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NOTAT 

Til: Forretningsudvalget 

Tidslinje for projektforslag for Akuthuset, Nyt Hospital Bispebjerg 

2017 

Juli 

 28. juli modtager projektorganisationen første del af projektforslaget fra total-

rådgiver. 

September 

 13. september modtages det endelige projektforslag med økonomioverslag på 

anlægsøkonomien. 

 13. september afholdes møde mellem projektorganisationen og bygherrerådgi-

ver Drees & Sommer Nordic. Her drøftes kvaliteten af projektforslaget i for-

hold til bl.a. økonomioverslaget. Det bliver besluttet, at modtage projektover-

slaget under forudsætning af, at bygherrerådgivers bemærkninger indarbejdes. 

 14. september gives besked til administrationen om, at projektforslaget er 

modtaget og at politisk godkendelsesproces kan igangsættes. 

 27. september afholdes der møde med den politisk følgegruppe. Følgegruppen 

anbefaler en godkendelse af projektforslaget på baggrund af de modtagne op-

lysninger. Følgegruppen orienteres ikke om de forskellige økonomioverslag 

der foreligger. 

 29. september modtager projektorganisationen de skriftlige bemærkninger fra 

bygherrerådgiver, herunder bemærkning om, at at totalrådgivers økonomi-

overslag for projektforslaget efter bygherrerådgivers vurdering var estimeret 

298 mio. kr. for lavt. 

 29. september afholdes der arbejdsmøde mellem projektorganisationen, total-

rådgiver og bygherrerådgiver, hvor totalrådgiver fastholder økonomioversla-

get på 1,5 mia. kr. 

Oktober 

 10. oktober afholdes der møde i regionens forretningsudvalg, hvor projektfor-

slaget behandles og indstilles til godkendelse i regionsrådet. 

 24. oktober godkendes projektforslaget af regionsrådet. 

 31. oktober påbegynder proces med afprøvning af totalrådgivers forudsætnin-

ger for økonomioverslag. 
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November 

 9. november offentliggøres kendelse fra Klagenævnet for udbud om projekt-

konkurrencen for Akuthuset. 

 24. november orienterer totalrådgiver, at processen med afprøvning af forud-

sætninger for økonomioverslag har resulteret i et nyt økonomioverslag, som 

ligger ca. 189 mio. kr. over det tidligere af totalrådgiver givne budgetoverslag 

på 1,5 mia. kr. 

 24. november igangsættes proces med at indarbejde en række besparelser af 

teknisk karakter i projektet, som ikke berører akuthusets funktion. 

December 

 6. december 2017 orienterer projektorganisationen administrationen om total-

rådgivers nye økonomioverslag som ligger ca. 189 mio. kr. over det tidligere 

beregnede. 

2018 

Februar 

 23. februar afholdes der møde mellem projektorganisationen, Center for Ejen-

domme, bygherrerådgiver og totalrådgiver. På baggrund af mødet vurdere 

Center for Ejendomme, at man kan nå i mål med et projektforslag til 1,5 mia. 

kr. uden ændring af akuthusets funktion. Der arbejdes fortsat på at finde tekni-

ske tilpasninger i projektforslaget for 189 mio. kr. Den 8. marts 2018 er det af-

talt, at bygherrerådgiver og totalrådgiver præsenterer det samlede katalog med 

tekniske tilpasninger, som skal bringe projektet indenfor budget. 


