest sandsynlige scenarie (”most likely”). Det 
er imidlertid væsentligt at bemærke, at den reviderede tidsplan og økonomiske prognose, hviler på 
opfyldelse af en række kritiske forudsætninger, herunder også at konstaterede risici ikke indtræffer. 
Det kan i praksis ikke forventes, at alle forudsætninger opfyldes, ligesom det heller ikke er realistisk, 
at alle risici kan afværges. Den reviderede tidsplan vil i en vis udstrækning kunne rumme ændrede 
forudsætninger og risici.  

Tidsplanen rummer imidlertid en lang række sammenhængende og parallelle aktiviteter, og den re-
sterende projektperiode er derfor kendetegnet ved en meget høj grad af kompleksitet. For flere kvali-
tetsfondsprojekters vedkommende er der opstået yderligere forsinkelser i de sene og afsluttende fa-
ser. Det er derfor meget vanskeligt på forhånd at vurdere, i hvilken udstrækning der skal afsættes 
yderligere tid for at sikre en tilstrækkelig robusthed i tidsplanen. Der vil blive sat maksimalt ind på at 
håndtere ændrede forudsætninger og risici, men det kan således ikke udelukkes, at der i den reste-
rende projektperiode vil kunne blive behov for yderligere justeringer af tidsplanen og dermed også 
den økonomiske prognose.  
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Færdiggørelsen og ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital har også en række driftsmæs-
sige konsekvenser, som hidtil har været håndteret i forbindelse med den årlige fastlæggelse af regio-
nens budget. Som følge af den justerede tidsplan vil der være en ændret periodisering af driftsudgif-
terne. Som udgangspunkt forventes den reviderede tidsplan ikke i sig at give anledning til øgede 
driftsudgifter. Der er dog brug for en kritisk gennemgang af eventuelle nødvendige udgifter til levetids-
forlængelse af bygninger og apparatur, og der vil desuden i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til 
Regionsrådets budgetdrøftelser senere på året dog under alle omstændigheder ske en fornyet vurde-
ring af de driftsøkonomiske konsekvenser ved færdiggørelse og ibrugtagningen af Nyt Aalborg Uni-
versitetshospital med henblik på, at eventuelle justeringer kan indarbejdes i budgetlægningen for 
2023. 

Det bemærkes for god ordens skyld, at redegørelsen som udgangspunkt ikke omfatter mulige an-
lægs- eller driftsudgifter, som følger af den almindelige udvikling på sundhedsområdet, herunder 
f.eks. ændret aktivitet eller nye behandlingsformer. Der er dog medtaget en beskrivelse af en række 
mindre projekter, som ikke har været indeholdt i de oprindelige planer for Nyt Aalborg Universitetsho-
spital, men som må anses for væsentlige af hensyn til hospitalets fremtidige drift, jf. nedenfor under 
pkt. 4. De nævnte projekter bør derfor afklares og drøftes nærmere med henblik på, at de kan indgå i 
prioriteringen af regionens anlægsmidler.  

Redegørelsen følger som udgangspunkt systematikken i projektets tidsplan, og der vil i det følgende 
være en gennemgang af tidsplanens fem faser med beskrivelse af aktiviteter, forudsætninger, risici 
og økonomiske konsekvenser. Herudover indeholder redegørelsen en kortfattet status for en række 
øvrige projekter og emner vedrørende øst-matriklen. 

 

2. Tidsplan 

Tidsplanen for den resterende projektperiode omfatter 5 faser, som gennemgås i det følgende. De 5 
faser gennemføres i perioden februar 2022 – juni 2024. Faserne vil i nogen udstrækning være paral-
lelle/overlappende. Som nævnt i indledningen er tidsplanen udtryk for det mest sandsynlige scenarie 
(most likely). For en mere detaljeret beskrivelse af tidsplanen henvises til vedlagte bilag A. 

Fase 1: Udførelse, AB92-aflevering og mangelafhjælpning (februar 2022 – februar 2023). 

Denne fase omfatter byggeriets færdiggørelse, aflevering og mangeludbedring. I henhold til indgåede 
entreprise- og tillægsaftaler mangler der på nuværende tidspunkt at blive udført arbejder for et beløb 
svarende til 237 mio. kr. Hertil kommer, at der forventeligt vil skulle indgås tillægsaftaler for yderligere 
123 mio. kr., som dækker allerede registrerede krav i Dalux, som er projektets database over forven-
tede tillægsarbejder, den resterende pulje til uforudseelige arbejder samt en række projektforhold, 
som fortsat er under kvalificering. De udestående arbejder omfatter en række forskellige installations- 
og apteringsentrepriser.  

Der vil endvidere i den resterende projektperiode skulle omsættes ca. 112 mio. kr. i forbindelse med 
færdiggørelse af en række landskabs- og terrænarbejder, hvoraf en del mangler at blive udbudt. 

Udover ovennævnte beløb udestår en restomsætning på ca. 450 mio. kr. på igangværende, regionalt 
finansierede projekter på øst-matriklen, herunder blandt andet Udvidet serviceby, STENO, koblings-
zone, etape 1 af psykiatriens udflytning til øst-matriklen, infrastruktur mv. 

Byggeledelsen har foretaget en revurdering af arbejdstidsplanen for den resterende byggeperiode til 
og med entreprenørernes AB92-aflevering. Det vurderes herefter, at denne fase må forskydes med 6 
mdr. AB92-aflevering af de sidste entrepriser finder således sted i december 2022 og mangeludbed-
ring forventes afsluttet med udgangen af februar 2023. Forskydningen af AB-92- afleveringen med 6 
mdr. medfører, at efterfølgende faser forskydes tilsvarende, og det vurderes således ikke muligt at 
afkorte efterfølgende faser.  

Der er i den reviderede tidsplan taget højde for ovennævnte restomsætning, som indebærer, at der i 
2022 gennemsnitligt skal omsættes ca. 30 mio. kr./md. på kvalitetsfondsprojektet. Forudsætningen 
herfor er dog, at der indgås yderligere forceringsaftaler med en række entreprenører.  Udgiften hertil 
er indeholdt i den opdaterede økonomiske prognose, jf. nedenfor pkt. 3 og bilag B.  
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Der er i tidsplanen desuden taget højde for de uafklarede projektforhold, hvoraf størstedelen er på 
projektets ”kritiske vej”. Herved forstås, at manglende afklaring eller udførelse medfører, at efterføl-
gende aktiviteter ikke kan igangsættes.  

Oversigten over uafklarede projektforhold rummer pr. 11. februar følgende emner:  

Nr. 1 Manglende afklaring af 26M døre og evt. brand lukning ved kanalskinner. 

Nr. 2 Manglende afklaring vedr. 40M døre i kælderetager. 

Nr. 3 Manglende afklaring af strålebeskyttende blydøre. 

Nr. 4 Manglende afklaring af de sidste el-tavler i servicebyen. 

Nr. 5 Afklaring af evt. skader på vandfyldte vandrør. 

Nr. 6 Manglende afklaring på udførte kølerørsdimensioner og omfang af evt. nødvendig 
ombygning. 

Nr. 7 Kompleks montering af heli-pad samt afklaring af nødvendig ombygning af installa-
tioner omkring platformens bæringer. 

Nr. 8 Manglende projektering af supplerende kabelfremføringer i servicebyen. 

Nr. 9 Manglende tilrettet projekt for ombygningerne i NUK og KIA. 

Nr. 10 Afklaring / håndtering af fejludførte regnvandsinstallationer (TIL12352). 

Nr. 11 Afklaring / beslutning omkring evt. ændret bygningsmæssige forudsætninger i for-
hold til AGV-leverandør / AGV kørsel. 

Nr. 12 Håndtering af konstateret svigt ifm. med brand lukninger. 

 

Forskydningen af den samlede tidsplan skyldes, at byggeledelsen (Niras) anser det for nødvendigt at 
forlænge selve byggeperioden, hvilket medfører en parallelforskydning af de efterfølgende faser. År-
sagen til den forlængede byggeperiode er navnlig, at det ikke har været muligt at opretholde den 
planlagte omsætning på byggepladsen på grund af en fortsat stor tilgang af tillægsarbejder som følge 
af projektfejl-/mangler og manglende tværfaglig koordinering i totalrådgiverens projektering, herunder 
utilstrækkelig kvalitetssikring som medfører et forhøjet antal kollisioner mellem de enkelte entreprenø-
rers installationer. Der har endvidere været forlængede leveringstider på en række af byggemateria-
lerne som har medført langsommere fremdrift end planlagt. Det gælder f.eks. el-skinner og el-tavler. 

Hertil kommer, at det på grund af et højt aktivitetsniveau i byggebranchen har været vanskeligt at til-
føre den arbejdskraft, som er nødvendig for at indhente den manglende omsætning. Byggeledelsen 
har monitoreret antallet af håndværkere på pladsen, dels på byggemøder hver 14. dag og dels ved 
omfanget af registrerede personer gennem adgangskontrollen til byggepladsen. Seneste opgørelse 
viser der er beskæftiget ca. 280 håndværkere på pladsen, som også har været præget af det for-
øgede Corona-smittetryk med mange sygemeldinger. 

 

Risici og risikovurdering – fase 1 

Som det fremgår under en del af de enkelte punkter på oversigten over uafklarede projektforhold, hvi-
ler tidsplanen på opfyldelse af en række forudsætninger, jf. bilag B. Byggeledelsen har tilkendegivet, 
at de anser tidsplanen for den resterende byggeperiode for værende robust, såfremt de anførte forud-
sætninger opfyldes.  

Det skal samtidig bemærkes, at oversigten over uafklarede projektforhold er udtryk for et øjebliksbil-
lede, og at der uundgåeligt vil tilgå yderligere elementer i den resterende byggeperiode. Tidsplanen 
vil i en vis udstrækning kunne rumme sådanne nye problemstillinger, men det kan ikke udelukkes, at 
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det på grund af uforudseelige forhold i løbet af den resterende byggeperiode vil blive nødvendigt med 
en yderligere justering af tidsplanen. 

Tidsplanen er desuden baseret på den nuværende markedssituation med hensyn til arbejdskraft og 
leveringstider på materialer. Såfremt der sker en forværring af den aktuelle situation, hvor der er man-
gel på arbejdskraft og længere leveringstider på materialer end normalt, vil det få betydning for pro-
jektets tidsplan. 

 

Fase 2: Commissioning (marts 2022 – marts 2023) 

Der skal gennemføres en såkaldt commissioning-proces. Denne fase er en kvalitetsstyringsproces, 
der verificerer, dokumenterer og tester, at byggeriet opfylder de specificerede krav, og som samtidig 
tester og kontrollerer installationernes samspil.  

Commissioning igangsættes og gennemføres parallelt med den resterende udførelse af byggeriet, 
AB92-aflevering, mangelafhjælpning og færdiggørelsesfasen.  

I lighed med den tidligere gældende tidsplan er der i den reviderede tidsplan afsat 12 mdr. til denne 
fase. Det vurderes ikke muligt at afkorte denne periode, og der vil under alle omstændigheder paral-
lelt med commissioning-fasen kunne ske iværksættelse færdiggørelsesfasen, jf. fase 3 nedenfor, og 
commissioning vil derfor ikke i sig selv have betydning for tidspunktet for endelig klinisk ibrugtagning. 

Risici – risikovurdering fase 2 

Da Commissioning-opgaven pt. er i udbud, og endnu ikke er afsluttet, foreligger der en risiko, såfremt 
der ikke modtages egnede tilbud, og at der derfor skal gennemføres et genudbud. Hertil foreligger 
den risiko, at commissioning-processen kan afsløre væsentlige fejl, der ikke har været kendt på for-
hånd, og såfremt disse risici realiseres, kan det få betydning for de næste faser i tidsplanen. 

Samlet set vurderes de nævnte risici ikke at få betydning for projektets samlede tidsplan. 

 

Fase 3: Færdiggørelse (august 2022 – februar 2024) 

Parallelt med de afsluttende arbejder på byggeriet, AB92-aflevering samt udbedring af fejl og mang-
ler, igangsættes færdiggørelsesfasen. Denne fase består i levering, montering og validering af nye 
bygherreleverancer samt installering af større IT-systemer.  

Færdiggørelsesfasen forventes påbegyndt i august 2022, og forventes afsluttet i februar 2024. Set i 
forhold til den seneste tidsplan fra august 2021 fastholdes starttidspunktet for færdiggørelsen, mens 
sluttidspunktet skubbes med 7 måneder fra juli 2023 til februar 2024. 

Årsagen til sluttidspunktet forskydning skyldes primært forsinkelsen i aflevering af byggeriet, der gør, 
at hovedparten af projekterne (dvs. bygherreleverancer og IT-systemer) parallelforskydes. 

Som eksempel på nogle af de mest kritiske og komplicerede bygherreleverancer og IT-systemer kan 
nævnes installering af CT- og MR-scannere, OP-søjler mv. der er finansieret via Kvalitetsfondsprojek-
tets apparaturpulje. Hertil kommer regionens proces for montering og indkøring af den nye analyse-
hal, montering og færdiggørelse af en række billeddiagnostiske rum med nye modaliteter samt mon-
tering og validering af samtlige nye bygherreleverancer i OP-stuerne.  

Logistik-systemerne er ligeledes kritiske for at kunne ibrugtage byggeriet som planlagt. I forhold til 
AGV-robotterne vil den første AGV leveres på matriklen i april 2022. Herefter skal systemet indkøres, 
programmeres og testes og sammenkøres med IT-projektet ”Servicelogistik”, så systemet er klar til 
ibrugtagning forud for aktivering, jf. nedenfor under pkt. fase 4. Et andet væsentligt projekt er etable-
ring af Sterilcentralen (placeret i Servicehuset), hvor maskinudstyr og IT skal monteres/installeres og 
derefter sammenkøres og testes. Herudover kan køkkenet nævnes som en væsentlig forudsætning 
for hospitalets idriftsætning.  

Risici og risikovurdering – fase 3. 
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Projektafdelingen har gennemgået de mest kritiske bygherreleverancer, og de IT-systemer, der er 
knyttet til et antal af disse (sidstnævnte er sket i dialog med Digitalisering og IT). Med den nuværende 
viden til rådighed er det Projektafdelingens vurdering, at tidsplanerne for disse kritiske projekter kan 
varetages indenfor færdiggørelsesperioden. Dog er der et særligt fokus på disse projekter, idet en for-
sinkelse af de enkelte delprojekter kan få betydning for den samlede tidsplan for NAU.  

Projektafdelingen har på den baggrund gennemgået de faktorer, som potentielt kan medvirke til en 
forsinkelse, hvilket bl.a. kan bestå i projekters genudbud og/eller forsinkelser i leveringstid grundet 
den globale mangel på råvarer og materialer mv. Hertil kommer, at idet bygningerne nu afleveres in-
denfor en snæver tidsperiode, vil det betyde, at næsten alle projekter i færdiggørelsesfasen, skal 
igangsættes samtidig. Dette lægger et stort pres på de ressourcer, der er til rådighed i Projektafdelin-
gen og Teknisk afdeling for at kunne håndtere den store mængde af bygherreleverancer, der skal 
monteres og valideres på en og samme tid. Af denne grund, er der igangsat en ressourcemæssig 
analyse, der har resulteret i udpegelse af flere projektledere internt i afdelingerne, og der ses endvi-
dere på muligheden for at hyre eksterne konsulenter fra NIRAS og Indigo for på den vis at sikre den 
nødvendige bemanding. 

 

Fase 4: Aktivering (marts 2023 – februar 2024) 

Fase 4 ”Aktivering” består af to delfaser – hhv. 4.a. ”Aktivering – fra byggeri til hospital” og 4.b. ”Akti-
vering – Helhedstræning i ny fysik”. Den samlede aktivering forventes igangsat i marts 2023, og af-
sluttet i februar 2024. Sammenholdes den aktuelle tidsplan med tidsplanen fra august 2021, er start-
tidspunktet skubbet med 2 måneder fra januar til marts 2023, og sluttidspunktet er skubbet fra juni 
2023 til februar 2024. 

Baggrunden for forskydningen skyldes primært de 6 måneders forsinkelse i afleveringen af byggeriet. 
Hertil kommer, at det i forbindelse med detaljeringen af tidsplanen er vurderet nødvendigt at forlænge 
fasen med yderligere 2 mdr., som følge af en række afhængigheder og bindinger mellem de enkelte 
faser.    

4.a. Aktivering – fra byggeri til hospital (marts 2023 – november 2023) 

Når bygherreleverancer og IT-systemer er monteret og valideret, igangsættes fase 4.a.”Aktivering – 
fra byggeri til hospital”. Denne fase indeholder den kliniske aftestning af egne områder - herunder op-
læring og træning i ny fysik og i brug af nyt apparatur. Dette indgår som en nøgleaktivitet i ethvert 
hospitals klargøring til patientbehandling. Formålet med denne fase er at sikre, at byggeprojektet 
transformeres til et fuldt funktionelt hospital (herunder at områder, udstyr og systemer er parat til drift), 
og at medarbejderne er parate og trygge ved at behandle og pleje patienter i de nye omgivelser med 
minimal risiko for patienterne og på samme aktivitetsniveau som før flytningen. 

Denne del af aktiveringen vil ske i etaper, som de enkelte rum, etager og bygninger klarmeldes, og 
således er det forventningen, at fasen vil foregå i perioden marts - november 2023. For hver af de kli-
niske specialer har Aalborg UH’s Klar til NAU-afdeling afsat minimum 3 måneder til denne fase.  

4.b. Aktivering - Helhedstræning i ny fysik (november 2023 – februar 2024) 

Når den sidste kliniske afdeling har færdiggjort fase 4.a., igangsættes fase 4.b ”Aktivering – Helheds-
træning i ny fysik”. Aalborgs UH’s Klar til NAU-afdeling har afsat minimum 3 måneder til denne træ-
ning, der forventes at foregå fra november 2023 til februar 2024. Træningen indebærer, at udvalgte 
kliniske teams kan udføre øvelser og træning i hele byggeriet. Eksempler på disse øvelser er: ”Løb til 
hjertestop”, brandøvelser, træning i håndtering af akutte forløb, hvor afdelinger på tværs indgår i ud-
redning og livreddende behandling, træning af en lang række akutte forsyningssituationer mhp. at 
sikre rette service til rette tid og sted. 

Risici og risikovurdering – fase 4. 

For fase 4 ”Aktivering” er det Klar til NAU’s vurdering, at såfremt der opstår forsinkelser i de tidligere 
faser (1-3), vil der være risiko for en tilsvarende forsinkelse af denne fase. Denne risiko kan ikke tids-
fastsættes, men bør indarbejdes løbende, såfremt den indtræffer. Hertil er det en risiko, hvis der 
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findes væsentlige fejl og mangler, som ikke tidligere er opdaget, og som har afgørende indvirkning på 
aktiveringen; det vil dog afhænge af kompleksiteten i det fundne.  

Såfremt bygningerne afleveres samlet og ikke løbende, er en tredje risiko knappe mandskabsressour-
cer, og det er den aktuelle vurdering, at dette vil kunne forsinke fase 4 afhængig af, hvilke mand-
skabsressourcer, der skal fremskaffes internt eller eksternt. Dernæst er det en risiko, at en kritisk 
driftssituation på hospitalet (matrikel Nord og Syd) betyder, at det nødvendige personale ikke kan 
indgå tilstrækkeligt og rettidigt i den sidste del af aktiveringen (fase 4.b. helhedstræningen).  

 

Fase 5: Flytning (fire flytteetaper i perioden juni 2023 – juni 2024) 

Den kliniske indflytning, hvor afdelingerne på Aalborg UH Syd og Nord flytter til NAU (og enkelte am-
bulante funktioner fra Nord til Syd) er inddelt i 4 etaper, der strækker sig fra juni 2023 til og med juni 
2024. I forhold til tidsplanen fra august 2021, fastholdes starttidspunktet for flytningen, mens sluttids-
punktet skubbes med 6 måneder fra december 2023 til juni 2024.  

Ses der på de 4 flytteetaper, er det forventningen, at etape 1 påbegyndes i juni 2023, og indeholder 
de sektionelle flytninger af afdelinger til Servicebyen (eks. dele af IT-support, Teknisk afdeling og Lo-
gistikafdeling). I den efterfølgende etape sker flytning af laboratoriefunktioner og de billeddiagnostiske 
funktioner, hvilke forventes afsluttet senest i februar 2024. 

Etape 2 og 3 indeholder flytninger af de kliniske afdelinger fra syd til NAU, mens etape 4 indeholder 
flytningen af de kliniske afdelinger fra Nord-matriklen til NAU. Etape 2 forventes påbegyndt i februar 
2024, og herefter følger etape 3 og 4 med 1 måneds mellemrum. Etape 4, der således afslutter udflyt-
ningen til NAU, forventes afsluttet i juni 2024. Idet etape 2-4 indeholder patientflytninger, er forvent-
ningen, at de første patienter kan bydes velkommen til Nyt Aalborg Universitetshospital i løbet af for-
året 2024.  

Første del af Psykiatriens udflytning til øst-matriklen sker i etape 3, hvor somatikkens fælles akutmod-
tagelse også udflyttes. 

I forhold til detailplanlægningen af flytningen arbejder Health Care Relocation (HCR), som er antaget 
som rådgiver og facilitator i forbindelse med flytteprocessen, på et konkret forslag til flyttekalender på 
baggrund af møderækker med alle specialer. Klar til NAU forventer, at planen er leveret inden udgan-
gen af februar 2022.  

Til den kliniske udflytning hører også nedtagning af eksisterende udstyr fra Aalborg UH Syd og Nord, 
og remontering og validering af dette på NAU. Derfor pågår der aktuelt et planlægningsarbejde i Tek-
nisk afdeling med henblik på at få overblik over, hvor meget af det eksisterende apparatur og udstyr 
der skal flyttes, og hvordan dette håndteres inden for den måned, der pt. arbejdes med som forud-
sætning i flyttestrategien. 

Når afdelingerne på Syd-matriklen er flyttet ud på NAU, skal Syd-matriklen klargøres til de funktioner, 
der skal være dér frem til ibrugtagning af det kommende ambulatoriehus på øst-matriklen.. En samlet 
plan med tilhørende brugerproces for syd-matriklens indretning er også påbegyndt, så der blandt an-
det kan skabes klarhed over eventuelle behov for ombygninger mv. Det forventes, at planen og over-
blikket herfor foreligger 1. halvår 2022  

Risici og risikovurdering  - fase 5 

For så vidt angår fase 5 ”Flytning” er det jf. Klar til NAU en risiko, såfremt der forekommer force ma-
jeure under flytning. For eksempel, at vitalt udstyr, der er planlagt flyttet, bryder sammen under flyt-
ning. Denne faktor kan ikke tidsfastsættes. 

Det bemærkes herudover, at Health Care Relocation på nuværende tidspunkt er antaget til at bistå 
med udflytningen til Nyt Odense Universitetshospital i 4. kvartal 2024. Der vil derfor være risiko for, at 
firmaet ikke kan yde bistand til NAU i samme periode, hvilket vil vanskeliggøre udflytningen til øst-ma-
triklen. Det er dog for tidligt at planlægge efter den risiko. 
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3. Økonomi 

a) Anlægsøkonomi 

Nyt Aalborg Universitetshospital 

Den forlængede byggeperiode vil påvirke projektets økonomiske prognose, og der er således en 
række poster, som har direkte sammenhæng med en justering af tidsplanen.  

Betaling for forlænget byggetid 

Projektets arbejdstidsplan er flere gange i løbet af byggeperioden blevet justeret. Dette indebærer, at 
entreprenørerne i et vist omfang vil kunne have krav på betaling for forlænget byggetid. Der er såle-
des også modtaget krav om betaling for forlænget byggetid fra en række entreprenører. Det må - i lig-
hed med tidligere revisioner af tidsplanen - forventes, at entreprenørerne vil fremsætte yderligere krav 
som følge af den forlængede byggeperiode. På baggrund heraf er der foretaget en fornyet vurdering 
og opjustering af prognosens estimat over udgifter hertil i den resterende byggeperiode. 

Byggepladsdrift 

Den forlængede byggeperiode medfører, at driften af byggepladsen skal opretholdes i en længere pe-
riode. Der vil derfor være yderligere udgifter til drift og vedligeholdelse af hegn, parkeringsarealer, 
veje/stier og fællesfaciliteter til håndværkere (omklædning, kantine mv.), portvagt, affald mv.  

Forceringsaftaler 

Som nævnt ovenfor under pkt. 2 har byggeledelsen tilkendegivet, at den reviderede tidsplan for byg-
geriets færdiggørelse forudsætter, at der i et vist omfang indgås forceringsaftaler med entreprenører. 

Rådgivning 

Den forlængede byggeperiode medfører, at totalrådgiver, byggeledelse og øvrige rådgivere skal le-
vere deres ydelser over en længere periode end forudsat. Det forventes derfor, at rådgiverne i lighed 
med entreprenørerne vil fremsætte krav om betaling for forlænget byggetid. 

Den reviderede tidsplan for byggeriets færdiggørelse forventes herefter i sig selv at medføre en yder-
ligere overskridelse af totalrammen med ca. 80 mio. kr. 

Hertil kommer, at der må forventes udgifter til håndtering af de uafklarede projektforhold, jf. bilag B. 
Den samlede anslåede udgift hertil udgør pt. ca. 15 mio kr., som også er indarbejdet i projektets prog-
nose. Det bemærkes herved, at der fortsat pågår en afklaring og yderligere kvalificering af de nævnte 
forhold, og de anslåede udgifter skal derfor tages med et vist forbehold, idet der ikke på nuværende 
tidspunkt foreligger et tilstrækkeligt grundlag for en eksakt prissætning. Prissætningen i prognosen er 
derfor i første omgang baseret på rådgivernes estimat. I de tilfælde hvor dette er angivet som et 
spænd, er gennemsnittet indregnet i prognosen. 

Der henvises desuden til vedlagte notat af 4. februar 2022 (bilag C) for en samlet gennemgang af 
projektets anlægsøkonomiske status, som på baggrund af ovenstående og en række øvrige justerin-
ger af prognosens poster viser en forventet overskridelse af projektets totalramme på ca. 372 mio. kr. 
med udgangen af januar 2022, jf. nedenfor: 

Prognose Nyt Aalborg Universitetshospital – januar 2022: 

Overskridelse af totalramme:   572 mio. kr. 

Udbetaling fra projektforsikring:  200 mio. kr. 

Resultat ultimo januar 2022:  372 mio. kr. 

Afsat på regionalt anlægsbudget 2022-2024: 208 mio. kr. 

Finansieringsbehov:   164 mio. kr. 
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Som det fremgår inkluderer prognosen en forventet udbetaling fra projektforsikringen på 200 mio. kr. 
som erstatning for regionens tab i forbindelse med afholdelse af udgifter til fejl og mangler, som efter 
regionens opfattelse kan henføres til projektets totalrådgiver, Indigo. Udgiften til fejl og mangler er ak-
tuelt opgjort til ca. 276 mio. kr. Indigos økonomiske ansvar er imidlertid begrænset til projektforsikrin-
gens dækningssum for rådgiveransvar på 200 mio. kr. Differencen mellem dækningssummen og af-
holdte/kommende udgifter vil derfor belaste projektets økonomiske ramme fuldt ud. 

Udbetalingen fra projektforsikringen afventer afgørelsen i voldgiftssagen mellem regionen og projek-
tets totalrådgiver. Afgørelsen forventes at foreligge i 2024. Der vil derfor være behov for mellemfinan-
siering af 200 mio. kr. i en periode fra 2. halvår 2022 til 2024, og den budgettekniske håndtering heraf 
skal aftales nærmere med Sundhedsministeriet. 

Der er endvidere i en række tilfælde sket eller aftalt udbetaling af beløb til entreprenører og Indigo 
med tilbagesøgningsforbehold. Udbetalinger/aftaler med tilbagesøgningsforbeholdet har til formål at 
sikre, at en uenighed mellem parterne ikke hindrer projektets fremdrift indtil en endelig juridisk afkla-
ring foreligger, og tilbagesøgningsforbeholdet giver således også mulighed for, at udbetalte beløb kan 
indgå i en evt. senere voldgiftssag.  

De samlede udbetalinger/aftaler med tilbagesøgningsforbehold udgør ultimo januar 2022 ca. 164 mio. 
kr. Beløbet er enten udbetalt eller disponeret og er dermed indregnet i projektets økonomiske prog-
nose.  

Der er således sket udbetaling af ca. 17 mio. kr. mio. med tilbagesøgningsforbehold til entreprenører i 
tilfælde, hvor der er uenighed om, hvorvidt et arbejde enten er omfattet af de udbudte arbejder eller i 
stedet skal anses som et ekstraarbejde.  

Hertil kommer udbetaling af ca. 114 mio. kr. til entreprenører som betaling for forlænget byggetid.  

Endelig er der indgået aftale med Indigo om honorarbetaling med tilbagesøgningsforbehold for 33 
mio., idet Indigo anser sig for berettiget til betaling for forlænget byggetid. 

De nævnte tilfælde vedrører forhold, hvor udgiften ikke (direkte) kan henføres til en anden parts fejl. 
Der er derfor ikke tale om tab, som kan anmeldes overfor forsikringsselskabet. Udgifterne indgår der-
for heller ikke i opgørelsen af forsikringens dækningsbegrænsning, men tilbagesøgningsforbeholdet 
giver til gengæld mulighed for, at kravet kan indgå i en særskilt voldgift.  

Der vil i den videre proces skulle ske en nærmere juridisk vurdering af, hvorledes tilbagesøgningsfor-
beholdene skal gøres gældende. Der er derfor ikke fundet grundlag for på nuværende tidspunkt at 
medregne en mulig indtægt i projektets økonomiske prognose. 

Det forventes ikke umiddelbart, at parallelforskydningen af faserne 2-5 vil have anlægsøkonomiske 
konsekvenser for Nyt Aalborg Universitetshospital. 

Regionalt finansierede projekter på øst-matriklen 

Det vurderes, at hovedparten af de regionalt finansierede projekter, som er igangsat på øst-matriklen, 
kan færdiggøres inden for de afsatte midler. Det gælder således STENO Diabetescenter Nordjylland, 
koblingszonen, som forbinder hospitalsbyggeriet med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, etape 1 
af psykiatriens udflytning til øst-matriklen, Udvidet serviceby, veje og stier og +Bus-tracéet. 

Derimod har Indigo meddelt, at der må forventes yderligere udgifter til forberedelse til etablering af 
helikopterplatformen på hospitalsbyggeriets sydlige sengetårn, hvilket betyder, at det samlede over-
slag for projektet nu udgør ca. 46,5 mio. kr mod tidligere 35 mio. kr. 

Herudover pågår der en nærmere vurdering af udgifterne til etablering af hospitalets forsknings-dyre-
stald, som planlægges etableret på en landejendom ca. 10 km. øst for Nyt Aalborg Universitetshospi-
tal. Det må forventes, at der vil skulle ske en opjustering af anlægsbudgettet, hvilket navnlig skyldes 
stigende priser i byggebranchen. Projektet er under projektering, og der er i den forbindelse gennem-
ført en besparelsesrunde. Den forventede opdrift forventes at udgøre 4 mio. kr. fra 15 mio. kr. til 19 
mio. kr. Det endelige beløb vil først kunne endeligt fastlægges, når der har været afholdt licitation, 
hvilket forventes at ske i løbet af 1. halvår 2022. 
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b) Driftsøkonomi 

Siden Budget 2020 har regionen sat penge af til ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital og 
det nye Psykiatri-byggeri. Udgifterne omfatter navnlig bygningsdrift på flere matrikler, udgifter i rela-
tion til flytteprocessen, IT og ændret klinisk drift.  

Bygningsudgifterne består dels af forøgede varige udgifter til bygningsdrift på Øst-matriklen og dels af 
midlertidige udgifter til bygningsdrift på tre matrikler i en kortere periode. De forøgede varige udgifter 
til bygningsdrift på Øst-matriklen kommer af, at det nye byggeri har et højere teknologisk niveau, som 
besluttet i forbindelse med vedtagelsen af opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, mens udgif-
terne til bygningsdrift på tre matrikler vil bortfalde når Nord afhændes. Herefter vil der kun være udgif-
ter til bygningsdrift på matrikel Syd og Øst. Udgifterne til bygningsdrift på matrikel Syd vil mindskes 
efterhånden som flere bygninger tages ud af drift. 

Driftsudgifterne til flytteprocessen består af anslåede midlertidige udgifter til at flytte driften fra matri-
kel Nord og Syd og ibrugtagning af matrikel Øst. 

De IT-mæssige udgifter er opdelt i midlertidige udgifter til anskaffelser mv. samt varige udgifter til øget 
drift, herunder eventuelle leasing-udgifter. IT-udgifterne dækker både Nyt Aalborg Universitetshospital 
og Psykiatriens udflytning til øst-matrikel (PNAU), da IT-projekterne i stor udstrækning er tværgående 
på Øst-matriklen. 

Udgifterne som følge af ændret klinisk drift består dels af forøgede udgifter til flere specialsenge, der 
kræver en højere normering, dels af forøgede driftsudgifter til flere billeddiagnostiske modaliteter. 

Ved den seneste revision af driftsudgifterne forbundet med færdiggørelsen og ibrugtagningen af Nyt 
Aalborg Universitetshospital og første etape af Psykiatriens udflytning til øst-matriklen var de samlede 
udgifter opgjort til ca. 518 mio. kr. til afholdelse i perioden 2022-2024: 

Bygningsudgifter:           209,4 mio. kr. 

Flytteudgifter:                 195,1 mio. kr. 

IT:           60,6 mio. kr. 

Klinisk drift:                       52,7 mio. kr. 

I alt:          517,8 mio. kr.  

 

Med opstart i Budget 2017 blev der påbegyndt en opsparing til finansiering af de midlertidige flytteud-
gifterne og efterfølgende permanente driftsudgifter. Udover opsparingen er det forudsat, at Region 
Nordjylland tildeles en låneadgang fra staten i størrelsesordenen 40 mio. kr. med baggrund i tilkende-
givelserne i økonomiaftalerne med regeringen. Herefter var det ved budgetlægningen for 2022 op-
gjort, at der henstår en permanent driftsudfordring på ca. 20 mio. kr. 

I materialet til Budget 2023 forventes det ligeledes, at der skal indgå en budgetbrik vedrørende drifts-
udgifter. Budgetbrikken skal udarbejdes i løbet af foråret 2022. Det forventes på nuværende tidspunkt 
ikke, at forskydningen af tidsplanen isoleret set vil medføre forøgede driftsudgifter. Der er dog brug for 
en kritisk gennemgang af eventuelle nødvendige udgifter til levetidsforlængelse af bygninger og appa-
ratur, og der vil desuden i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til Regionsrådets budgetdrøftelser 
senere på året dog under alle omstændigheder ske en fornyet vurdering af de driftsøkonomiske kon-
sekvenser ved færdiggørelse og ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital med henblik på, 
at eventuelle justeringer kan indarbejdes i budgetlægningen for 2023. Hertil kommer, at der som følge 
af den ændrede tidsplan vil blive tale om en ændret periodisering af udgifterne henover de kom-
mende år som følge af den justerede tidsplan. Det indebærer også, at den allerede tilvejebragte fi-
nansiering (opsparing og låneadgang) vil skulle tilpasses den ny udgiftsprofil.  

I materialet til Budget 2023 forventes det ligeledes, at der skal indgå en budgetbrik vedrørende drifts-
udgifter. Budgetbrikken skal udarbejdes i løbet af foråret 2022. Det forventes på nuværende tidspunkt 
ikke, at forskydningen af tidsplanen isoleret set vil medføre forøgede driftsudgifter. Der er dog brug for 
en kritisk gennemgang af eventuelle nødvendige udgifter til levetidsforlængelse af bygninger og 
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apparatur, og der vil desuden i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til Regionsrådets budgetdrøf-
telser senere på året dog under alle omstændigheder ske en fornyet vurdering af de driftsøkonomiske 
konsekvenser ved færdiggørelse og ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital med henblik 
på, at eventuelle justeringer kan indarbejdes i budgetlægningen for 2023. Hertil kommer, at der som 
følge af den ændrede tidsplan vil blive tale om en ændret periodisering af udgifterne henover de kom-
mende år som følge af den justerede tidsplan.  

Der er forudsat, at 12,5% af kvalitetsfondsbyggeriet finansieres via lånoptagelse og at disse lån ind-
fries, når de nuværende hospitalsbygninger rømmes og afhændes til anden side. Det forventes dog, 
at salget af bygningerne ikke fuldt ud kan modsvare lånoptagelsen på i alt 594 mio. kr. (2019 p/l), 
hvorfor der også efter salg af bygningerne vil være en udgift for regionen. Sygehus Nord er solgt for 
ca. 226 mio.kr.  

Det bemærkes desuden, at den justerede tidsplan ikke forventes at medføre til leje af sygehus Nord, 
idet regionens juridiske rådgiver vurderer, at købsaftalen giver regionen ret til en yderligere udsky-
delse af overtagelsesdagen.  

For en nærmere gennemgang af de driftsøkonomiske konsekvenser ved færdiggørelse og ibrugtag-
ningen af Nyt Aalborg Universitetshospital og etape 1 af Psykiatriens udflytning til øst-matriklen henvi-
ses til budgetmaterialet i forbindelse med Regionsrådets budgetkonference vedrørende budget 2022. 

 

4. Øvrige emner 

I det følgende gives en kortfattet gennemgang af en række øvrige projekter/forhold vedrørende øst-
matriklen 

a) Psykiatriens udflytning til øst-matriklen 

Etape 1 – Konsekvenser ved forskydning af tidsplan 

Udflytning til Psykiatriens etape 1, indgår som en del af den samlede flyttestrategi for udflytning af 
Aalborg Universitetshospital til Hospitalsbyen (NAU). En forskydning af tidsplanen for den kliniske ind-
flytning med yderligere 6 måneder, vil derfor også betyde en tilsvarende forsinkelse af ibrugtagning af 
Psykiatriens etape 1, hvorved tidsperspektivet/overgangsperioden mellem udflytning til Etape 1 (me-
dio 2024) og udflytning til Psykiatriens Etape 2 (medio 2025) mindskes. Det er tidligere besluttet at 
gennemføre en række tiltag med henblik på at minimere driftsudfordringer i overgangsperioden, her-
under en samling af sengeafsnit på Psykiatriens matrikel på Mølleparkvej, med ombygning af de fysi-
ske rammer til følge. Set i lyset af den nye tidsplan vil Psykiatrien derfor undersøge hvorvidt det ud fra 
en driftsmæssig og driftsøkonomisk sammenhæng stadig vil være hensigtsmæssigt at gennemføre 
disse tiltag. 

Etape 1 - Anlægsøkonomi  

Region Nordjylland har i en voldgiftssag overfor TL Byg A/S, fremsat en række krav i anledning af fejl 
og mangler ved byggeriet af etape 1, herunder skader på gulvvarmeinstallation, som er opgjort til ca. 
20 mio.kr., og som skal udbedres inden udflytning. Forretningsudvalget har i august 2021 afsat en an-
lægsbevilling på 7 mio. kr. til udbedring af skader på gulvvarmeinstallation, som er en særlig kritisk 
faktor for udflytningen, såfremt sagen tabes i voldgiftsretten. Region Nordjylland har dog p.t. stadig en 
forventning om at kravet imødekommes.    

Etape 2 – OPP-projekt 

Udførelse af Psykiatriens Etape 2, er i udbud som et OPP-projekt (Offentligt-Privat-Samarbejde), og 
der pågår p.t. forhandlinger med de enkelte tilbudsgivere om tilpasning af de enkelte projekter. Den 
endelige bygge- og anlægssum, OPP-ydelse og m2-ramme kendes derfor endnu ikke, og vil afhænge 
af hvilket tilbud som det politisk besluttes at gå videre med. Udbudsprocessen løber i foråret 2022, 
hvorefter indstilling om valg af OPP-leverandør forventes forelagt til politisk behandling medio 2022.  

Der er udarbejdet en business-case, som ligger til grund for finansieringen af OPP-projektet, hvor der 
er indbygget en præmis om en fremrykket udflytning af dele af somatikken fra eksisterende Aalborg 
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Universitetshospital til Øst-matriklen. Udflytningen fremrykkes fra 2031 til 2027, jf. Region Nordjyl-
lands Budget 2022. Fremrykningen bygger på en præmis om, at samlingen af flere funktioner i det 
nye Aalborg Universitetshospital i Øst vil rationalisere hospitalets driftsudgifter, som dermed kan fi-
nansiere de årlige opp-ydelser for psykiatribyggeriet. Det følger af denne beslutning, at der skal tilve-
jebringes driftsfinansiering i mellemfasen fra psykiatribyggeriets ibrugtagning indtil ibrugtagning af det 
fremrykkede hospitalsbyggeri. 

 

b) Deponering i forbindelse med OPP-projekter 

Regionsrådet har tidligere godkendt, at etape 2 af psykiatriens udflytning til øst-matriklen og byggeriet 
af et P-hus i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital gennemføres som OPP (Offentlig-Privat-
Samarbejde). Modellen indebærer, at den private part opfører, finansierer, ejer og vedligeholder byg-
geriet. Regionen betaler en årlig OPP-ydelse i hele kontraktperioden, som normalt er 20-25 år. Ved 
kontraktperiodens udløb har regionen ret og pligt til at købe byggeriet til en nedskrevet værdi, som 
svarer til ca. 50 % af opførelsesudgiften. 

OPP-modellen indebærer som udgangspunkt, at regionen skal deponere et beløb svarende til OPP-
leverandørendes anlægsudgift til byggeriet. Med henblik på at fremme offentlig-privat samarbejde 
(OPP) har der imidlertid siden 2012 været afsat en deponeringsfritagelsespulje i de årlige økonomiaf-
taler, som regionerne har kunnet ansøge. 

I forhold til de igangværende OPP-projekter er der opnået hel eller delvis deponeringsfritagelse: 

- Parkeringshus ved NAU: Regionen er tildelt fuld deponeringsfritagelse i forhold til de ansøgte 
forudsætninger.  

- 2. etape af Nyt Aalborg Psykiatrisk Universitetshospital. Der er søgt deponeringsfritagelse 
over flere år. I forhold til de ansøgte forudsætninger mangler regionen tildeling af depone-
ringsfritagelse svarende til 74 mio. kr. 

I det omfang, at der også vil indgå en deponeringsfritagelsespulje i økonomiaftalen for 2023, vil denne 
kunne søges i forhold til den resterende sum vedrørende 2. etape af Nyt Aalborg Psykiatrisk Universi-
tetshospital. Det skal dog bemærkes, at puljen i 2022 kun var halvt så stor som i de tidligere år, hvil-
ket skal ses i sammenhæng med tilkendegivelser fra regeringen om at gøre mindre brug af OPP-fi-
nansiering i fremtiden. 

Såfremt regionen ikke tildeles yderligere deponeringsfritagelse vil regionen skulle deponere i forhold 
til det resterende beløb. Deponering indebærer, at en del af regionens likviditet bindes i en periode, 
og dermed ikke vil være til disposition for regionen. Deponeringen frigives over 25 år med 1/25 hvert 
år. Det er således en forudsætning for deponering, at den nødvendige likviditet er til stede. Her skal 
det bemærkes, at Region Nordjyllands likviditetsposition i forvejen er presset og en betydelig depone-
ring af likviditet forventes at betyde risiko for manglende overholdelse af den såkaldte ”kassekreditre-
gel”, der tilsiger en fast til rådighed stående likviditet pr. borger i regionen.  

 

c) Projektønsker i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital 

Som nævnt i indledningen er der en række mindre projekter, som ikke har været indeholdt i de oprin-
delige planer for Nyt Aalborg Universitetshospital, men som må anses for væsentlige af hensyn til 
hospitalets fremtidige drift. Projekterne vil i givet fald skulle finansieres via regionens ordinære an-
lægsbudget. 

 

AfMD og KGA 

Siden dimensioneringen af NAU har Afdeling for Molekylær Diagnostik (AfMD) og Klinisk Genetisk 
Afdeling (KGA) oplevet en markant aktivitetsstigning inden for genetisk diagnostik og ”personlig medi-
cin”, som betyder, at de tildelte arealer på NAU ikke længere er tilstrækkelige til at kunne dække afde-
lingernes produktion og funktionsområder. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at AfMD 
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mangler omkring 140 m2 (netto) på øst matriklen for at kunne tilgodese produktionen, og KGA mang-
ler ligeledes plads.  

For at imødekomme behovet for fysisk plads er der behov for visse bygningsmæssige tilpasninger, 
som vurderes at ville udgøre ca. 5,5 – 6,5 mio. kr. 

 

Radio-jod stuer 

Der er i dag 2 radiojod-stuer beliggende i onkologiens dagafsnit i Onkologibygningen på Syd-matrik-
len. Patienterne, der benytter disse stuer (bl.a. patienter med sygdomme i skjoldbruskkirtlen), bliver 
behandlet med radioaktivt jod, hvorfor stuerne skal være strålebeskyttet med bly i vægge og i afløb, 
som er tilkoblet egen spildevandstank. Patienterne er selvhjulpne, men må pga. radioaktivitet ikke for-
lade stuen, mens de er indlagt. Patienterne tilses af personale fra onkologiens sengeafsnit, der i dag 
er beliggende i samme bygning.  Når onkologisk sengeafsnit flytter til NAU i øst, er denne løsning 
ikke længere mulig. En løsning er derfor at etablere en ny radiojod-stue ved onkologiens sengeafde-
ling i NAU, som tilses af onkologien selv.  

De bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse hermed vurderes at ville udgøre ca. 2,0 – 3,0 mio. kr. 

 

Forskning  

Forskningsområdet og forskningsindsatserne på hospitalet udvikler sig løbende og i stor hast. Dette 
har betydet, at der i relation til forskningsstrategien på hospitalet arbejdes henimod etablering af en 
række forskningsfællesskaber i relation til fælles laboratorieforskning. Dette med henblik på at opnå 
større og robuste forskningsenheder. På denne baggrund er der igangsat og gennemført et opdateret 
detailprojekteringsforslag i forhold til forskningslokaliteterne på NAU. Forslaget har resulteret i et de-
tailprojekt, der tilgodeser funktionaliteten og visionen i.f.t. forskningsfællesskaber. Dog medfører dette 
også, at der skal foretages visse bygningsmæssige ændringer for at leve op til de forskningsmæssige 
visioner og indsatser. 

Det vurderes, at de bygningsmæssige tilpasninger (inkl. nagelfast inventar) vil udgøre ca. 6,5 - 8,5 
mio. kr. 

Øvrig klinisk udvikling (f.eks. Nuklearmedicin): 

Der må fremadrettet forudses en stor udvikling inden for en række kliniske specialer, som vil kunne 
indebære fysiske og udstyrsmæssige tilpasninger. Det nuklearmedicinske område er bare et eksem-
pel på en klinisk funktion, hvor der må forudses en fortsat og markant udvikling i.f.t. nye typer af spor-
stoffer m.v. til gavn for udredning og behandling af en række patientkategorier. 

 

d) Yderligere arealerhvervelser på øst-matriklen 

Det samlede lokalplanområde for øst-matriklen udgør ca. 90 hektar. Heraf har regionen erhvervet ca. 
60 hektar ved ekspropriationer gennemført i perioden 2013-2020. 

Den nordlige del af lokalplanområdet er udlagt til rekreativt areal, og der er derfor på nuværende tids-
punkt kun få byggefelter tilbage. 

Det er administrationens opfattelse, at regionen bør overveje at erhverve et areal på ca. 4,3 hektar 
beliggende nord for Postgårdens bygninger for at sikre udbygningsmuligheder udover allerede plan-
lagte byggerier. Arealet tilhører Postgårdens ejer, og der har tidligere været givet en privat investor en 
køberet til arealet.  

I den seneste ekspropriation blev arealerstatningen fastsat til 300 kr./kvm. Regionen har imidlertid 
ikke nært forestående byggeplaner for arealet og vil derfor ikke kunne erhverve arealet ved ekspropri-
ation. Erhvervelsen vil derfor i stedet skulle ske ved en frivillig aftale med ejeren, og købesummen vil 
derfor skulle fastsættes efter en nærmere forhandling med arealets ejer.   
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e) Kunst 

Der er ikke afsat særskilte midler til kunstnerisk udsmykning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Der 
vil derfor skulle tages stilling til finansiering, herunder f.eks. via fonde. 

 

f) Patienthotel 

På Aalborg Universitetshospital har der igennem en længere årrække været et patienthotel på Syd-
matriklen. Hotelfunktionen henvender sig som udgangspunkt til patienter i behandling på Aalborg UH, 
der er såvel fysisk som psykisk selvhjulpne. På Nord-matriklen er der hotelpladser i Familie-barselsaf-
snittet til nyfødte og familier. Hotelfunktionen er en integreret del af driften på Aalborg Universitetsho-
spital. 

Der har igennem en periode været overvejelser om at kunne tilbyde en lignende hotelfunktion i.f.t. Nyt 
Aalborg Universitetshospital på øst-matriklen. Opførelsen af patient- og barselsfaciliteter ved nybyg-
geriet i Øst er ikke en del af anlægsbevillingen fra Kvalitetsfonden til NAU-projektet. Der skal derfor 
findes en anden finansieringsform for opførelse af en eventuel hotelfunktion på øst-matriklen.  

Der foreligger p.t. et næsten færdigbearbejdet forslag til driftskoncept for den klinisk-funktionelle del af 
et potentielt kommende Patienthotel på Øst-matriklen. Det forudsættes, at et sådant hotel i lighed 
med den eksisterende hotelfunktion på Syd-matriklen vil henvende sig til fysisk og psykisk selvhjulpne 
patienter. Hotelfunktionen vil være et tilbud om ophold udenfor det egentlige hospitalsmiljø, mens pa-
tienten er i behandling på Aalborg UH eller lige har født. Ophold på et patienthotel vil i de fleste til-
fælde være et alternativ til indlæggelse på et sengeafsnit og giver dermed patienterne mulighed for at 
opholde sig i en mere rolig og livgivende atmosfære, evt. sammen med deres nærmeste. Samtidig 
kan det medvirke til at understøtte en hensigtsmæssig hospitalsdrift.  

Det vurderes umiddelbart, at der i et nybygget Patient- og Barselshotel vil være grundlag for etable-
ring af omkring 50 hotelværelser, herunder 8 barselspladser. En sådan kapacitetsbetragtning skal na-
turligvis kvalificeres yderligere, men kan være et udgangspunkt. 

 

g) Udbygningsaftale med Aalborg Kommune om infrastruktur 

Region Nordjylland og Aalborg Kommune indgik i 2013 i forbindelse med Aalborg Byråds vedtagelse 
af lokalplanen for hospitalsområdet en såkaldt frivillig udbygningsaftale. Aftalen fastlægger blandt an-
det fordelingen af udgifterne mellem regionen og kommunen til etablering af en række veje- og stitil-
slutninger og tracé til +Bussen. Byrådet har iværksat en advokatundersøgelse af kommunens brug af 
udbygningsaftaler, og administrationen har efter anmodning fra advokatfirmaet Horten fremsendt en 
række dokumenter, som vurderes at være af relevans for undersøgelsen. 

 

h) Egnsplanvej - fremkommelighed 

Egnsplanvej, som forbinder E45 med øst-matriklen, bliver en væsentlig adgangsvej for blandt andet 
ambulancer under udrykning. Vejen er 2-sporet og opbygget med kantsten. Der er derfor rejst tvivl 
om, hvorvidt der er tilstrækkelig fremkommelighed for udrykningskøretøjer. Der er aftalt møde med 
Aalborg Kommune vedrørende en række infrastruktur-emner, og spørgsmålet om fremkommelighed 
på Egnsplanvej vil blive drøftet i den sammenhæng. 

 

i) Kommunale anlægsprojekter 

Aalborg Kommune har planlagt ombygning af Selma Lagerløfsvej, som udgør den vestlige afgræns-
ning af øst-matriklen. Ligeledes er der plan en udvidelse af den østligste del af Egnsplanvej, som ud-
gør den sydlige afgrænsning af øst-matriklen. I begge tilfælde forventes anlægsprojekterne at skulle 
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gennemføres samtidig med udflytning til og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Emnet 
vil blive drøftet på mødet med Aalborg Kommune, jf. ovenfor under g). 

j) Fortsat udbygning af øst-matriklen 

Der er på investeringsoversigten afsat midler i perioden 2021 til 2027 til etablering af næste ambula-
toriehus på øst-matriklen. Byggeriet skal indeholde en række ambulante funktioner, som i første om-
gang forbliver på syd-matriklen. 

Projektet er i den helt indledende planlægningsfase, og der foreligger endnu ikke en detaljeret plan 
for den videre proces. Der vil derfor ske en senere igangsætning end forudsat i investeringsplanen, 
og der kan derfor også blive tale om en senere ibrugtagning end oprindeligt forventet. 

k) Fremtidig organisering af bygge-/anlægsområdet 

Projektafdelingens opgaver omfatter udover byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital den sam-
lede portefølje af bygge- og anlægsopgaver (nybyggeri, om-/tilbygninger, renoveringer mv.) i regio-
nen. Herudover har afdelingen ansvaret for en række opgaver i forbindelse med ejendomsdrift, lejeaf-
taler og køb og salg af fast ejendom. Der vil i forbindelse med færdiggørelsen af Nyt Aalborg Universi-
tetshospital være behov for en afklaring af den fremtidige dimensionering, organisering og finansie-
ring af projektafdelingen. 
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NOTAT – Tidsplan for Nyt Aalborg Universitetshospital og 
Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital 
Tirsdag d. 29. juni 2021 blev Regionsrådet i forbindelse med behandling af ”Månedsrapport 
5” til Sundhedsministeriet orienteret om, at byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital ikke 
bliver færdigt med udgangen af 2021, men i stedet forventes færdig medio 2022. 

Forsinkelsen blev begrundet i en langsommere fremdrift på byggeriet end først planlagt og 
forventet, hvilket jf. Byggeledelsen skyldes 3 forhold: 1) El- og VVS-projektmaterialer er be-
hæftet med fejl og mangler, 2) en generel mangel på håndværkere og 3) en generel mangel 
på materialer.  

Som følge af ovenstående orientering, bad Regionsrådet om en opdateret hovedtidsplan inkl. 
forslag til understøttende handlinger. Mandag d. 23. august 2021 fik Regionsrådet forelagt 
den reviderede tidsplan, der baserede sig på en række forudsætninger, såsom bemandings-
mæssige ressourcer, materialetilgængelighed, bygningsmæssige og kliniske godkendelser 
mv.  

Af den reviderede tidsplan fremgik det, at forsinkelserne i færdiggørelsen af byggeriet har 
betydning for den fulde kliniske ibrugtagningsdato, så den forskydes fra 2. kvartal til 3. og 4. 
kvartal 2023. Den reviderede tidsplan viste således en samlet forskydning af tidsplanen med 
et halvt år i forhold til den tidligere forudsatte tidsplan.  

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning, og bad endvidere om at blive orienteret om den 
nye detail-tidsplan for NAU. 

Detailtidsplan for Nyt Aalborg Universitetshospital 

 

 

 

 

 

 

1  
Udførelse + 

AB92-afleve-
ring.+ mangel-

afhjælpning 
 

    feb. 2022 – 
feb. 2023 

 

2  
Commissioning 

 
mar. 2022 – 
mar. 2023 

3  
Færdiggørelse 

 
aug. 2022 –  

feb. 2024 

4  
Aktivering 

 
mar. 2023 – 
  feb. 2024 

 

5  
Flytning 

 
jun. 2023 –  

    jun. 2024 
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Projektafdelingen har i samarbejde med Aalborg UH (Klar til NAU), Psykiatrien, Digitalisering 
og IT, Teknisk afdeling og Byggeledelsen udarbejdet en samlet detail-tidsplan for den reste-
rende projektperiode. Tidsplanen har som mål at skabe et fælles overblik over de forskellige 
operationelle processer i hele projektkæden – fra byggeri frem mod ibrugtagning. Effekten af 
dette er, at alle parter så tidligt som muligt med opnået detaljeret indsigt kan planlægge deres 
egen indsats samt sikre allokering af nødvendige og tilstrækkelige ressourcer til at løfte deres 
indsats. Herudover skal den fælles tidsplan skabe overblik over de tværgående afhængighe-
der, så der kan ske intraorganisatorisk koordinering og justering undervejs i tilfælde af projek-
ters forskydning/forsinkelse, herunder medvirke til igangsætning af tiltag med henblik på at 
imødegå yderligere forsinkelser. 

I praksis arbejdes der med hovedtidsplanen i et stort Gantt-diagram1 indeholdende alle væ-
sentlige og kritiske tidsplaner, og som er konstrueret, så der gives et overblik over samtlige 
bygninger, etager og afdelingernes placering. Hertil er der indbygget tidsplaner og afhængig-
heder for byggeriet (AB92-aflevering), commissioning, bygherreleverancer, IT-systemer, Klar 
til NAU og Psykiatriens aktiveringsperiode samt flytning, og tilsammen dannes der en samlet 
dynamisk og aktuel tidsplan for NAU-projektet. Hovedtidsplanen er endvidere et udtryk for den 
’mest sandsynlige tidsplan’. 

Nedenfor gennemgås de enkelte hovedfaser i tidsplanen, som de aktuelt tager sig ud i februar 
2022.  

 

 
 

 

 

 

Projektafdelingen er i løbende dialog med Byggeledelsen (NIRAS) om tidsplanerne for afle-
vering af byggeriet, og i januar 2022 har byggeledelsen fremlagt nye afleveringsfrister, der 
vurderes at ville resultere i en forsinkelse af aflevering af byggeriet med 6 måneder i forhold 
til den tidsplan, der blev forelagt Regionsrådet i august 2021. Dette betyder, at bygningerne 
først forventes afleveret (AB92 aflevering) i perioden september - december 2022.  

Som det ses af nedenstående skema, er det forventningen, at den første bygning ”Forsknings- 
og Uddannelsesbygningen” (B06) afleveres i september 2022, mens de to sidste bygninger ” 
Behandlingsbygningen” (C05) og Sengetårn Syd (B08) forventes afleveret i december 2022. 
De øvrige bygninger forventes afleveret indenfor 2 måneder; fra oktober til november 2022.  

 

 

 

 

1 Et Gantt-diagram eller skema er en type søjlediagram, som illustrerer et projekts tidsplan. Diagrammet indeholder således 
datoer for start- og sluttidspunkt for opgaver og faser i et projekt. I Gannt-diagrammet  kan rækkefølgen og afhængigheder 
mellem opgaver og faser også illustreres. 

Fase 1 Udførelse (+AB92-aflevering + mangelaf-
hjælpning) 
februar 2022 – februar 2023 
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Bygninger  
AB92- 

aflevering 

2022 2023 
Q2 Q3 Q4 Q1 

apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. 
A99 Servicehuset 21-10-2022             
D01 Foyer 21-10-2022             
D02 Intensivbygningen 14-10-2022             
D03 Børn- og Ungebygningen 14-10-2022             
C04 FAM 04-11-2022             
C05 Behandlingsbygning 23-12-2022             
B06 Forskning og Uddannelse 23-09-2022             
D07 Ambulatoriehuset 21-10-2022             
B08 Sengetårn Syd 23-12-2022             
B09 Sengetårn Nord 04-11-2022             

Note: De grå felter efter AB92-afleveringen, repræsenterer perioden for ”Fejl og mangelgennemgang”. 
 
Som præsenteret i notatet om den reviderede tidsplan fra august 2021, har Byggeledelsen i 
løbet af 2021 kunnet konstatere, at flere af de tidligere opstillede forudsætninger for arbejds-
tidsplanerne ikke har kunnet overholdes, mængden af ekstraarbejde har ikke været afta-
gende, flere af de uafklarede kritiske projektforhold er endnu ikke afklaret, samt det er blevet 
sværere at skaffe yderligere mandskab i et overophedet marked.  
 
For at øge robustheden i de forventede afleveringstidspunkter har Byggeledelsen efter aftale 
og i samarbejde med bygherre forlænget en række forceringsaftaler med entreprenøren på 
flere af fagentrepriserne. Med henblik på at understøtte forceringsaftalerne er der ligeledes 
afholdt flere møder mellem bygherre, byggeledelse, entreprenørerne mv., hvilket foreløbigt 
har medført en vis forøgelse af bemandingen på byggepladsen. Dog bruges langt størstede-
len af de ekstra tilførte mandskabsressourcer på udførelse af projektændringer og tillægsar-
bejder. Det forventes, at denne dialog fortsætter ind i 2022 med henblik på yderligere for-
øgelse af bemandingen. I forlængelse heraf er det vigtigt at minimere omfanget af projektæn-
dringer og tillægsaftaler, således entreprenørerne kan bevare fokus på kontraktuelt arbejde.  
 
Siden notatets aflevering i august 2021 har byggeledelsen arbejdet videre med de lokations-
baserede arbejdstidsplaner2, så der sikres mest mulig fremdrift i projektet. De nu optimerede 
lokationsbaserede arbejdstidsplaner benyttes med henblik på at kunne lave tidligere delafle-
veringer, så der skabes størst mulig sammenhæng mellem, hvor der færdiggøres tidligt, og 
hvor der herefter kan påbegyndes montering/installering af leverancer tidligt. De nye lokati-
onsbaserede arbejdstidsplaner blev færdigbearbejdet i slutningen af august 2021.   
 
Jf. notatet fra august 2021 præsenteres tillige muligheden for at undersøge, om enkelte ma-
terialer, der er leveranceforsinkelser på kan erstattes med andre materialer (dog uden at den 
eventuelle materialeerstatning medfører forringelser af kvaliteten). Hertil kan det undersøges, 
om leverancer eventuelt kan forceres mod honorering. Begge disse tiltag er efterfølgende 
blevet anvendt af byggeledelsen – og specielt muligheden for at forcere leverancen er der 
gjort brug af. Effekten har jf. byggeledelsen ved flere lejligheder været positiv – dog langt fra i 
alle tilfælde, idet eksempelvis specialmaterialer kan være udfordrende at forcere på. I de til-
fælde, hvor det ikke har været en mulighed, foreligger kun muligheden med en forceret mon-
tage; dvs. mere mandskab eller udvidet arbejdstid.   

 

2 Arbejdstidsplaner, hvor afsnit deles op i mindre områder, hvor én entreprenør arbejder af gangen indtil næste entreprenør 
tager over (rullende proces) 
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Fase 1.a Fejl og mangler  
Når den enkelte bygning er afleveret (AB92-aflevering), skal fejl og mangler gennemgås og 
udbedres, og der er afsat 40 arbejdsdage pr. bygning til denne fejl- og mangeludbedring.3  

Fejl og mangler gennemgås af bygherre, rådgiver, byggeledelse mv. i forbindelse med AB92-
afleveringen, og skal efterfølgende udbedres. Forud for AB92-afleveringen skal hver enkel 
entreprenør have udført gennemgang af eget arbejde. Når entreprenøren har meddelt bygge-
ledelsen, at gennemgang er udført og dennes egne konstaterede fejl og mangler er udbedret, 
gennemgår rådgiver og bygherre den pågældende entreprenørs arbejde, og udarbejder her-
efter fejl– og mangelliste, som forelægges entreprenøren i forbindelse med AB92-afleverin-
gen. Entreprenøren har herefter to måneder til at rette bygherrens/rådgivernes påpegede fejl- 
og mangler. 

 
  
 

 

Commissioning er en kvalitetsstyringsproces, der verificerer, dokumenterer og tester, at byg-
geriet opfylder de specificerede krav, og som samtidig tester og kontrollerer installationernes 
samspil.  

Det forventes at fase 2 ”Commissioning” påbegyndes i marts 2022, og afsluttes i marts 
2023. Commissioningperioden løber således parrallet med fase 1 ”Udførelse”, og fase 3 
”Færdiggørelsesfasen”.  

I NAU-byggeriet findes mange og komplicerede grænseflader mellem de forskellige tekniske 
entrepriser, og det kræver, at der gennemføres en systematiseret proces for at sikre, at den 
enkelte entreprises leverancer har den kvalitet og sikkerhed, som er defineret i de udbudte 
entrepriser. Hertil skal de tekniske entrepriser dokumenteres, så det sikres, at den forven-
tede funktionalitet, performans og energiforbrug på det enkelte anlæg, er i overensstem-
melse med det projekterede. Efterfølgende skal systemerne sammenkøres og testes på 
tværs, dvs. hvordan det enkelte system arbejder op i mod et andet. Hernæst testkøres alle 
systemer samtidig gennem den centrale tilstandsstyring (CTS). 

 

 

 

 

Efter AB92-aflevering samt udbedring af fejl og mangler, igangsættes færdiggørelsesfasen, 
der består i levering, montering og validering af nye bygherreleverancer samt installering af 
større IT-systemer.  

 

3 Der henvises til skemaet på side 2 for illustration af denne periode (markeret med grå felter). 

Fase 2 Commissioning                       
marts 2022 – marts 2023 

Fase 3 Færdiggørelse                       
august 2022 – februar 2024 
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Færdiggørelsesfasen forventes påbegyndt i august 2022, og forventes afsluttet i februar 2024. 
Set i forhold til den seneste tidsplan fra august 2021, fastholdes starttidspunktet for færdiggø-
relsen, mens sluttidspunktet skubbes med 7 måneder fra juli 2023 til februar 2024. 

Årsagen til sluttidspunktets forskydning skyldes primært forsinkelsen i aflevering af byggeriet, 
der gør, at hovedparten af projekterne (dvs. bygherreleverancer og IT-systemer) parallelfor-
skydes, svarende til 6 måneder. Den sidste måneds forskydning skyldes, at den nye detail-
tidsplan (Gantt-skema) nu binder de kritiske bygherreleverancer og IT-systemer sammen, 
hvilket betyder, at fase 3 forlænges med 1 måned sammenlignet med den statiske tidsplan 
fremlagt i august 2021. 

Som eksempel på nogle af de mest kritiske og komplicerede bygherreleverancer og IT-syste-
mer kan nævnes installering af CT- og MR-scannere, OP-søjler mv. der er finansieret via 
Kvalitetsfondsprojektets apparaturpulje. Hertil kommer regionens proces for montering og ind-
køring af den nye analysehal, montering og færdiggørelse af en række billeddiagnostiske rum 
med nye modaliteter samt montering og validering af samtlige nye bygherreleverancer i OP-
stuerne.  

Logistik-systemerne er ligeledes kritiske for at kunne ibrugtage byggeriet som planlagt. I for-
hold til AGV-robotterne vil den første AGV leveres på matriklen i april 2022. Herefter skal 
systemet indkøres, programmeres, testes og sammenkøres med IT-projektet ”Servicelogi-
stik”, så systemet er klar til ibrugtagning forud for aktivering (fase 4). Et andet væsentligt pro-
jekt er etablering af Sterilcentralen (placeret i Servicehuset), hvor maskinudstyr skal monteres 
og T-DOC4 (IT) skal installeres, og derefter sammenkøres og testes. Hernæst skal T-DOC 
installeres i samtlige OP-stuer, hvorefter der skal foretages en samlet test af sterilflowet mel-
lem Sterilcentral og OP-stuer.   

Forud for levering, montering og validering af de nye bygherreleverancer gennemføres en 
række udbud og indkøb. Her har Projektafdelingen blandt andet fokus på de bygherreleve-
rancer, der er kritiske for ibrugtagningen af byggeriet, eksempelvis søjler til OP-stuerne. På 
den baggrund er der i efteråret 2021 i Projektafdelingen blevet tilført en ekstra udbudskonsu-
lent til udbudsprocessen med henblik på at sikre, at tidsplanen for udbuddene overholdes, og 
sådan at fasen med montering og validering kan gennemføres som planlagt. Foruden den 
ekstra bemandingsmæssige ressource i forhold til udbudsprocessen, indgår også ressourcer 
fra regionens centraladministration samt ressourcer fra Teknisk afdeling og Projektafdelin-
gens byggetekniske funktion i forhold til montering og validering af de enkelte leverancer 

 
 

 

 

 

Fase 4 ”Aktivering” består af to delfaser – hhv. 4.a. ”Aktivering – fra byggeri til hospital” og 
4.b. ”Aktivering – Helhedstræning i ny fysik”. Den samlede aktivering forventes igangsat i 
marts 2023, og afsluttet i februar 2024. Sammenholdes den aktuelle tidsplan med tidsplanen 

 

4 T-DOK er et sporings- og kvalitetsstyringssystem, hvor alle kirurgiske instrumenter registreres og spores, og hvor instrumen-
ternes genbehandlingsproces dokumenteres. 

Fase 4 Aktivering                       
marts 2023 – februar 2024 



 
 

 
Side 6 af 7 

fra august 2021, er starttidspunktet skubbet med 2 måneder fra januar til marts 2023, og slut-
tidspunktet skubbet fra juni 2023 til februar 2024. 

Baggrunden for forskydningen af sluttidspunktet, skyldes primært de 6 måneders forsinkelse 
i afleveringen af byggeriet. Hertil kommer, at detailtidsplanen (Gantt-skema) i sammenligning 
med den statiske tidsplan fra august 2021 har indbygget bindinger og afhængigheder dels 
mellem projekterne i fase 3, og dels mellem aktiviteterne i selve aktiveringsperioden, hvilket 
resulterer i en forskydning på ca. 2 måneder.    

En aktiveringsproces for psykiatriens etape 1 vil også skulle foregå i denne periode. 

4.a. Aktivering – fra byggeri til hospital (marts – november 2023) 
Når bygherreleverancer og IT-systemer er monteret og valideret, igangsættes fase 4.a.”Akti-
vering – fra byggeri til hospital”. Denne fase indeholder den kliniske aftestning af egne områ-
der - herunder oplæring og træning i ny fysik og i brug af nyt apparatur. Dette indgår som en 
nøgleaktivitet i ethvert hospitals klargøring til patientbehandling. Formålet med denne fase er 
at sikre, at byggeprojektet transformeres til et fuldt funktionelt hospital (herunder at service-
funktioner, områder, udstyr og systemer er parat til drift), og at medarbejderne er parate og 
trygge ved at behandle og pleje patienter i de nye omgivelser med minimal risiko for patien-
terne og på samme aktivitetsniveau som før flytningen. 

Denne del er siden august blevet optimeret, og således vil aktiveringen ske i etaper, som de 
enkelte rum, etager og bygninger klarmeldes, og det er dermed forventningen, at fase 4.a. vil 
foregå i perioden marts - november 2023. Første etape, der omhandler aktiveringen af ser-
vicehus-funktionerne (bl.a. logistikafdeling, IT-support, Teknisk afdeling mv.) forventes påbe-
gyndt fra marts 2023, og herefter følger etape 1.a, der består i aktiveringen af de billeddiag-
nostiske funktioner. Dernæst følger etape 2-4, der indeholder aktiveringen for de kliniske af-
delinger, der forventes afsluttet i november 2023. Der er endvidere afsat minimum 3 måneders 
aktiveringsperiode for hver af de kliniske specialer.  

4.b. Aktivering - Helhedstræning i ny fysik (november 2023 – februar 2024) 
Når den sidste kliniske afdeling har færdiggjort fase 4.a., igangsættes fase 4.b ”Aktivering – 
Helhedstræning i ny fysik”. Aalborgs UH’s Klar til NAU-afdeling har afsat minimum 3 måne-
der til denne træning, der forventes at foregå fra november 2023 til februar 2024. Træningen 
indebærer, at udvalgte kliniske teams kan udføre øvelser og træning i hele byggeriet. Ek-
sempler på disse øvelser er: ”Løb til hjertestop”, brandøvelser, træning i håndtering af akutte 
forløb, hvor afdelinger på tværs indgår i udredning og livreddende behandling, træning af en 
lang række akutte forsyningssituationer mhp. at sikre rette service til rette tid og sted. 

 

 
 
 
 
 
 
Den kliniske indflytning, hvor afdelingerne på Aalborg UH Syd og Nord flytter til NAU, er ind-
delt i 4 etaper, der strækker sig fra juni 2023 til juni 2024.  

Fase 5 Flytning                                       
juni 2023 – juni 2024  
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I forhold til detailplanlægningen af flytningen arbejder det canadiske flytterådgivningsfirma 
HCR (Healthcare Relocation) på et konkret forslag til flyttekalender på baggrund af møde-
rækker med alle specialer, og Klar til NAU forventer forslaget leveret inden udgangen af fe-
bruar 2022.  

Ses der på de 4 flytteetaper, er det forventningen, at etape 1 påbegyndes i juni 2023, og 
indeholder de sektionelle flytninger af afdelinger til Servicebyen (eks. dele af IT-support, Tek-
nisk afdeling og Logistikafdeling). Dernæst følger etape 1.a. der indebærer flytninger af labo-
ratoriefunktioner og de billeddiagnostiske funktioner, hvilke forventes afsluttet senest i februar 
2024. 

Psykiatriens etape 1 udflyttes i etape 3, hvor somatikkens fælles akutmodtagelse også udflyt-
tes 

Etape 2 og 3 indeholder flytninger af de kliniske afdelinger fra syd til NAU, mens etape 4 
indeholder flytningen af de kliniske afdelinger fra Nord-matriklen til NAU. Etape 2 forventes 
påbegyndt i februar 2024, og herefter følger etape 3 og 4 med 1 måneds mellemrum. Etape 
4, der således afslutter udflytningen til NAU, forventes afsluttet juni 2024. Idet etape 2-4 inde-
holder patientflytninger, er forventningen, at de første patienter kan bydes velkommen til Nyt 
Aalborg Universitetshospital i løbet af foråret 2024.  

Psykiatriens etape 1 udflyttes i etape 3, hvor somatikkens fælles akutmodtagelse også udflyt-
tes. 

Til den kliniske udflytning hører også nedtagning af eksisterende udstyr fra Aalborg UH Syd 
og Nord, og remontering og validering af dette på NAU. Derfor pågår der aktuelt et planlæg-
ningsarbejde i Teknisk afdeling med henblik på at få overblik over, hvor meget af det eksi-
sterende apparatur og udstyr der skal flyttes, og hvordan dette håndteres inden for den må-
ned, der pt. arbejdes med som forudsætning i flyttestrategien. 

Når afdelingerne på syd-matriklen er flyttet ud på NAU, skal syd-matriklen klargøres til de 
funktioner, der skal være dér frem til henholdsvis 2027 og 2032. En samlet plan med tilhø-
rende brugerproces for matriklens indretning er tillige påbegyndt, så der blandt andet kan 
skabes klarhed over eventuelle behov for ombygninger mv. Det forventes, at planen og over-
blikket herfor foreligger 1. halvår 2022.  

  



 

 

 

Projektafdelingen 
Nyt Aalborg Universitetshospital 

4. febr. 2022 
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Notat vedrørende prognosemodel for Nyt Aalborg Universitetshospital 

 

1. Indledende bemærkninger 

Der blev i august 2020 udarbejdet en prognosemodel for Nyt Aalborg Universitetshospital. Prognose-

modellen blev udarbejdet med henblik på at give et samlet estimat på projektets slutregnskab. Progno-

semodellen indeholder alene de poster, hvor det afsatte budget ikke vurderes at være tilstrækkeligt, og 

der er dermed ikke tale om en fuldstændig budgetopfølgning.  

Prognosen viste i august 2020 en forventet overskridelse af totalrammen på ca. 250 mio. kr. Sundheds-

ministeriet har på baggrund af prognosen iværksat skærpet tilsyn af projektet, og der vil i den forbin-

delse månedligt skulle ske en opdatering af prognosemodellen.  

Prognosemodellen indeholder de forventede afledte økonomiske konsekvenser af tvisten med projek-

tets totalrådgiver, Indigo, jf. nedenfor pkt. 2-6. Prognosemodellen omfatter dermed de forhold, som 

udspringer af mangelfuldt projektmateriale, utilstrækkelig projektopfølgning mv. Prognosemodellen in-

deholder efter anbefaling fra Det Tredje Øje (DTØ) desuden den kapitaliserede værdi af projektets 

risikolog. Der opnås herved et samlet overblik over projektets kapitaliserede risikobillede. Der vil derfor 

i kommende kvartalsrapporter ikke være en særskilt opgørelse af projektets risikobillede, idet denne 

opgørelse i stedet anses for værende omfattet af prognosemodellen. 

Der er med nærværende notat foretaget en ajourføring af prognosen pr. 31. januar 2022, og der er i 

forbindelse hermed foretaget en fornyet vurdering af de enkelte poster på baggrund af projektets nu-

værende stade. Der er desuden foretaget en kvalificering af de poster, som er omfattet af en fordelings-

nøgle, og den ajourførte prognosemodel afspejler som udgangspunkt dermed udelukkende udgifter, 

der påhviler kvalitetsfondsprojektet. 

Nærværende notat omfatter en beskrivelse af forudsætningerne for prognosemodellens enkelte poster. 

Der vil være herudover være angivet under de enkelte poster, hvorvidt prognosemodellen er ændret i 

forhold til den seneste prognose. Opsamling på den ajourførte prognose fremgår af pkt. 11. 

Prognosen for januar 2022 fremlægges politisk som en del af fornyet status for byggeriets kritiske for-

udsætninger, der skal forelægges for Forretningsudvalget d. 14. februar 2022. En del af denne fornyede 

status er en revideret tidsplan, der nu indebærer en forventet aflevering af byggeriet til december 2022. 

Prognosen har siden medio 2021 været baseret på en tidsplan, der indebar en aflevering af byggeriet 

medio 2022. Den nye tidsplan er indarbejdet i prognosen og medfører betydelige forøgelser af en række 

af posterne. 

Notatets beløbsangivelser er udtryk for det ”mest sandsynlige scenarie”, som i bilag A er suppleret med 

”worst case” og ”best case”. 
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2. Fejl og mangler 

I forbindelse med projektets gennemgang er der konstateret et betydeligt og ekstraordinært stort antal 

fejl og mangler, som efter regionens opfattelse kan henføres til mangelfuldt projektmateriale og util-

strækkelig projektopfølgning fra Indigos side. De konstaterede fejl og mangler har som konsekvens, at 

der skal indgås aftaler med entreprenørerne med henblik på ændring af allerede udført arbejde og/eller 

supplerende arbejde, som Indigo ikke eller kun delvist har beskrevet i udbudsmaterialet.  

Opgørelsen af fejl og mangler er baseret på Projektafdelingens egen gennemgang og vurdering af 

samtlige tillægsaftaler mellem regionen og entreprenørerne. Gennemgangen er sket med bistand fra 

byggeledelsen. Klassificeringen af ekstraarbejderne sker løbende i forbindelse med behandlingen af 

tillægsaftalerne, som fremkommer efter indstilling fra totalrådgiver og/eller byggeledelsen. Dokumenta-

tionen for de enkelte krav fremgår af Dalux, som er den primære platform for kommunikation mellem 

rådgivere, entreprenører og bygherre i forhold til de daglige byggeaktiviteter. 

Den del af tillægsaftalerne, som vurderes at være forårsaget af projektfejl/-mangler, har desuden været 

genstand for en ekstern juridisk vurdering. Der reklameres løbende overfor Indigo for de konstaterede 

fejl og mangler, som dermed også vil indgå i den verserende voldgiftssag mod Indigo og projektforsik-

ringen. 

Godkendte tillægsaftaler disponeres af projektets pulje til uforudseelige udgifter (UFO), og er således 

registreret i projektets byggestyringsværktøj SAS.  

I prognosen fra august 2020 udgjorde entreprenørkrav på betaling for ekstraarbejder som følge af fejl 

og mangler ca. 149 mio. kr. Beløbet udgør pr. 31. januar 2022 ca. 271,3 mio. kr. Kravene er fuldt ud 

realiseret i form af tillægsaftaler og dermed finansieret via projektets UFO-pulje, som løbende er sup-

pleret med midler fra projektets generelle reserver, idet den oprindelige UFO-pulje på 7,5 % af hånd-

værkerrammen er overskredet. Fejl og mangler, som er udmøntet i en tillægsaftale, indgår derfor ikke 

som en særskilt udgiftspost i prognosen, idet udgiften i stedet er medregnet som et UFO-træk i projek-

tets reserveopgørelse, jf. bilag B.  

Den forventede fremtidige udgift til tillægsaftaler som følge af fejl og mangler indgår i posterne vedrø-

rende Dalux, jf. pkt. 4 og forventet fremtidigt UFO-træk, jf. pkt. 5.  

Det bemærkes for god ordens skyld, at der fortsat vil ske en særskilt registrering af fejl og mangler af 

hensyn til den verserende voldgiftssag og som grundlag for vurderingen af den forventede udbetaling 

fra projektforsikringen, jf. nedenfor pkt. 10 C. Denne opgørelse sker på grundlag af registreringen i 

SAS.  

 

3. Krav om betaling for forlænget byggetid 

Udover udgifter til ekstraarbejder som følge af fejl og mangler har mangelfuldt projektmateriale og util-

strækkelig projektopfølgning medført flere justeringer af arbejdstidsplanerne. 

På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Den 

ajourførte prognosemodel omfatter samtlige indtalte og varslede krav, som er kendt pr. 31. januar 2022. 

Registrering og ajourføring af krav om betaling for forlænget byggetid varetages af byggeledelsen. 

Der er på nuværende tidspunkt rejst krav for et samlet beløb på ca. 337 mio. kr. i projektperioden. 

Kravene vedrører forlænget byggetid i perioden 1. april 2020 – 31. december 2022 (i alt 33 mdr.). En 

del af kravene vil dog formentlig skulle afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget 

byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Det kan oplyses, at der ultimo januar 2022 er to 

entreprenører, der har anlagt voldgift.  
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Samtlige krav har været genstand for en vurdering foretaget af byggeledelsen og projektets juridiske 

rådgiver, og der afholdes løbende møder med entreprenørerne med henblik på at afsøge mulighederne 

for en forligsmæssig afslutning af kravene.  

Prognosemodellens udgift til betaling for forlænget byggetid er på baggrund af ovenstående 

herefter fastsat til i alt ca. 115,3 mio. kr., hvilket er en større opjustering i forhold til prognosen 

for oktober på ca. 31,5 mio. kr. Opjusteringen kan tilskrives den forventede senere aflevering af 

byggeriet. 

 

4. Dalux 

Dalux er den primære platform for kommunikation mellem bygherre, totalrådgiver, byggeledelse og 

entreprenører i relation til projektets udførelse og daglige aktiviteter på byggepladsen. 

Dalux anvendes herunder også i forhold til dialog om og prissætning af ekstraarbejder. Dalux indehol-

der således en oversigt over forhold, som efter entreprenørernes opfattelse er ekstraarbejder, men som 

endnu ikke er udmøntet i en tillægsaftale. En del af ekstraarbejderne er prissat, mens der for resten af 

arbejderne kan være uenighed om, hvorvidt der er tale om et ekstraarbejde og/eller prissætningen. 

Registreringen i Dalux af ekstraarbejder foretages som hovedregel af entreprenørerne, mens den lø-

bende opfølgning og vurdering af kravene foretages af totalrådgiver og byggeledelsen.  

Det har erfaringsmæssigt vist sig, at en væsentlig del af de rejste krav i Dalux udløser en tillægsaftale, 

som vil belaste puljen til UFO og dermed de resterende reserver. Der er dog en del af de rejste krav, 

som enten må afvises helt, ligesom der for visse krav sker en nedjustering i forbindelse med kvalifice-

ringen af prissætningen. 

Prognosemodellen indeholder på den baggrund en skønnet post svarende til 80 % af værdien af de 

rejste krav.  

I Dalux bliver der løbende indmeldt krav, der endnu ikke er prissat. For at imødekomme dette er der i 

prognosen siden månedsrapportering nr. 10, 2021 indarbejdet en forventet udgift på baggrund af an-

tallet af endnu ikke prissatte krav og den hidtidige gennemsnitlige pris pr. krav. De endnu ikke prissatte 

krav bliver løbende prissat i dialogen mellem bygherre, totalrådgiver, byggeledelse og entreprenører.  

Der er i prognosemodellen pr. 31. januar 2022 medtaget en post på 77,2 mio. kr. til afdækning af 

registrerede krav i Dalux inkl. de endnu ikke prissatte krav, hvilket er en opjustering på 13,2 mio. 

kr. i forhold til prognosen for december 2021.  

Beløbet er baseret på en vurdering af, hvorvidt de enkelte krav må forventes at udløse en tillægsaftale.  

 

5. UFO (Uforudsigelige omkostninger) 

Posten med de uforudsigelige omkostninger består pr. månedsrapport 1, 2022 af følgende punkter: 

a) UFO på restomsætning  

b) UFO – Forceringsaftaler 

c) UFO – Øvrige risici 

 

a) UFO på restomsætning 

Som anført under pkt. 2 har der oprindeligt været budgetteret med en pulje til uforudseelige udgifter på 

7,5 % af håndværkerrammen svarende til 216,7 mio. kr. UFO-regnskabet føres af Projektafdelingen i 

SAS-systemet. 
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Summen af indgåede tillægsaftaler udgør pr. 31. januar 2022 571,7 mio. kr. Der er dermed fortsat tale 

om en betydelig overskridelse af den oprindelige UFO-pulje. 

Hertil kommer, at der fortsat er tilgang af ekstraarbejder i Dalux, hvoraf en væsentlig del må forventes 

at udløse en tillægsaftale og dermed en ekstraudgift.  

Det kan dermed konstateres, at der fortsat er et ekstraordinært pres på UFO-puljen, og der er derfor 

ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at antage, at udgiften til tillægsaftaler vil være lavere på den 

resterende omsætning på håndværkerrammen, som pr. 31. januar 2022 udgør ca. 155 mio. kr.  

På baggrund heraf fastholdes vurderingen fra den seneste prognose, således at der i den ajour-

førte prognosemodel indregnes 20 % af den resterende omsætning på håndværkerrammen til 

UFO, hvilket svarer til ca. 31,0 mio. kr.  

I commissioning- og idriftsætningsfasen forventes det at der skal afholdes udgifter til identificerede til-

lægsarbejder. Af de ovenstående 31,0 mio. kr. til UFO på den resterende omsætning forventes det 

skønsmæssigt, at ca. 7,5 mio. kr. skal benyttes hertil. Dette skal fortsat vurderes nærmere i forbindelse 

med de kommende prognoser. 

 

b) UFO – Forceringsaftaler 

Byggeledelsen (NIRAS) har forslået at indgå en række forceringsaftaler med flere entreprenører med 

henblik på at kunne overholde den forventede færdiggørelses-tidsplan. Udgiften til disse forceringsaf-

taler beløber sig til i alt 12,9 mio. kr., hvilket er indarbejdet i prognosen som en forøgelse af UFO-

posten. 

 

c) UFO – øvrige risici 

Som en del af tidsplanen for færdiggørelse af Nyt Aalborg Universitetshospital har Byggeledelsen an-

skueliggjort en række risici, som ikke er indeholdt i UFO for restomsætningen. De opstillede risici drejer 

sig primært om leverance-problemer, montering af helipad mv. Denne opgørelse beløber sig til 15,3 

mio. kr., hvilket er indarbejdet i prognosen som en forøgelse af UFO-posten. 

 

6. Øvrige omkostninger 

Som nævnt flere steder ovenfor har mangelfuldt projektmateriale og utilstrækkelig projektopfølgning 

medført forlænget byggetid, jf. bl.a. pkt. 3 ovenfor. I henhold til de senest ajourførte arbejdstidsplaner 

forventes aflevering af de sidste entrepriser at ske i løbet af 2. kvartal 2022. Der vil desuden efterføl-

gende være en række opgaver i forbindelse med idriftsætning mv. 

Som konsekvens af den forlængede byggetid vil der dermed være øgede udgifter til: 

a) Byggepladsdrift  

b) Rådgivning (byggeledelse og projektopfølgning/fagtilsyn) 

c) Byggepladsens forsyning med el, vand, varme  

d) Drift af projektafdelingen 
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a) Byggepladsdrift 

Udgiften til byggepladsdrift til og med d. 30. november 2021 er afdækket via reservetræk. Der vil her-

udover skulle disponeres midler til perioden 1. februar 2022 til 31. marts 2023, idet byggepladsen må 

forventes at skulle holdes i drift indtil udgangen af marts 2023. 

Der udarbejdes løbende med bistand fra byggeledelsen en vurdering af udgiften til byggepladsdriften i 

2021/2022, idet der alt andet lige vil ske en gradvis nedtrapning af den del af byggepladsen, der ved-

rører NAU. Byggeledelsens seneste vurdering af den gennemsnitlige månedlige udgift til byggeplads-

drift beløber sig til ca. 2,0 mio. kr., hvilket er tilsvarende den seneste prognose. 

Prognosemodellen indeholder herefter en anslået udgift til byggepladsdrift i den resterende 

byggeperiode på 14 x 2,0 mio. kr. = 28,0 mio. kr. Beløbet er opjusteret i forhold til prognosen for 

oktober, idet der er tale om en længere restbyggeperiode. 

 

b) Rådgivning 

Byggeledelse (Niras) 

Det afsatte budget til byggeledelse er afsat med udgangspunkt i den tidligere forventede termin for 

byggeriets aflevering den 31. marts 2020.  

Der vil imidlertid være udgifter til byggeledelse frem til forventeligt udgangen af september 2022 sva-

rende til slutterminen for Indigos ydelser, jf. nedenfor. Byggeledelsen vil således have opgaver i relation 

til opfølgning på entreprenørernes afleveringer, hvoraf de sidste forventeligt afleveres ultimo 2022. Ud-

gifter til Byggeledelsen er løbende udbetalt, hvorfor prognosen alene indeholder de forventede udgifter 

i den resterende projektperiode fra 1. februar 2022 – 31. marts 2023 (14 mdr.). 

Prognosemodellen indeholder på baggrund heraf en anslået ekstraudgift til byggeledelse på 14 

x 1,0 mio. kr. = 14 mio. kr. for perioden 1. februar 2022 – 31. marts 2023 (14 mdr.) Beløbet er 

opjusteret med 5 mio. kr. i forhold til den seneste prognose som følge af senere aflevering af 

byggeriet. 

Udgiften er opgjort på grundlag af den gennemsnitlige udgift/md. til byggeledelse i perioden 1. april 

2020 til 31. januar 2022. 

 

Projektopfølgning og fagtilsyn (Indigo) 

Der er forhandlet en tillægsaftale med Indigo, der indebærer, at Indigo modtager et ekstrahonorar på 

ca. 15,7 mio. kr. vedrørende projektopfølgning og fagtilsyn for perioden 1. april 2020 – 31. januar 2022. 

Honoraret er omfattet af tilbagesøgningsforbehold, idet spørgsmålet om Indigos honorar for de nævnte 

ydelser forventes at blive omfattet af den verserende voldgiftssag.  

Der skal i perioden 1. februar 2022 til efter byggeriets aflevering fortsat være projektopfølgning og fag-

tilsyn.  Prognosen indeholder derfor en udgift til indgåelse af en aftale med Indigo om forlængelse af 

opgaven, hvilket medfører en ekstraudgift på 28 mio. kr.  

Udgiften på 28,0 mio. kr. til forlængelse af aftalen med Indigo fremgår af prognosen, da udgiften 

forventeligt realiseres indenfor den resterende projektperiode. 

 

 

 



 

 

 

Side 6 af 10 

c) El, vand, og varme (byggepladsen) 

Det afsatte budget til de nævnte poster dækker udgiften indtil 31. marts 2020. Der vil imidlertid være 

omkostninger til el, vand, varme på byggepladsen frem til ultimo 2022. 

Prognosemodellen indeholder en anslået ekstraudgift til el, vand, varme på 16,4 mio. kr., som 

dækker udgifterne frem til 31. juli 2021.  

Beløbet afspejler, at finansieringen af el, vand og varme fra 31. juli 2021 sker via afsatte driftsmidler.  

 

d) Drift af Projektafdelingen 

Det afsatte budget til drift af Projektafdelingen dækker udgiften indtil 31. marts 2020. Der vil imidlertid 

være udgifter frem til minimum medio 2023, idet Projektafdelingen vil skulle varetage en lang række 

opgaver, som strækker sig ud over byggeriets håndværksmæssige aflevering. Det drejer sig bl.a. om 

opgaver i relation til teknisk indkøring/kvalitetssikring (commissioning), idriftsætning, indflytning, an-

lægsregnskab og evt. uafsluttede tvister. 

Nærværende prognose indeholder udgifter til drift af Projektafdelingen til den resterende forventede 

periode (17 måneder). 

Prognosemodellen indeholder herefter en samlet udgift på 17,0 mio. kr. til drift af Projektafde-

lingen. 

 

7. Indeksering 

Indeksering indeholder pr. månedsrapport 12, 2021 posterne ”Difference mellem indeksering af budget 

og entrepriseaftaler (P/L-problematik)” og ”Fremskrivningsprocent for anlægsbudgettet”.  

 

7.a) Difference mellem indeksering af budget og entrepriseaftaler (P/L-problematik) 

Kvalitetsfondsprojektets budget fremskrives med udviklingen i det regionale P/L-indeks, som udmeldes 

i forbindelse med økonomiforhandlingerne med regionerne én gang årligt. Fremskrivningen efterregu-

leres i de to efterfølgende år. 

Betalinger til entreprenører reguleres på baggrund af byggeomkostningsindekset, som offentliggøres 

af Danmarks Statistik (BYG42). 

De to indekser følges ikke ad, og der har for perioden 2009 til 2019 (endelige tal for P/L-2019 udmeldt 

i forbindelse med budget 2021) derfor kunnet konstateres ”underfinansiering” på 2%. 

I den ajourførte prognosemodel er der på den baggrund medtaget en post på 2 % af den reste-

rende omsætning på håndværkerrammen til afdækning af problemstillingen, hvilket svarer til 

ca. 3,3 mio. kr. 

 

7.b) Fremskrivningsprocent for anlægsbudgettet 

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og Danske Regioner udmeldes frem-

skrivningsprocenter for det kommende år, herunder for anlægsbudgetterne. Samtidigt reguleres inde-

værende år og forrige år. Fremskrivningsprocenterne er baseret på Finansministeriets konjunkturvur-

deringer. 
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Indekstallet for 2022 er ved seneste udmelding faldet, lige som indekset for 2021 og 2020. Indekset for 

2022 er faldet fra et forventet niveau på 120,61 til 120,27. Samlet giver det en negativ ændring i bud-

getrammen på -14,0 mio.kr., der er indregnet i prognosen som et merforbrug, da prognosen udtrykker 

forventningen til forbruget ud over budgetrammen. 

I prognosemodellen er der på ovenstående baggrund indregnet en post på 14,0 mio. kr. som 

følge af en lavere fremskrivningsprocent af budgettet end forventet. 

 

8. Øvrige risici 

Som nævnt i indledningen indeholder projektets risikolog en række forhold, som ikke kan henføres til 

mangelfuldt projektmateriale og/eller mangelfuldt projektmateriale. Det er projektafdelingens forvent-

ning, at de iværksatte afværgeforanstaltninger er tilstrækkelige til at undgå, at risiciene indtræder. Der 

er dog efter anbefaling fra Det Tredje Øje medtaget et beløb i prognosen til afdækning af den anslåede 

udgift, såfremt de nævnte risici indtræffer. 

Der er pr. 31. januar 2022 tale om følgende emner: 

 

I det mest sandsynlige scenarie er det kapitaliserede risikobillede for ovennævnte 13 emner 

beregnet til i alt ca. 11,5 mio. kr., hvilket er udtryk for den anslåede udgift i det mest sandsynlige 

scenarie, hvis de iværksatte afværgeforanstaltninger viser sig at være utilstrækkelige. 

 

9. Merforbrug på totalramme 

Med udgangen af september 2021 er projektets reserver forbrugt. Hidtil har udbetalinger, der har over-

gået de afsatte budgetposter, været trukket på reserverne og de overførte apparaturmidler, jf. pkt. 10 a 

Risiko

01.38 Ved overtagelse af B06 vil der ikke kunne gennemføres fuldskalatest, bla. da forsyninger ikke er 
installeret på tidspunktet for overtagelse. Det kan medføre en efterfølgende risiko ved 
idriftsættelse. 

01.42 Der er risiko for forsinkelse og merudgifter som følge af manglende eller mangelfuld 
kvalitetsikring af entreprisearbejdderne.

01.33 Risiko for forsinket kontrahering

06.02 Risiko for at det faktiske behandlingsbehov overstiger dimensioneringsgrundlaget for NAU

01.32 Risiko for manglende etablering af overløb fra LAR-søen

01.39 Rettidig håndtering og koordinering af fremtidige byggerier, idet de griber ind i hinanden. Her 
kan nævnes: Steno, P-hus, SUND, flytning af pavilioner mv.

01.06 Klager i forbindelse med udbud

01.04 Tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger ikke rettidigt
01.36 Risiko for at udefrakommende forhold medfører krav fra entreprenører vedr. projekt- og 

tidsmæssige forhold 

01.08 Højere byggepriser end ventet

01.18 Manglende afklaring fra offentlig myndighed i forhold til kollektivt trafiktrace ved NAU.  

01.43 Der er risiko for manglende koordinering i forhold til it og apparatur (ikke håndværkerramme). 

01.02 Udgifter til ekspropriation overstiger det afsatte budget
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og b. Dermed overgår disse udbetalinger til at være merforbrug på totalrammen ud over de ovenstå-

ende poster, jf pkt 3-8.  

Merforbruget på totalrammen vil løbende blive forøget i takt med at flere forventede udgifter bliver rea-

liseret. I nærværende prognose er forøgelsen relativ stor, da flere forlig vedr. forlænget byggetid reali-

seret. 

Opgørelsen pr. 31. januar 2022 viser et merforbrug på totalrammen på ca. 183,3 mio. kr. 

 

10. Finansiering  

Finansieringen af ovenstående udgiftsposter består pr. ultimo november 2021 dels af tre poster internt 

i Kvalitetsfondsprojektet (Projektreserver, Overførte apparaturmidler og Projektforsikring), dels af regi-

onale midler, der er afsat til at indgå i finansieringen. Efter indregningen af posterne fra Kvalitetsfonds-

projektet fremgår det forventede resultat for Kvalitetsfondsprojektet, hvilket også giver det forventede 

behov for regional medfinansiering af merforbruget. 

De tre afsatte poster internt i Kvalitetsfondsprojektet er udspecificeret nedenfor: 

 

a) Projektreserver 

Finansiering af ovenstående udgifter, jf. pkt. 3-8 er i første omgang sket via projektets generelle reser-

vepulje. Øvrige reservepuljer – herunder UFO – er således samlet set fuldt ud disponeret. 

Reserverne udgjorde oprindeligt 554,0 mio. kr. Der er i vedlagte bilag B en oversigt over udviklingen i 

projektreserverne igennem hele projektperioden. Finansieringen af de i pkt. 3-8 beskrevne udgifter er 

sket gennem et samlet træk på reserverne på i alt 56,7 mio. kr., herunder til tillægsaftaler og udbetalin-

ger i forbindelse med forlænget byggetid, hvorved Projektreserverne nu er fuldt ud disponeret, mens 

de overførte midler fra Apparatur-rammen også er nedskrevet. 

Projektets reservepuljer er pr. 31. maj 2021 fuldt ud forbrugt og fremgår derfor med 0,0 i neden-

stående sammenfattende tabel. 

 

b) Overførte midler fra Apparatur-rammen 

Der er i Kvalitetsfondsprojektet afsat et samlet rammebudget på 893,9 mio. kr. til IT, inventar og appa-

ratur. Heraf forventes der alene behov for at benytte de 809,6 mio. kr. til at udstyre et fuldt funktions-

dygtigt hospital. Derved kan der overføres ca. 84,3 mio. kr. fra rammen IT, inventar og apparatur til 

Håndværkerrammen og dermed indgå som en finansiering af prognosens resultat. Overførslen er god-

kendt af Sundhedsministeriet.  

Da projektets reservepulje som beskrevet ovenfor er fuldt ud disponeret, er finansieringen af 

udgifterne i pkt. 3-8 delvist sket ved nedskrivning af de overførte midler til Apparatur-rammen. 

Pr. 30. september 2021 er de overførte midler fra Apparatur-rammen fuldt ud forbrugt, hvorfor 

disse fremgår i nedenstående tabel med 0,0 mio. kr. 

 

c) Projektforsikring 

Region Nordjylland har ved klageskrift af 7. maj 2019 anlagt voldgiftssag mod Indigo. Sagen omhandler 

i første omgang regionens mérudgifter til ekstraarbejde som følge af fejlbehæftet/mangelfuldt projekt-

materiale og utilstrækkelig projektopfølgning. Sagen vil også omfatte de følgeomkostninger til forlænget 
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byggetid, herunder til entreprenører, rådgivere, byggepladsdrift mv., idet disse omkostninger efter regi-

onens opfattelse er en afledt konsekvens af Indigos rådgivning. 

Indigos rådgiveransvar er omfattet af den af regionen tegnede projektforsikring. Projektforsikringen har 

en maksimal dækningssum for rådgiveransvar på 200 mio. kr., og i henhold til den indgåede totalråd-

givningsaftale mellem regionen og Indigo fra 2012 er Indigos økonomiske ansvar maksimeret til forsik-

ringens dækningssum.  

Det er forudsat i prognosen, at regionen vil kunne få medhold i voldgiftssagen for et krav, der som 

minimum svarer til den maksimale forsikringssum for rådgiveransvar.  

På baggrund heraf er det i den ajourførte prognose fortsat lagt til grund, at regionen vil modtage 

en erstatning på 200 mio. kr. fra projektforsikringen. 

 

Regionalt afsatte midler til medfinansiering 

Region Nordjylland afsatte pr. 21. juni 2021 90 mio. kr. i en reservationspulje til finansieringen af det 

forventede merforbrug på Kvalitetsfondsprojektet, hvilket har været indregnet i prognosen siden juli 

2021. 

Region Nordjylland har med Budget 2022 afsat yderligere midler til finansieringen. De regionalt afsatte 

midler til imødegåelse af det forventede merforbrug består fra september 2021 af midler på Regionens 

Investeringsoversigt for i alt 207,8 mio. kr. og består af posterne: 

1) Reservationspulje til NAU, i alt 112,8 mio. kr.  

2) Reservepulje til anlægsarbejder, i alt 95,0 mio. kr. 
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11. Sammenfatning 

Nærværende notat indeholder en beskrivelse af forudsætningerne for projektets prognosemodel. No-

tatet indeholder desuden en revurdering/ajourføring af prognosemodellens enkelte poster. Prognosen 

for januar 2022 er baseret på den reviderede tidsplan for aflevering af bygningerne, der er indarbejdet 

i nærværende prognose for januar 2022. Pr. 31. januar 2022 kan prognosemodellen herefter sammen-

fattes på følgende måde: 

 

 2020 2021 2022 

(Alle beløb i mio. Aug Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 

Fejl og mangler 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Forlænget byggetid 95,0 106,0 106,0 106,0 106,0 113,0 113,0 77,0 77,0 109,4 98,7 98,7 98,7 83,0 83,8 115,3 

DALUX 95,0 120,0 120,0 120,0 141,6 141,6 144,4 144,1 133,8 133,8 138,6 101,6 89,4 75,0 64,0 77,2 

UFO                 

   a) Restomsætning 120,0 131,0 118,0 113,4 104,4 93,8 82,6 74,2 66,9 60,6 54,1 40,8 33,3 32,1 31,6 31,0 

   b) Forceringsaft.                12,9 

   c) Øvrige risici                15,3 

Øvr. omkostninger:                   

  a) Byggepladsdrift 42,0 33,6 33,6 33,6 28,0 25,2 22,4 17,5 15,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 28,0 

  b) Rådgivning                  

      - byggeledelse 26,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 30,0 30,0 30,0 30,0 10,0 9,0 14,0 

      - totalrådgiver 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 28,0 

      - øvrige rådgivere                5,0 

  c) El, vand, varme  50,0 78,0 72,0 37,0 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 16,4 16,4 16,4 

  d) Projektafdeling 
Inde-

holdt i c) 
Inde-

holdt i c) 
Inde-

holdt i c) 35,0 35,0 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 13,0 12,0 17,0 

Indeksering                 

  a) P/L-problematik 0,0 13,0 12,0 11,3 10,4 9,4 8,3 7,4 6,7 6,1 5,4 4,9 3,3 3,3 3,3 3,3 

  b) Fremskr-procent               14,0 14,0 

Øvrige risici 0,0 0,0 13,6 11,0 11,0 11,0 10,7 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Merforbr. totalramme            31,4 57,7 145,7 161,5 183,4 

I alt 592,7 519,3 497,2 489,3 479,8 471,0 458,4 408,7 387,9 434,4 419,3 397,9 400,9 410,0 443,1 572,2 

                   

Finansiering fra Kvalitetsfondsprojektet:     

a) Reserver 147,0 90,0 48,0 38,5 38,5 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

b) Apparatur-midler       84,3 53,2 53,2 46,2 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

c) Projektforsikring 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Fin. Kval.fond i alt: 347,0 290,0 248,0 238,5 238,5 219,6 303,9 253,2 253,2 246,2 221,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

                 

Resultat, Kval.fond 245,7 229,3 249,2 250,8 241,3 251,4 154,5 155,5 134,7 188,2 197,8 197,9 200,9 210,0 243,1 372,2 

                 
Regional finansiering      

Reservationspulje:          90,0 90,0 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 

Andel, Reservepulje:          0,0 0,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Reg. finans. i alt:          90,0 90,0 207,8 207,8 207,8 207,8 207,8 

 

Ovenstående sammenfatning viser et forventet merforbrug på 372,2 mio. kr. på Kvalitetsfondsprojektet. 

Regionen skal finansiere det forventede merforbrug inden for regionens anlægsbudget, jævnfør punkt 

10, hvorved de afsatte 207,8 mio. kr. forventes forbrugt. Ud fra ovenstående prognose mangler der 

dermed ca. 164,4 mio. kr. 



Bilag A - “Best case”, “Most likely case” og “Worst case” – Prognose 31. januar 
2022 - NAU 

Nedenstående skema indeholder en vurdering af best, worst og most likely scenarie for de poster, som er 

indeholdt i den ajourførte prognosemodel, jf. notat af 4. februar 2022, hvor også forudsætningerne og 

kvalificeringen af ”most likely” er beskrevet. Forudsætningerne for best og worst case er primært baseret på 

Projektafdelingens overordnede skøn, jf. nærmere nedenstående bemærkninger.  

* OBS: ”Worst case” er IKKE opdateret i nedenstående skema, da der arbejdes med at kvalificere 

vurderingen yderligere. Nedenstående ”worst case” udtrykker således fortsat den vurderede worst 

case fra prognosen for december 2021  

Alle beløb i   
mio. kr. 

Best 
case 

Most likely 
case 

Worst 
case * 

Bemærkninger 

Betaling 
forlænget 
byggetid 103,5 115,3 107,4 

Best/worst case svarer til 2 mdr. afkortning hhv. 2 mdr. forlængelse af byggetiden i 
forhold til most likely case. Best/worst case er udtryk for et skøn.  

Dalux 
 

69,5 77,2 66,6 

Prissætningen i Dalux er foreløbig. En del af kravene er således prissat af 
entreprenørerne, mens andre krav er prissat af rådgiverne. I forbindelse med 
kravenes udmøntning i tillægsaftaler vil der ske en kvalificering af prissætning. 
Usikkerheden forbundet hermed er indeholdt i best og worst case. Best case 
svarer til - 10% af most likely case, mens worst case svarer til +25%. 

UFO (på 
restomsætning) 23,3 31,0 39,5 

Best/worst case er udtryk for hhv. 15 % og 25 % af den resterende omsætning på 
håndværkerrammen.  

UFO (Forcering) 11,6 12,9  Best case svarer til - 10% af most likely case, mens worst case svarer til +25%. 

UFO (Øvr. risici) 13,8 15,3  Best case svarer til - 10% af most likely case, mens worst case svarer til +25%. 

  

a) 
Byggepladsdrift 

24,0 28,0 26,0 

Best/worst case svarer til 2 måneders afkortning hhv. 2 måneders forlængelse af 
byggepladsdriften. Best/worst case er udtryk for et skøn på baggrund af 
byggeledelsens worst case i tidsplanen, der er indarbejdet i prognosen siden 
januar 2022. 

b) Rådgivning 
    Byggeledelse         
(Niras) 12,0 14,0 13,0 

Best/worst case svarer til 2 måneders afkortning hhv. 2. måneders forlængelse af 
byggeperioden. 

Rådgivning, 
Indigo 24,0 28,0 26,0 

Best/worst case svarer til 2 måneders afkortning hhv. 2. måneders forlængelse af 
byggeperioden. 

Øvrig rådgivning 4,5 5,0  Best case svarer til - 10% af most likely case, mens worst case svarer til +25%. 

c) El, vand og 
varme 
(byggepladsen) 16,4 16,4 20,5 

 

d) Drift af 
projektafdelingen 15,0 17,0 15,0 

Best/worst case svarer til 2 måneders afkortning hhv. 2 måneders forlængelse af 
projektperioden. 

P/L-problematik 
2,5 3,3 4,1 

Best/worst case er udtryk for en P/L-udfordring på hhv. 1,5 % og 2,5 % af den 
resterende håndværkerramme. 

Indeksering 14,0 14,0 14,0  

Øvrige risici, jf. 
risikolog 11,5 11,5 11,5 

 

Overskridelse, 
totalramme 183,3 183,3 161,5 

 

El-installationer 
0,0 0,0 30,0 

Da der er opnået dispensation fra Sikkerhedsstyrelsen, forventes problemstillingen 
ikke have yderligere økonomiske eller tidsmæssige konsekvenser. 

I alt  528,9 572,2 535,1  

Finansiering     
Projektforsikring 
 

 
 

200,0 

 
 

200,0 

 
 

131,2 

Advokat Tina Braad har i notater fra juli og august 2020 vurderet ”best”, ”most 
likely” og ”worst case” i den verserende voldgiftssag med Indigo og i forhold til de 
rejste krav vedrørende forlænget byggetid. Notaternes vurderinger er anvendt som 
metodisk grundlag i prognosemodellen. Det kan konstateres, at der i ”best case” 
og ”most likely case” vil kunne opnås medhold i et beløb, der overstiger 
projektforsikringens maksimale dækningssum på 200 mio. kr. på projektsikring. I 
”worst case” forventes et beløb, der er lavere end forsikringens maksimale 
dækningssum, jf. prognosemodellen af 4. august 2020. 

Reserver 

0,0 0,0 0,0 

Der vil i princippet kunne ske en styrkelse af projektets reserver, hvis der opnås 
overskud eller findes besparelser på igangværende entrepriser eller endnu ikke 
udbudte arbejder. Det vurderes dog, at sandsynligheden herfor er meget lav, og 
de anslåede reserver i ”best case” er derfor kun marginalt større end ”most likely 
case.” ”Worst case” er identisk med ”most likely case”, idet et stigende udgiftspres 
anses for at være indeholdt i ”worst case” under de enkelte udgiftsposter.   

Apparatur-midler 0,0 0,0 0,0 Apparaturmidlerne indgår som finansiering, hvorved der ikke beregnes ”best -” 
og ”worst case” herpå. 

Samlet anslået 
overskridelse  328,9 372,2 403,9 

 

 



 

Oversigt forbrug på reserver pr. 31. januar 2022

P/L-indeks 120,61

Oprindeligt budget (omfatter generel reserve 561.345.281

Tilgang til reserver vedr. ændret fremskrivning
2017   af IT, inventar og apparatur 76.104.910

Reserve til håndværkerramme 637.450.191

Okt. 2015 Øgede udgifter til ekspropriation -22.090.967

Reserve 615.359.224

2017 - 2018Reservetræk vedr. P/L-fremskrivning -110.224.878

2015-2018 UFO -288.351.178
2021 Overført til uforudsete omkostninger januar 0
2021 Overført til uforudsete omkostninger februar -9.500.000
2021 Overført til uforudsete omkostninger marts -18.700.000
2021 Overført til uforudsete omkostninger april 0
2021 Overført til uforudsete omkostninger maj -15.168.932
2021 Overført til uforudsete omkostninger juli -7.000.000
2021 Overført til uforudsete omkostninger august -24.700.000
2021 Overført til uforudsete omkostninger september -21.500.903

Reservetræk ifm. overskridelser af licitationstarget -134.736.017

Overskud ifm licitationsresultater 50.997.573

2018-2020 Byggepladsdrift -93.226.821

Diverse:
2015    Helikopterlandingsplads fra terræn til tag -26.727.176

Indløste Change Request elementer:
3. kvt. 2019  Landskab 36.183.000
3. kvt. 2019  Helikopterlandingsplads på tag 26.727.176

Nov. 2020 Forlig forlænget byggetid én entreprenør -12.500.000
2021 Forlig forlænget byggetid med 7 entreprenører -35.531.068

dec-20 Aftale totalrådgiver -15.700.000

Rest reservepuljer oprindelig håndværkerramme -84.300.000

2021 Tilgang til reserver vedr. fremskrivningen af 
   IT, apparatur og inventar fra 2015 - 2019 84.300.000

Rest i reservepuljer 0



 

Opgørelse af totalramme (incl. prognose)

2022-P/L Samlet ramme Samlet udbetaling Disponering Reserveret Restbeløb
Sum til 

disponering Prognose Specifikation

Projektering og fagtilsyn
  Samlet ramme 506,4 506,4
   Heraf udbetalt -491,1 -491,1
*   Disponeret (aftaler indgået) -10,5 -10,5

4,8

**   Reserveret -4,8 -4,8
   Restbeløb 0,0 0,0
Prognose 14,0 Byggeledels e

28,0 Total rådgi ver

5,0 Øvrig rådgi vni ng

Køb af jord og bygninger
   Samlet ramme 84,3 84,3
   Her udbetalt -83,3 -83,3
   Restbeløb 1,0 1,0

Håndværkerramme
   Samlet ramme 3.341,6 3.341,6
   Heraf udbetalt -3.180,5 -3.180,5
*   Disponeret (aftaler indgået) -258,8 -258,8

-97,7
**   Reserveret_
     Tekniske forsyningsanlæg -21,9 -21,9
     P-pladser, landskab -64,7 -64,7
   Restbeløb -184,3 -184,3
Prognose 115,3 Forlænget byggeti d

77,2 DALUX

31,0 UFO restoms ætning

12,9 UFO (forcering)

15,3 UFO (øvri ge ris ici )

28,0 Byggepladsdri ft

3,3 P/L-problematik

14,0 Ny P/L-frems krivni ng

11,5 Øvrige ri s i ci

IT, inventar og apparatur
   Samlet ramme 810,2 810,2
   Heraf udbetalt -99,8 -99,8
*   Disponeret (aftaler indgået) -150,7 -150,7

559,7
** Reserveret -559,7 -559,7

0,0 0,0

Overført til reserve -84,3

Projektorganisation og omkostninger
   Samlet ramme 297,9 297,9
   Heraf udbetalt -293,3 -293,3

4,6
** Reserveret
     Tilslutninger, forsikring m.m. -4,6 -4,6
Restbeløb 0,0 0,0

Prognose 16,4 El , vand og varme

17,0 Projektafdel ing

Sum prognose ultimo april 2021 388,9

Reserve 0 0
   Heraf fordeles på håndværkerramme
   Overført fra IT, apparatur og inventar 84,3 0,0
   Trukket på reserve pr. 31.07.21 -38,1
   Trukket på reserve pr. 31.08.21 -24,7
   Trukket på reserve pr. 30.09.21 -21,5

0 0 0 0,0

388,9
5.040,3 -4.148,1 -424,6 -651,1 -183,3 183,3 Overs kridels e a f ramme

572,2 I al t

Ikke disponeret i alt -651,1 -183,3 -467,8

Forventet forsikringsdækning -200,0
Forventet overskridelse af rammen for NAU 372,2
Folkekirkel igt rum indgår ikke i  opgørel sen, men er en del  a f NAU-projektet, dog med selvstændi g finansi ering

Udvidet Servi ceby er ikke en del  af NAU-projektet, men et med NAU-projektet afhængigt projekt, s om fremgår af regionens  inves terings overs igt.

* Disponerede beløb indeholder indgåede aftaler, som ikke er udbetalt pr. d.d.

** Reserverede beløb vedrører kommende konkrete og nødvendige delprojekter/omkostninger, som er planlagt som nogle af de sidste poster i projektet. Arbejderne skal udføres, for at kunne 

    aflevere et fuldt funktionsdygtigt hospital

Ikke disponeret

Ultimo januar 2022
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