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1 Bakgrunn
Behovet for et nytt bygg for Hålogalandssykehuset Stokmarknes har vært utredet i lengre tid.
Siste utredning, Skisseprosjekt 2003, var basert på en omfattende ombygging av eksisterende
bygningsmasse. Styret i RHF ønsket imidlertid at det også ble utredet et alternativ basert på
nybygg, og at begge alternativene ble gjort sammenlignbare slik at styret i RHF kan ta en
beslutning på valg av alternativ og den videre prosessen.
Prosjektets samlede mandat har omfattet både utvikling av bygningsmessige løsninger og en
totaløkonomisk vurdering av de to prosjektene. Mandatet for prosjektet er beskrevet ytterligere
som følger:
•
To prosjekter skal bringes på sammenlignbart planleggingsnivå
o Modernisering og utbygging av dagens sykehus
o Nybygg
•
Begge prosjekter skal utrede/avklare totaløkonomi, driftskonsept, driftskostnader og
dimensjonering av støttefunksjoner.
I tillegg til ovenstående mandat var det også presisert i styrevedtaket fra Helse Nord RHF at
prosjektet skulle søke å finne løsninger på følgende:
•
fleksibilitet for sengepostene
•
hvilke deler av stab og støttefunksjoner som må være i bygget og eventuelle
arealreduksjoner som er mulig med en annen organisering
•
felles akuttmottak (FAM)
Det bemerkes at det ikke ligger i prosjektets mandat å vurdere eventuelle funksjonsfordelinger i
foretaket slik at utredningene og skisseprosjektene som presenteres her er basert på en
videreføring av de funksjoner/oppgaver Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes har i dag.
I sluttleveransen fra prosjektet er det fokusert på å synliggjøre både kvalitative og kvantitative
forskjeller mellom alternativene for å danne et så godt beslutningsgrunnlag som mulig for styret
i RHF. Sluttleveransen er todelt og består av en del som beskriver de bygningsmessige
løsningene, og en del som sammenstiller de ulike utredningene og vurderer totaløkonomien til
prosjektene. I tillegg er dette oppsummeringsdokumentet laget som sammenstiller alle
utredningene i prosjektet.
Hensikten med oppsummeringsdokumentet er å gi beslutningstaker en samlet oversikt og
oppsummering av hele prosjektet, samt å få frem de vurderinger og hovedobservasjoner som er
gjort av prosjektorganisasjonen. Skulle det være ønskelig med ytterligere detaljer henvises det
til rapportene som er levert i prosjektet, se beskrivelse under.
Innholdet i oppsummeringsdokumentet reflekterer alle utredninger som er gjort i prosjektet. For
hver utredning er det laget en oppsummering som er lagt inn i dette dokumentet. Bidragsyterne
for de ulike utredningene har vært forskjellig og er som følger:
•
Prosjekteringsgruppen representert ved BOARCH arkitekter har utarbeidet rapport
”Skisseprosjekter 2004”. Denne er oppsummert i kapittel 8
•
Hospitalitet har utarbeidet ”Hovedprogram utstyr” (HPU) og ”Usikkerhetsanalyse”. Disse
er oppsummert hhv i kapittel 7 og kapittel 9.
•
Deloitte har utarbeidet ”Vurdering av fremtidig behov og kapasitet” og
”Investeringsanalyse” (totaløkonomi), hhv oppsummert i kapittel 5 og kapittel 10
•
I tillegg har det i prosjektet blitt utarbeidet ”Romprogram” som er skrevet av Deloitte i
samarbeid med BOARCH.
I tillegg til ovenstående bidragsytere har prosjektorganisasjonen vært involvert i alle
leveransene. Alle vurderinger, faktagrunnlag og løsninger er presentert og diskutert i prosjektet.
Prosjektorganisasjonen har altså vært viktige bidragsytere i hele prosessen og ovenstående
arbeider er således også godt forankret.
Prosjektledelsen er ivaretatt av Deloitte som også har hatt ansvaret for å sammenstille dette
dokumentet basert på ovenstående bidrag.
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2 Oppsummering
Prosjektet har hatt som mandat å utarbeide to sammenlignbare alternativer for ombygging og
nybygg. Utredningen har hatt spesielt fokus på kompakthet og effektiv arealutnyttelse, samt
fleksibilitet i bygningsmassen for å kunne ivareta fremtidige endrede behov. Det har vært en
forutsetning at dagens funksjoner/oppgaver i sykehuset videreføres i ny løsning. Videre har
prosjektet hatt en involverende arbeidsform, og de fremlagt skisser og utredninger anses som
godt forankret i sykehuset.
I skisseprosjektene har blant annet pasientfokus, logistikk, arbeidsprosesser og miljøfaktorer
vært fokusområder. Prosjektet har også hatt fokus på å være nytenkende i den grad prosjektet
har hatt tid og rammer til dette. Spesielt har fokuset vært på samlokalisering av både
sengeposter og av poliklinikker for å kunne oppnå en bedre samlet ressursutnyttelse. I tillegg er
sykehuset utarbeidet med tanke på et tettere samarbeid med primærhelsetjenesten og et
minimumsbehov for stab/støtte funksjoner.
En fleksibel bygningsmasse for å kunne tilpasse bygningen til fremtidige driftsmodeller og
behov har vært gjennomgående i hele prosjektet. Fleksibilitet for fremtiden har også vært
sentralt for å kunne ivareta endrede funksjonsfordelinger i foretaket da prosjektet har hatt som
forutsetning at dagens funksjoner/oppgaver i sykehuset videreføres i ny løsning. Usikkerhet har
stått sentralt, og det har derfor vært gjennomført en usikkerhetsanalyse i prosjektet hvor både
kvm priser og generelle forhold er vurdert for begge alternativer. En sannsynlighet på 85% for
oppnåelse av forventet prosjektkostnad er lagt til grunn for estimert investeringskostnad. Dette
vil bli lagt til grunn for finansiering av prosjektet. Et nivå tilsvarende 50% sannsynlighet vil likevel
være målet prosjektet styrer etter.
De vurderinger som er gjort av driftsøkonomien, har hatt fokus på gevinster knyttet til å flytte inn
i et nytt eller rehabilitert bygg, samt eventuelle driftsforstyrrelser i byggeperioden. Samlet
totaløkonomi (prosjektets lønnsomhet) for prosjektet presentert som nåverdi, hensyntar både
investeringskostnader og endrede driftskostnader over byggets levetid.
Sensitivitetsberegningene viser at mindre endringer i forutsetningene kan endre både forskjellen
mellom alternativene og den samlede totaløkonomien. Prosjektet har i sluttleveransen fokusert
på å synliggjøre forskjeller mellom alternativene for å danne et så godt beslutningsgrunnlag
som mulig for styret i Helse Nord RHF.
Oppsummering av kvalitative forskjeller
Tabellen under oppsummerer og sammenligner de kvalitative forskjellene mellom
ombyggingsalternativet og nybyggalternativet:

Ombygging

Nybygg

Arealbruk, funksjonalitet og fleksibilitet
Mindre kompakt, noe lenger avstander enn nybygg og
mindre effektiv arealbruk

Nybygget er et kompakt bygg med korte interne
avstander og bra arealutnyttelse

Bra utformet sengeposter, men mindre oversiktlige enn
nybygget

Meget bra utforming av sengepostene, oversiktlige og
fleksible

Eksisterende bygningsmasse er mindre fleksibel med
lave etasjehøyder og tunge vegger. Tyngre å tilpasse til
fremtidige behov

Hovedmønsteret er utvidbart i flere retninger.
Bygningene anses som fleksible og tilrettelagt for
endrede fremtidige behov

Hovedutforming
Ryddige trafikk- og adkomstforhold, men
adkomstområdet for publikum er noe trangt

Gode trafikk- og adkomstforhold for alle kategorirer

Begge bygg er bra tilpasset omgivelsene

Begge bygg er bra tilpasset omgivelsene

Bra utforming med tanke på lys, luft, utsikt og trivsel.
Eks. bygningsmasse gir allikevel noen begrensninger

Nybygget anses som bedre i forhold til lys, luft og utsikt
enn ombyggingsalternativet
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Oppsummering av kvantitative forskjeller
Tabellen under oppsummerer og sammenligner de kvantitative forskjellene mellom
ombyggingsalternativet og nybyggalternativet:
Ombygging

Nybygg

Brutto areal
Brutto areal på 16.025 kvm

Brutto areal på 14.242 kvm

Estimert Investeringskostnad
Investeringskostnad estimert til 545 MNOK tilsvarende
85% sannsynlighet. Innebærer et usikkerhetspåslag på
26% på forventet prosjektkostnad. Inkluderer om lag 59
MNOK i utstyrskostnad

Investeringskostnad estimert til 610 MNOK tilsvarende
85% sannsynlighet. Innebærer et usikkerhetspåslag på
14% på forventet prosjektkostnad. Inkluderer om lag 59
MNOK i utstyrskostnad

Styringsrammen vil være 500 MNOK tilsvarende 50%
sannsynlighet

Styringsrammen vil være 560 MNOK tilsvarende 50%
sannsynlighet

Høyere byggelånsrenter enn nybygg knyttet til lenger
byggeperiode, samlet nåverdi på 55 MNOK. Kommer i
tillegg til investeringskostnaden

Lavere byggelånsrenter enn ombygging, samlet nåverdi
på 46 MNOK. Kommer i tillegg til investeringskostnaden

Endring av forutsetninger kan bidra til å redusere
investeringskostnaden ned mot skisseprosjekt 2003

Kan redusere investeringskostnaden ved å benytte deler
av eksisterende bygningsmasse til kjøkken og vaskeri,
samt holde rivekostnader utenfor

Driftsforstyrrelser
Ombygging av sykehuset vil kunne gi nedsatt aktivitet,
høyere sykefravær og økt overtidsbruk i byggeperioden,
samlet estimert til en nåverdi på 13 MNOK

Ingen vesentlig driftsforstyrrelser i byggeperioden, kun
noe lavere aktivitet i forbindelse med flytting, estimert til
om lag 2 MNOK

Driftsøkonomi
Driftsgevinster årlig på 18,6 MNOK

Driftsgevinster årlig på 20,2 MNOK

Større usikkerhet knyttet til realisering av gevinstene

Mer sannsynlig å kunne realisere gevinstene fullt ut

Totaløkonomi
Samlet nåverdi (prosjektets lønnsomhet) for ombygging
er estimert til -25 MNOK

Samlet nåverdi (prosjektets lønnsomhet) for nybygg er
estimert til -24 MNOK

Tidsrammer for realisering
Ferdigstillelse tidligst januar 2011

2.1

Ferdigstillelse tidligst desember 2009

Hovedobservasjoner

Basert på ovenstående oppsummering av Skisseprosjekter 2004 har prosjektet identifisert
følgende hovedobservasjoner:
•

Prosjektet har levert to sammenlignbare alternativer, ett for ombygging og ett for nybygg

•

Sammenstillingen av de to alternativene viser to spennende utbyggingsprosjekter for
Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes uten vesentlige totaløkonomiske forskjeller

•

Ombygging synes derimot å ha lenger byggetid og noe større usikkerhet, hovedsaklig
knyttet til gjennomføring og realisering av driftsøkonomiske gevinster

•

Ved å legge de samme forutsetningene til grunn for begge alternativer, med hensikt å
gjøre de sammenlignbare, har ombygging vist seg å være omtrent like
kostnadskrevende som nybygg

•

Hvis ombygging skal videreføres som prosjekt kan det om ønskelig være
hensiktsmessig å vurdere forutsetningene for prosjektet på nytt og se nærmere på hva
som kan redusere kostnadene for dette alternativet
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3 Prosjektets arbeidsform og prosess
Prosjektet har hatt fokus på å legge til grunn en organisering med tanke på å sikre at alle
interessenter ble tilstrekkelig involvert i prosjektets tidlige fase. Dette er også reflektert i
prosjektets prosess og gjennomføring. Arbeidsformen har således vært basert på
arbeidsgruppemøter hvor de ulike gruppene har fått løsninger, skisser og faktagrunnlag
presentert og hvor gruppene har hatt muligheten til å diskutere og komme med innspill. Skisser
og utredninger anses derfor som godt forankret i sykehuset.
Nedenfor følger en oppsummering av prosjektets organisering, prosess og arbeidsform, samt
fremdriftsplanen slik den har vært i prosjektet.

3.1

Prosjektorganisering

Prosjektorganisasjonen har bestått av en styringsgruppe, referansegruppe, prosjektgruppe og
en prosjekteringsgruppe. Prosjektledelsen har vært ivaretatt av Deloitte som også har hatt
medarbeidere involvert til å gjennomføre ulike utredningsarbeider i prosjektet. I tillegg har det
vært tre brukergrupper for å ivareta innspill og synspunkter fra de ansatte ved sykehuset.
Prosjektorganisasjonen er synliggjort i figuren under:

Styringsgruppe
Leder: Tor-Arne Haug

Prosjektets
organisering:

Referanse
gruppe

Sekretariat

Prosjektgruppe
Leder: Jan Steffensen

Prosjektleder
Christian Eckhoff, Deloitte

Prosjekteringsgruppeleder
Utredningsarbeider, Deloitte:
• Behov- og kapasitet
• Oppdatert driftsøkonomi og
investeringsanalyse
• Totaløkonomi

Terje Winther, Prosjektpartner

Arkitekt: BOARCH
Svein Erik Tøien

• Bygg (RIB): Prosjektpartner
• VVS (RIV): Intekno
• Elektro (RIE): Ingeniørtjeneste

Faglige
brukergrupper

Koordinator brukergrupper
Finn Larssen Aas

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Medisin, polikl,
mottagelse, kl. kjemisk,
hab/fys/rehab

Kirurgi, anestesi,
operasjon, intensiv, rtg,
føde

Drift, teknisk, renhold,
kjøkken, vaskeri, admin

Utover det som fremkommer i prosjektorganisasjonen over har Hospitalitet as vært involvert i
forhold til en følgeevaluering av prosjektet, usikkerhetsanalyse av kostnader og utarbeidelse av
Hovedprogram utstyr (HPU).

Styringsgruppen i prosjektet har vært ledet av Tor-Arne Haug (Helse Nord RHF) og har videre
bestått av:
•
Steinar Pleym Pedersen (Hålogalandssykehuset HF)
•
Bjørn Engum (Helse Finmark HF)
•
Kristen Olav Lind (Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes)
•
Turid Gudim Aune (konserntillitsvalgt UHO)
•
Gunvor Nervik (Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes)
•
Arvid Andersen (pasientorganisasjonens representant)
•
Svein Petter Raknes (Hospitalitet)
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Ivar Hagenlund (Hålogalandssykehuset HF) – deltager i en periode

Prosjektgruppen har vært ledet av Jan Steffensen (Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes)
og har videre bestått av:
•
Finn Larssen-Aas (Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes)
•
Trine Haugen (Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes)
•
Geir Brokstad (Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes)
•
Asbjørn Elde (Helse Nord RHF)
•
Astrid Holm (Primærlege Sortland)
•
Edvard Andreassen (Helse Nord RHF)
•
Hans Nilsen Hauge (Sykehuset Østfold HF)
•
Helge Torgersen (Deloitte)
•
Christian C Eckhoff (Deloitte)
Referansegruppen har bestått av Aud-Helene Dragland (Hålogalandssykehuset HF).
Prosjekteringsgruppen har vært ledet av Terje Winther (Prosjektpartner Bodø) og har videre
bestått av:
•
Arkitekt: BOARCH arkitekter, kontaktperson Svein Erik Tøien
•
Rådgivende ingeniør byggteknikk: Prosjektpartner Bodø, kontaktperson Anders Jelstad
•
Rådgivende ingeniør VVS teknikk: Intekno, kontaktperson Einar Fredriksen
•
Rådgivende ingeniør elektroteknikk: Prosjektpartner Bodø, kontaktperson Vidar
Berntsen
Brukergruppene har vært koordinert av Finn Larssen-Aas (Hålogalandssykehuset HF
Stokmarknes). For oversikt over brukerdeltagere henvises det til prosjekteringsgruppens rapport
”Skisseprosjekter 2004”.

3.2

Prosess og arbeidsform

Prosjektets mandat, har som nevnt vært å utarbeide to sammenlignbare alternativer for
ombygging og nybygg. Gjennomføringen og prosessen i prosjektet er således lagt opp i forhold
til dette og har overordnet bestått av fire hovedfaser:
1. Avklaring av overordnede rammer for prosjektet
2. Vurdering av fremtidig kapasitet og utarbeidelse av romprogram
3. Utarbeidelse av bygningsmessige løsninger for to sammenlignbare alternativer
4. Vurdering av driftsøkonomi og sammenstilling av totaløkonomi
Prosessen for prosjektet med tilhørende milepæler er skissert i figuren under:
19.08.04

Overordnede
Overordnede
rammer
rammer

13.10.04

Fremtidig
Fremtidig
behov
behov

Fremtidig
Fremtidig
kapasitet
kapasitet

Bygn.
Bygn. løsninger
løsninger
og
og investerings
investerings
kost
kost

30.11.04

GevinstGevinsthypoteser
hypoteser

Sammenstilling
Sammenstilling
av
av totaløkonomi
totaløkonomi

17.12.04

BeslutningsBeslutningsdokument
dokument

Sentralt i arbeidet har vært å få på plass overordende rammer som prosjektet kunne styre etter
så tidlig som mulig i prosessen. Videre har prosessen vært lagt opp for å kunne gi en status til
Styret i Helse Nord RHF i midten av oktober.
Sluttleveransen i prosjektet er tredelt:
1. Beskrivelse av skisseprosjektene ombygging og nybygg gjennomført av
prosjekteringsgruppen
2. Sammenstilling av totaløkonomi basert på ulike utredninger som er gjennomført i
prosjektet
3. Dette oppsummeringsdokumentet som sammenfatter prosjektet i en samlet leveranse.
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Involvering og forankring

I prosessen har utredninger og skisser blitt gjennomgått sammen med brukergruppene,
prosjektgruppen og styringsgruppen og anses således som godt forankret hos de involverte ved
sykehuset og i Helse Nord RHF.
Prosjektet har hatt en involverende arbeidsform hvor både prosjektgruppen og styringsgruppen
har behandlet og gitt innspill til de utredninger og skisser som er gjort underveis
•
Det har vært gjennomført 6 prosjektgruppemøter og 4 styringsgruppemøter, samt ett
felles møte for hele prosjektorganisasjonen hvor utkast til slutteleveranse ble
gjennomgått
•
I tillegg har brukergruppene vært involvert i forbindelse med:
– Skisser og løsninger for både nybygg og ombyggingsalternativet, samlet 3 felles
møter
– Vurdering av utstyrsbehov for både nybygg og ombyggingsalternativet, 1 felles
møte
– Hver avdeling har i separate møter vurdert og kvalitetsikret driftsmessige gevinster
Tilstrekkelig og god forankring av skisser og løsninger som er utarbeidet i prosjektet har vært
sentralt. Dette anses som godt ivaretatt og er gjennomført på følgende måte:
•
Utredninger, herunder faktagrunnlag og analyser, er forankret i prosjektgruppen og
styringsgruppen
•
Gevinstene som er utarbeidet er kvalitetssikret og forankret hos de ulike avdelingene
ved sykehuset
•
I tillegg har styret i Helse Nord RHF underveis i prosjektet blitt orientert om status i
prosjektet
Utover dette har ulike interessegrupper fått informasjon basert på kommunikasjonsplanen som
ble utarbeidet i prosjektet. Blant annet har alle ansatte ved sykehuset, primærhelsetjenesten,
brukerrepresentanter og kommunen vært løpende orientert om prosjektet.

3.3

Fremdriftsplan

Prosjektet definerte tidlig fire sentrale milepæler for prosjektet:
•
Styringsgruppemøtet 19 august 2004
•
Styremøte i RHF 13 oktober 2004
•
Ferdigstillelse skisseprosjekter 30 november 2004
•
Sluttdato 17 desember 2004
Fremdriftsplanen ble utarbeidet med bakgrunn i milepælene for prosjektet og har i prosjektet
vært som skissen under viser:
Uke
Oppstartsaktiviteter
• Oppstartsmøte
• Planlegging og organisering
• Overordnede rammebetingelser
Skisseprosjekter
• Videre utredning av ombygn. alt
• Utredning av nybygg alt.
• Skisseprosjekter ferdigstilt
Utredningsprosjekter
• Behovs- og kapasitetsanalyse
• Driftsøkonomi/investeringsanalyse for
alternativene
Samlet vurdering av alternativene
• Status for styremøtet i RHF
• Samlet beskrivelse av alternativene
• Samlet vurdering ferdigstilt

24 25 26 Ferie 32 34 36 26
38 40 42 44 46 48 50 52
10.06
19.08

30.11
17.09

03.12

13.10
17.12
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Prosjektet har underveis hatt en fremdrift og delleveranser i henhold til den skissert
fremdriftsplanen og definerte milepæler.
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4 Sentrale forutsetninger
Prosjektets mandat har som nevnt vært å utarbeide to sammenlignbare alternativer for
ombygging og nybygg. For å kunne besvare dette var det sentralt at det tidlig i prosessen ble
satt overordede rammer for prosjektet for å ha et felles utgangspunkt og rammeverk i
utarbeidelsen av alternativene. I tillegg var dette viktig for å kunne ha tilstrekkelig moment og
fremdrift i prosjektet innenfor de tidsrammer som var satt for prosjektet.
Første fase i prosjektet ble derfor benyttet til å definere, diskutere og beslutte overordnede
rammer for prosjektet. Basert på de rammer som ble lagt til grunn for prosjektet (synliggjort i
vedtakene nedenfor) er det blitt utarbeidet et nytt felles romprogram som gjelder for både
ombyggingsalternativet og nybyggalternativet. Nettoareal som fremkommer av romprogrammet
har vært styringsrammen i prosjektet.

4.1

Sentrale føringer fra Styringsgruppen

Nedenfor følger de overordnede rammene som ble satt av Styringsgruppen i prosjektet og som
har vært førende for prosjektet. Styringsgruppen har ikke lagt konkrete investeringsrammer for
prosjektet, men har valgt å styre etter arealrammer.

Vedtak 1: Areal, tomt og lokalisering
 Oppdatering av eksisterende romprogram igangsettes basert på rammene besluttet av
styringsgruppen. Prosjektet vil styre etter disse arealrammene
 Tomten som skal benyttes i det videre planarbeidet er den som er skissert av Hadsel
kommune
Vedtak 2: Fremtidig behov
 Utviklingsplanen (1999) og delfunksjonsprogrammet (2003) legges til grunn for
prosjektet, men oppdateres med felles romprogram og en vurdering av behov- og
kapasitet
 Prosjektet gjelder kun den somatiske virksomheten
Vedtak 3: Kapasitet
Følgende kapasitetsrammer legges til grunn for prosjektet.
 Totalt 61 senger fordelt på 27 kirurgiske, 29 medisinske og 5 barsel senger
 Medisinsk intensiv videreføres med 5 senger, postoperativ/recovery videreføres med 5
senger og dagkirurgi videreføres med 7 senger
 Polikliniske rom justeres til 22 rom som opprinnelig planlagt for ombyggingsalternativet
 Antall observasjonssenger er foreløpig satt til 2 plasser, men skal vurderes i løpet av
prosjektet blant annet gjennom egen brukergruppe for felles akuttmottak (FAM)
 Prosjektet vil i tillegg søke å utvikle ombygningsalternativet med mer fleksible løsninger
for sengepostene
Vedtak 4: Totaløkonomi
 Investeringsanalysen (høst 2003) legges til grunn for prosjektet. Dette innebærer en
netto reduksjon i driftskostnadene på 13,6 MNOK for ombyggingsalternativet
 Investeringsanalysen oppdateres til å gjelde for begge alternativene. Dette innebærer
en vurdering og kvalitetssikring av driftsøkonomien samt sammenstilling av
totaløkonomien for begge alternativene
Vedtak 5: Driftsmodeller og organisering
 Ombyggingsalternativet skal oppdateres med FAM og det skal utarbeides fleksible
sengepostløsninger på samme måte som nybygg alternativet
 Psykiatri inkluderes i FAM
 Pasienthotell vurderes ikke i denne sammenheng, men avtaler med lokale hotell
videreføres. Rom for pårørende/hybler (2 stk) legges til grunn for prosjektet tilsvarende
ombyggingsalternativet
Vedtak 6: Stab og støttefunksjoner
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Prosjektet vil legge til grunn sentralisering i foretaket/eksternt kjøp av funksjonene slik
som det er gitt signaler om i styrevedtaket fra Helse Nord RHF
Prosjektet skal derfor inkludere kun et minimum areal til stab/støtte funksjoner i
arealrammene
Prosjektet vil også vurdere fleksible arealmessige løsninger for stab- og
støttefunksjoner

Vedtak 7: Ikke-medisinsk service
 Prosjektet skal inkludere areal til Ikke-medisinske service funksjoner (renhold, kjøkken,
vaskeri og teknisk vedlikehold) da det innen prosjektets tidsfrister er styringsgruppens
oppfatning at det ikke vil komme ytterlige beslutninger eller føringer fra styret i HHF
Vedtak 8: Eksisterende bygningsmasse
Prosjektet skal hensynta eksisterende bygningsmasse med følgende rammer:
 Gammel bygningsmasse (1945 bygget) og P-fløyen rives og kostnad inkluderes i
nybyggalternativet
 Administrasjonsbygning beholdes til psykiatrisk virksomhet og rehabilitering. Inkluderes
derfor ikke i rivingskostnadene og holdes utenfor nybyggalternativet da prosjektet kun
skal omfatte den somatiske virksomheten
 Eventuell benyttelse av 80-talls bygg (R-fløyen) og vaskeribygg vurderes i nybygg
alternativet
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5 Vurdering av fremtidig behov og kapasitet
Vurdering av fremtidig behov og kapasitet er gjennomført av Deloitte og drøftet i prosjektet.
Nedenfor følger et sammendrag fra denne del-leveransen. For mer detaljert gjennomgang vises
det til vedlagt fullstendig rapport, ”Overordnet vurdering av fremtidig behov og kapasitet”, fra
Deloitte.
Utgangspunktet for prosjektet er at grunnlagsmaterialet som lå til grunn for Skisseprosjekt 2003
også skal benyttes i dette arbeidet, herunder Utviklingsplanen fra 1999 og
Delfunksjonsprogrammet fra 2003. Det er allikevel blitt vurdert som hensiktmessig at tidligere
beregninger ble utfordret på nytt både i forhold til at prosjektet nå har nye overordnede rammer,
og i forhold til et ønske om å kvalitetssikre tidligere vurderinger.
Gjennomgangen og resultatene for kapasitetsrammene som presenteres er på et overordnet
nivå og det har ikke vært tilstrekkelig tid eller rammer i dette prosjektet til å vurdere behov og
kapasitet på et detaljert nivå per fagområde/avdeling.
Den overordnede analysen er å anse som et tillegg til tidligere utredninger, slik at grunnlaget for
dimensjoneringen av Skisseprosjekter 2004 derfor vil være:
•
Overordnet vurdering av fremtidig behov og kapasitet, 2004
•
Utviklingsplan 1999
•
Delfunksjonsprogram 2003
Basert på disse dokumentene og gjennomførte prosess har Styringsgruppen besluttet noen
overordnede kapasitetsrammer som vil ligge til grunn for dimensjoneringen av Skisseprosjekter
2004. De besluttede rammene for prosjektet er også lagt til grunn for en revidering av
romprogrammet som er gjennomført i prosjektet.

5.1

Dagens kapasitet

En nærmere vurdering av dagens kapasitet har til hensikt å kvalitetssikre om aktiviteten fra
1999 er hensiktsmessig å legge til grunn for kapasitetsberegningene og for estimering av
fremtidig behov og kapasitet slik det er blitt gjort i tidligere arbeider.
Arbeidet viser at det ikke har vært vesentlige endringer i aktiviteten fra 1999 til 2003. På tross
av at det ikke er identifisert store avvik fra tallene fra 1999 er det allikevel vurdert som
hensiktmessig å vurdere den polikliniske aktiviteten og kapasiteten i mer detalj. En nærmere
vurdering av den polikliniske kapasiteten viser at dagens kapasitet ikke er fullt utnyttet og at
kapasiteten i tillegg kan økes ved å utvide til 8 timers drift. Det er således bemerket i prosjektet
at det i den videre analysen vil være sentralt å synliggjøre en bedre utnyttelse av den samlede
kapasiteten for poliklinikken.

5.2

Drivere for fremtidig behov og vurdering av disse

Hensikten med å vurdere fremtidig behov og kapasitet er å kvalitetssikre tidligere
kapasitetsrammer ved å benytte en noe annen tilnærming enn det som er lagt til grunn i
Delfunksjonsprogrammet fra 2003.
Arbeidet har tatt utgangspunkt i det som anses å være hoveddrivere for behovet for
sykehustjenester for Vesterålens befolkning. Hoveddrivene er definert som befolkningsutvikling,
sykdomsutvikling og utviklingen i behandlingsformer.
Befolkningsutviklingen er en sentral driver for det fremtidige sykehusforbruket da en eventuell
økning i befolkningen kan føre til en økt etterspørsel av tjenester. I tillegg vil utviklingen innen
ulike aldersgrupper påvirke etterspørselen.
Befolkningsutvikling og dens påvirkning av sykehusforbruket tar utgangspunkt i en mekanisk
fremskriving for sykehustjenester. En mekanisk fremskrivning av sykehustjenester innebærer at
fremtidige sykehustjenester (2003-2020) er beregnet ut fra faktisk forbruk av sykehustjenester i
2003, via en befolkningsfremskrivning:
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Befolkningsfremskrivingen for Vesterålens befolkning viser at det forventes en svak nedgang
både frem til 2010 og frem til 2020. Det vil derimot være en forskyvning mellom aldersgruppene,
og befolkningen vil bli markert eldre.
Den mekaniske fremskrivningen av sykehustjenester basert på befolkningsutvikingen tilsier en
vekst i antall heldøgnsopphold på 5,3% frem til 2020. Antall liggedager øker med 9,2% i samme
periode.
Heldøgnsopphold
Avdeling
Kirugisk
Gyn/føde
Medisin
Totalt

2003
1.635
854
2.384

2010
1.650
828
2.408

4.872

4.885

Liggedager

Endring Endring
03 - 10
03 - 20
2020
1.752
0,9 %
7,2 %
804
-3,1 %
-5,9 %
2.576
1,0 %
8,1 %
5.131

0,3 %

5,3 %

Sengebehov

2003
8.888
3.286
12.349

2010
8.972
3.192
12.487

Endring Endring Endring Endring
03 - 10
03 - 20
03 - 10
03 - 20
2020
9.930
1,0 %
11,7 %
0
3
3.168
-2,9 %
-3,6 %
0
0
13.684
1,1 %
10,8 %
0
4

24.522

24.651

26.783

0,5 %

9,2 %

0

At heldøgnsopphold øker mer enn befolkningen generelt skyldes i hovedsak at det er en høyere
frekvens for bruk av tjenester i de aldersgruppene som vokser mest (50- 66 år og 67-80 år). Det
vil også bli flere pasienter som ligger lenger enn gjennomsnittet og følgelig vil den
gjennomsnittlige liggetiden øke noe.
Økningen i antall liggedager til 2020 vil følgelig gi et økt sengebehov i forhold til dagens
sengetall. Dette er estimert til å tilsvare et økt sengebehov på 3 senger for kirurgi og 4 senger
for medisin.
For å kunne vurdere sykdomsutvikling og utvikling i behandlingsformer innenfor prosjektets
mandat og rammer, har prosjektet vurdert og lagt til grunn tidligere arbeider gjennomført av
Sintef1. Resultatene fra denne rapporten, sammenstilt med resultatene fra den mekaniske
fremskrivingen, fremkommer av oppsummeringstabellen under:
Endring 2010/2020

Mekanisk fremskriving

Sykdomsutvikingen

Behandlingsformer

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Kirurgi, liggedager

+ 1%

+ 12%

+ 7%

+ 14%

- 10%

- 20%

Medisin, liggedager

+ 1%

+ 11%

+ 7%

+ 14%

- 10%

- 20%

Gyn/Føde, liggedager
Dagopphold
Poliklinikk

- 3%

- 4%

0%

0%

0%

0%

+ 4%

+ 7%

+ 7%

+ 14%

-

+ 40%

n.a

n.a

+ 7%

+ 14%

-

+ 35%

For inneliggende pasienter ser vi at både befolkningsutviklingen og sykdomsutviklingen gir et
økt behov for sykehustjenester. Det er allikevel forventet at det vil være en vesentlig
konvertering fra inneliggende pasienter til dagbehandling slik at det samlede behovet for senger
kun vil øke marginalt.
Når det gjelder dagbehandling og poliklinikk forventes det en økning innenfor alle områdene.
Samlet kan det forventes en økning på 50-60% innefor poliklinikk og dagbehandling.

5.3

Besluttet kapasitet for Skisseprosjekter 2004

Den samlede kapasiteten er vurdert med utgangspunkt i tre steg:
1. Dagens faktiske kapasitet
2. Redusert behov for antall senger som følge av at en flytter inn i et nytt bygg
3. Vurdering av fremtidig behov basert på befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og
utviklingen i behandlingsformer

1

”Analyse av samlet behandlingskapasitet i Helseregion Øst ” utarbeidet av SINTEF Unimed i 1999
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Styringsgruppen har i prosjektet vurdert fremlagte analyser og presentasjoner og besluttet
følgende kapasitetsrammer for Skisseprosjekter 2004:
Besluttede
kapasitetsrammer
Totale senger (kir, med og barsel)
Senger med int/post opr rec
Dagkir. plasser

61
10 (5+5)
7

Observ. plasser

2

Polikliniske rom

22 (+1)

Operasjons-stuer

3 (+1)

Tallet i parentes for poliklinikken indikerer ultralydrommet som er lokalisert i Fødeavdelingen
Tallet i parentes for operasjonsstuer indikerer skiftestue

Sengekapasiteten er vurdert til netto å kunne reduseres med 10 senger fra dagens kapasitet
basert på en vurdering av å flytte inn i et nytt bygg og netto fremtidig behov. For poliklinikken er
det blitt vurdert at en kapasitet på 22 rom vil kunne håndtere den forventede aktivitetsøkningen
på om lag 50% gjennom en bedret effektivitet og en samlet høyere utnyttelsesgrad enn i dag.
Totalt sett legger prosjektet følgende prinsipper til grunn for Skisseprosjekt 2004:
•
antall senger totalt reduseres fra 71 til 61
•
den samlede polikliniske kapasiteten økes fra 17 til 22
•
dagens kapasitet vil være gjeldene for resten av sykehuset
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6 Kort om romprogrammet for Skisseprosjekter 2004
Bakgrunnen for en overordnet gjennomgang av romprogrammet var å etablere et felles
utgangspunkt for begge utbyggingsalternativene med den hensikt å gjøre alternativene
sammenlignbare. En revidering av romprogrammet er derfor gjennomført i prosjektet under
ledelse av Deloitte, og i samarbeid med prosjekteringsgruppen representert ved BOARCH.
Arbeidet med justert romprogram har tatt utgangspunkt i Delfunksjonsprogrammet 2003 med
tilhørende romprogram for utbyggingsalternativet. Med dette som utgangspunkt har
prosjektgruppen justert romprogrammet basert på de vedtakene som er fattet av
Styringsgruppen og som skal gjelde for prosjektet omtalt i kapittel 4, samt de besluttede
kapasitetsrammene omtalt i kapittel 5.
For ytterligere beskrivelse av kapasitetsrammene som er lagt til grunn for prosjektet vises det til
”Overordnet vurdering av fremtidig behov og kapasitet” som er utarbeidet i prosjektet.

6.1

Oppsummert romprogram

Basert på romprogrammet 2003 for ombyggingsalternativet og prosjektets overordnede
rammer, se kapittel om bakgrunn, ble det etablert et justert romprogram 2004 som skal gjelde
for begge alternativene i prosjektet.
De fleste funksjoner er blitt justert i prosjektet som det fremkommer av tabellen under.
Sammenlignet med romprogram 2003 er justert romprogram 2004 redusert med 370 kvm.
Romprogram
2003

Romprogram
2004

01 Kirurgisk sengepost

604

675

71

02 Medisinsk sengepost

696

613

-83

03 Fødeavdeling

403

303

-100

04 Poliklinikk

829

780

-49

05 Operasjon, anestesiservice, sterils.

500

480

-20

06 Akuttseksjon

595

686

91

07 Ambulansestasjon

237

195

-42

08 Røntgen

460

435

-25

09 Laboratorium

317

313

-4

10 Legekontorer

400

388

-12

11 Medisinsk kontortjeneste

159

159

0

12 Fysioterapi og ergoterapi

163

163

0

13 Teknisk avdeling

252

252

0

14 Medisinsk teknikk

45

45

0

15 Hovedkjøkken

226

226

0

16 Kantine

167

160

-7

17 Sentrallager, varemottak

233

163

-70

18 Husøkonom, renhold

79

79

0

19 Vaskeri og Tekstilforsyning

35

182

147

20 Sengerengjøring

111

111

0

21 Personalgarderobe

330

330

0

22 Administrasjon

481

370

-111

23 Vestibyle

184

149

-35

24 Visningsrom

37

37

0

25 Rehabilitering og habilitering

121

0

-121

7.664

7.294

-370

Delfunksjon

Totalt

Endring
2003- 2004

Hovedendringer fra opprinnelig romprogram fra Skisseprosjekt 2003 er synliggjort under.
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Hovedendringer fra Romprogram Skisseprosjekt 2003

Romprogrammet fra 2003 hadde et netto areal på 7.664 kvm. Endringene som er foretatt
innebærer altså en areal reduksjon på 370 kvm fra opprinnelig program.
Reduksjon for ombyggingsalternativet på om lag 600 kvm er hovedsakelig knyttet til:
•
Reduksjon sengepostene 110 kvm
•
Reduksjon ambulansestasjon: 50 kvm
•
Reduksjon administrasjon: 110 kvm
•
Reduksjon rtg/lab: 50 kvm
•
Reduksjon lager: 70 kvm
•
Hab/rehab funksjoner er ikke inkludert i prosjektet. Reduksjon arealer: 110 kvm
•
Andre mindre reduksjoner: 100 kvm
I tillegg har romprogrammet økt noe arealer, samt inkludert noen nye funksjoner:
•
Økning legevakt og ambulanse: 90 kvm
•
Inkludering av vaskeri: 140 kvm
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7 Kort om hovedprogram utstyr
Arbeidet vedrørende Hovedprogram for utstyr (HPU) er gjennomført av Hospitalitet as.
Resultatene fra dette arbeidet er her oppsummert. For en mer detaljert gjennomgang vises det
til fullstendig rapport fra Hospitalitet som er vedlagt den samlede leveransen.
Hovedprogram for utstyr (HPU) skal vise strategiske valg og utstyrskalkyle for brukerutstyr i
prosjektet, samt gi øvrige overordnede føringer. HPU for nytt eller rehabilitert sykehus ved
Hålogalandssykehuset, Stokmarknes, dekker hele sykehusets virksomhet unntatt psykiatrien.
Hovedtallene i HPU framgår av tabellen nedenfor.

Enhet
Medisin – sengeposter

Anslag netto
utstyrsbehov i MNOK
1,3

Kirurgi – sengeposter

1,2

Fødeavdeling

1,3

Poliklinikker

2,3

Akuttområde

8,9

Røntgen

20,3

Laboratorier

1,3

Felles

2,5

Prosjektgjennomføring (10%)

3,9

Reserve (10%)

4,3

MVA (24%)
SUM

11,4
58,7

Sumtallet viser det anslåtte netto utstyrsbehov ved nybygg og ombygging, og som kreves i
tillegg til det man kan flytte med av utstyr.
I tillegg til det forventede sluttallet må man være klar over at det er en betydelig usikkerhet
knyttet til denne vurderingen. Hva som kan medflyttes er basert på hva som kan tas med
”dersom man flytter i morgen”. Dvs. at medflyttingsvurderingen og dermed nettovurderingen
bygger på at man i perioden fra nå og fram til flytting som et minimum opprettholder dagens
tilstand gjennom løpende fornyelse av utstyrsparken. Dersom det slakkes på dette kravet må et
tilsvarende beløp settes av ”på bok” til ekstra investeringspenger ved innflytting.
Usikkerheten på dette nivået er i utgangspunktet vurdert til å være opp til 20% opp og ned, men
med et ekstra spenn oppover ved nybygg fordi man da må flytte med flere røntgenlaboratorier,
slik at risikoen for sammenbrudd knyttet til flytting dermed øker. Estimatene for utstyrskostnad
er derfor slik som vist i tabellen nedenfor

Nybygg/ombygging

Nedre grense

Forventet kostnad

Øvre grense

Nybygg (MNOK)

48

58,7

75

Ombygging (MNOK)

48

58,7

70

Bruttotallene for gjenanskaffelsesverdien av nåværende utstyr er ikke tilstrekkelig kartlagt til å gi
sikre tall, og særlig ikke på funksjonsnivå. Oppsummeringen etter møtene med brukergruppene
er på rundt 100 mill. kr. Vi vet at dette er ufullstendig, og derfor for lavt. Samlet estimat for brutto
utstyr i nytt sykehus, basert på utstyrsplanen fra 1999-2000, gir ca. 180 mill. kr. I dette ligger en
del nytt utstyr som ikke finnes i dag, bl.a. røntgen- og laboratorieutstyr. Basert på dette og lister
over eksisterende utstyr, anslås eksisterende utstyrspark å ha en samlet gjenkjøpsverdi på
rundt 150 mill. kr.
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Utstyrsinvestering per. kvm og i prosent av samlet prosjektkostnad er en måte for å vurdere om
det totale nivået er rimelig. Tallene i tabellen nedenfor viser hvordan dette ser ut.

Nybygg/
ombygging

Brutto areal

Prosjektkostnad
v/50% sikkerhet
(MNOK, 2004-kr)

Kostnad utstyr
kr per kvm

Utstyr i andel av
prosjektkostnad

Nybygg

14242

562

4122

10 %

Ombygging

16025

497

3663

12 %

Tallene indikerer at utstyrsanslaget er nøkternt sammenlignet med prosjektets samlede omfang.
Tidligere var det vanlig å anta at utstyr ville utgjør 15-20% av den samlede prosjektkostnaden i
et sykehusprosjekt, og mellom 5000 og 8000 kr per kvm.
Etter sykehusreformen i 2002 er det naturlig at kostnaden til utstyr på flyttetidspunktet blir noe
lavere enn det som var vanlig tidligere pga. kravet til løpende vedlikehold av foretakets kapital
(eiendeler). Dette betyr ikke at det skal brukes mindre til utstyr, men at nedtrappingen i
investeringer fram mot flytting forventes å være mindre, eventuelt at man bremser
utskiftningsraten noe den siste perioden før flytting, men at pengene som man skulle ha brukt til
utskiftning i stedet ”settes på bok” til flyttingen, og dermed ikke belaster byggeprosjektet.
Sett i dette perspektivet er fortsatt de tallene som er fremkommet nøkterne, men mer realistiske
enn de ville vært før sykehusreformen.
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8 Skisseprosjekter for ombygging og nybygg
I det følgende presenteres to sammenlignbare skisseprosjekter; en ombyggings- og en
nybyggsløsning av HHF Stokmarknes.
Prosjektene er utført av en prosjekteringsgruppe bestående av BOARCH arkitekter a.s ,
ProsjektPartner Bodø as (prosjekteringsledelse og byggeteknikk), Intekno as (VVS-teknikk) og
Ingeniørtjeneste as (El-teknikk).
For ytterligere detaljert gjennomgang og sammenligning, samt tegninger av alternativene
henvises det til prosjekteringsgruppens rapport ”Skisseprosjekter 2004” som er vedlagt
leveransen i egen perm.

8.1

Kort om bakgrunn

Bakgrunnen for behov for modernisering og utbygging, eller nybygg av Stokmarknes sykehus
kan sammenfattes som følger:
•
Mangel på plass for de funksjoner som sykehuset ivaretar i dag.
•
Dårlig logistikk for pasienter (eksempelvis kryssende trafikk med nyopererte og
besøkende ved hovedvestibyle).
•
Spredning av funksjoner som bør ligge nær hverandre. Bedre løsninger kan gi mer
økonomisk drift.
•
Midlertidige lokaler for vitale funksjoner som akuttmottak.
•
Manglende eller mangelfull ventilasjon.
•
Dårlig infrastruktur for strømforsyning, varmeforsyning og IKT.

8.2
8.2.1
•
•

8.2.2
•
•

8.2.3
•
•
•
•
•
•
•
•

Forutsetninger for skisseprosjektene
Avgrensninger av prosjektet
Skisseprosjektet omfatter utelukkende somatiske funksjoner og fellesfunksjoner som
betjener både somatikk og psykiatri, som forsyningsorganisasjonen, administrasjon og
tekniske funksjoner.
Det er forutsatt at psykiatriske funksjoner og habilitering/rehabilitering beholder de lokaler
som de benytter i dag.

Regulerings- og tomteforhold
Prosjekt for ombygging baserer seg på eksisterende reguleringsplan, med rammer for å
bebygge 5.100 m2 grunnflate i inntil 3 etasjer på området syd for eksist. sykehus.
Nybyggprosjekt forutsettes plassert på et utvidet tomteområde syd for eksist. sykehus,
stilt til rådighet av Hadsel kommune.

Hovedprinsipper for et moderne akuttsykehus
Pasientfokusering - samling av ressurser der pasienten er.
Personvern, trafikkseparering internt.
Logistikk - minst mulig avstander mellom funksjoner med kontaktbehov
Adgangskontroll - begrenset antall innganger.
Miljøfaktorer - oversiktelighet, lys, luft, utsikt skal ivaretas i anlegget.
Utnyttelse av eksisterende ressurser (i ombygging) - fokus på rasjonell bruk av
eksisterende bygningsmasse.
Funksjonelle prinsipper og funksjonsområder - samling av publikumsfunksjoner,
akuttfunksjoner, sengefunksjoner og stab- og støttefunksjoner, og gode trafikkveier
mellom disse.
Fremtidsrettede bygningsløsninger - Fleksibilitet og robusthet i forhold til funksjonelle
endringer, tilstrekkelige høyder, romslige føringsveier for teknikk, fleksible og lett
kontrollerbare tekniske anlegg.
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Presentasjon av ombyggingsalternativet
Dagens situasjon

Dagens sykehusanlegg er lokalisert i østre del av Stokmarknes sentrum. Tomtearealet ser slik
ut:

TOMTEAVGRENSNING

N

Fig. 8.3.1 Dagens tomtesituasjon
•
•

Dagens hovedadkomst vil kunne være anvendelig også i ny løsning.
Det er ledig areal for utbygging i søndre del av sykehustomten.

Eksisterende fløyer ble grundig undersøkt i forbindelse med Skisseprosjektet i 2003. Byggeår
fremgår av nedenstående figur:
1988

R

S E

A

SYKEHJEM

G

1993

B

D

C
1951
2001

H

F

P

1996

1925

N

PSYK.
2002

K

RIVES

Bolig

1976

N
10
0

30
20

50
40

100 m

Fig. 8.3.2 Eksisterende fløyer
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Konklusjoner etter undersøkelsene:
• Fløy P samt to mindre brakker forutsettes revet.
• Øvrige eksisterende fløyer vil kunne være anvendelige til fremtidig sykehusbruk.
• Det er til dels store behov for oppussing, modernisering og ombygging. Tekniske anlegg
bør i hovedsak skiftes ut.
• Etasjehøydene på brutto 3,25 m gjør det vanskelig å innpasse tyngre funksjoner i
eksisterende bygg.

8.3.2

Ny løsning - ombygging

Berørte alternativer
Det er i arbeidet med ombyggingsprosjektet skissert ulike bygningsmessige løsninger i dialog
med sykehusorganisasjonen.
Det vises her de gjennomgåtte alternativer.
Alternativ 01

Alternativ 02

Alternativ 04

Alternativ 05

Alternativ 03

Publikumsadkomst
Ambulanseadkomst
Driftsadkomst

Fig. 8.3.3 Berørte alternativer
Alle alternativene hadde publikumsadkomst fra nord/vest, akuttadkomst fra syd og
driftsadkomst fra nord.
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Valgt alternativ
Av de skisserte alternativ ble alt. 02 totalt sett vurdert som best, m.h.t. utbyggingsmønster,
utnyttelse av eksisterende bygninger og oppfyllelse av øvrige forutsetninger.
Sengepost kir.
Poliklinikker
Sengepost med.

Hovedinng.

Føde
Kantine

Røntgen

Overvåkn.

Lab

Ambulanser

Operasjon

Akuttmottak

Fig. 8.3.4 Bearbeidet alternativ 02

Utbyggingsmønster
Det endelige ombyggingsprosjektet har utbyggingsmønster som følger:
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Fig. 8.3.5 Tomtedisponering og utbyggingsmønster
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Utbyggingsmønsteret er valgt bl.a. utifra ønsker om en rydding hovedstruktur, fremtidige
utvidelsesmuligheter, og forbindelse til psykiatri.
• Hovedadkomst for publikum, akuttadkomst og driftsadkomst er lagt atskilt.
• Ny hovedakse nord-syd gir gode interne trafikkforhold, og forbindelse til psykiatri.
• Tilbygg legges slik at det er åpning for utvidelse av anlegget sydover.
• Tilbygg for sengeposter gir anlegget et nytt ansikt mot byen.

Planløsninger
I det følgende vises planløsninger av de ulike etasjene i anlegget. Avdelingene vises med ulike
fargekoder.
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1. ETG
Poliklinikker
MED.
POLIKLINIKK

KIR.
POLIKLINIKK

BASE

RESEP.
HOVEDINNG.

DRIFTSGÅRD

Hovedinng.

AKUTT
RØNTGEN

KANTINE

Kantine
TRYKKLUFT

GASS-SENTRAL

FOAJÉ

KIOSK
SERVERING

VENT
RØNTGEN

AMB.
POLIKLINIKK

KONTORER ADM.

VENT

Adm.

Røntgen

Psykiatri
hab/rehab

VAKT

LABORATORIUM

HAB./REHAB./PSYK. POL

Lab

PSYK.

• Åpninger mellom fløyer gir utsyn og lys
• Klare trafikklinjer gir god oversikt
• Romslige publikumsarealer gir trivsel

Psykiatri

Fig. 8.3.6 Plan 1. etg.

2. ETG
Sengepost kir.

BASER

Sengepost med.
SENGEPOST KIR.

BASER

FØDEAVDELING

ÅPENT
VAKT

VAKT

BASE

BASE

Føde

FØDEAVDELING

SENGEPOST MED.

ÅPENT
NED

Psykiatri
hab/rehab

Overvåkn.
AKUTTSEKSJON
VAKT
ÅPENT
NED

AKUTTMOTTAK
VAKT

AMBULANSETJENESTE

EKSP.

PSYK.

VENT
OPERASJON
ANESTESI
STERILSENTRAL

PSYK.

Operasjon

Ambulanser
LEGEVAKT
AMBULANSEINNG.

Akuttmottak

Psykiatri

Fig. 8.3.7 Plan 2. etg.
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U. ETG
Kjøkken

Teknisk
sentral
TRAFO
NØDAGGR.

KJØKKEN
GARDEROBER

C + 6.2
C + 5.7

C + 5.7

VASKERI

SENTRALLAGER
VAREMOTTAKC + 5.7
TEKN. KULVERT

PALLELAGER

C + 5.7

TEKNISK TRAFO
SENTRAL. NØDAGGR.

TEKSTILFORS.VISNINGSROM

GARDEROBER

TEKN. AVD.

ADM. ARKIV RENHOLD

AVFALLSSENTRAL
TEKSTILFORS.

C + 3.7

GARDEROBER
C + 6.2

TEKN. AVD.

MED. TEKNIKK

IKT- AVDELING

SENGERENGJØR.

Teknisk
avdeling

TIL
SYKEHJEM

Garderober

• Ny teknisk sentral gir fleksibilitet for endringer
• Driftsfunksjoner tilpasses eksisterende arealer

Fig. 8.3.8 Plan underetg.

3. ETG

Fysio/
ergo
FYSIOTERAPI

Skrivestue

LOFT

MED. KONTORTJENESTE

VENT.

LEGEKONTORER

MØTEROM

Adm.

Legekontorer

Psykiatri
hab/rehab
VENT.

PSYK.

Ventilasjon
Psykiatri
PSYK.

• Kontorfunksjoner innredes som åpne,
fleksible løsninger

Fig. 8.3.9 Plan 3. etg.

LOFT

VENT.

KALD LOFT

NT.

Ventilasjon
VENT.

VENT.

Fig. 8.3.10 Plan loft
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Utforming av anlegget
Det er søkt et samspill mellom eksisterende og nye deler som både binder sammen anlegget,
og som gir tilstrekkelige høydeforhold i de nye delene.

A

B

•

C

C

A

Fig. 8.3.11 Snitt
Om høydeforhold:
•

Generell etasjehøyde 4 m i nybygg gir fleksibilitet for føringer

•

Operasjon med etasjehøyde 4,5 m gir plass for LAF-tak

•

Eksisterende bygg med etasjehøyde 3,25 m gir lavere grad av fleksibilitet
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Formgiving av anlegget:
•
•
•

Nye glassganger blir sammenbindende elementer mellom gammelt og nytt.
De buete tilbyggende til sengepostene gir anlegget et nytt ansikt mot byen, og
signaliserer det nye sykehuset utad.
De nye bygningskroppene er gitt en utforming som henter trekk fra de eksisterende
byggene.

Fig. 8.3.12 Modellbilde fra nordøst
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Kostnadsberegning ombygging

Om kostnadsoverslaget
Kostnadsoverslag er utført ut fra erfaringspriser pr. kvadratmeter brutto areal.
Ut fra erfaringer fra nylig utførte ombyggingsprosjekter er det foretatt en klassifisering av
forskjellige typer av ombyggingsarealer. Samtlige bygninger er gjennomgått med tanke på
fordeling av areal i de forskjellige klasser.

KJØKKEN

MED.
POLIKLINIKK

GASSSENTRAL

TRAFO
NØDAGGR.

BASER

GARDEROBER

KIR.
POLIKLINIKK

C + 6.2
C + 5.7

C + 5.7

VASKERI

SENTRALLAGER

SENGEPOST KIR.

C + 3.7

BASE

AVFALLSSENTRAL

C + 5.7

VAREMOTTAK

PALLELAGER

TEKNISK
SENTRAL.

TRAFO
NØDAGGR.
TEKSTILFORS.

TEKN. KULVERT

C + 5.7

VAKT

EDNG.
TEKSTILFORS.

FØDEAVDELING

ÅPENT

RESEP.
DRIFTSGÅRD

VAKT

BASE

BASE

VISNINGSROM

FØDEAVDELING

SENGEPOST MED.

AKUTT
RØNTGEN
GARDEROBER

TEKN. AVD.

FOAJÉ

GARDEROBER

D

AMB.
POLIKLINIKK

MED. TEKNIKK

IKT- AVDELING

VENT

KIOSK
SERVERING

C + 6.2

SENGERENGJØR.

ÅPENT
NED

RØNTGEN

AKUTTSEKSJON

VENT

VAKT
ÅPENT
NED

AKUTTMOTTAK

UNDERETASJE
BRUTTO AREAL= XXX M2

UNDERETASJE
BRUTTO AREAL= XXX M2

AMBULANSETJENESTE

VAKT

OPPUSSING
BRUTTO AREAL= 397 M2

VAKT

OPPUSSING
BRUTTO AREAL= 529 M2

EKSP.

LETT OMBYGGING
BRUTTO AREAL= 582 M2

LETT OMBYGGING
BRUTTO AREAL= 797 M2

VENT

LABORATORIUM
TUNG OMBYGGING
BRUTTO AREAL= 243 M2

TUNG OMBYGGING
BRUTTO AREAL= 243 M2

NYBYGG
BRUTTO AREAL= 1296 M2

NYBYGG
BRUTTO AREAL= 744 M2

OPERASJON
ANESTESI
STERILSENTRAL

LEGEVAKT
AMBULANSEINNG.
UNDERETASJE
BRUTTO AREAL= XXX M2
OPPUSSING
BRUTTO AREAL= 58 M2
LETT OMBYGGING
BRUTTO AREAL= 591 M2
TUNG OMBYGGING
BRUTTO AREAL= 1004 M2
NYBYGG
BRUTTO AREAL= 2747 M2

UNDERETASJE

FYSIOTERAPI

OPPUSSING
10.500 kr/m2

VENT.

LOFT

MED. KONTORTJENESTE

2. ETASJE

1. ETASJE

VENT.

KALD LOFT

LEGEKONTORER
MØTEROM

VENT.
VENT.
UNDERETASJE
BRUTTO AREAL= XXX M2

LETT OMBYGGING
14.500 kr/m2

OPPUSSING
BRUTTO AREAL= 0 M2
LETT OMBYGGING
BRUTTO AREAL= 167 M2
TUNG OMBYGGING
BRUTTO AREAL= 0 M2
NYBYGG
BRUTTO AREAL= 53 M2

VENT.

URØRT
BRUTTO AREAL= 610 M2

TUNG OMBYGGING
21.000 kr/m2
NYBYGG
20.000 - 35.000 kr/m2

UNDERETASJE
BRUTTO AREAL= XXX M2
OPPUSSING
BRUTTO AREAL= 69 M2
LETT OMBYGGING
BRUTTO AREAL= 521 M2
TUNG OMBYGGING
BRUTTO AREAL= 243 M2
NYBYGG
BRUTTO AREAL= 335 M2
URØRT
BRUTTO AREAL= 132 M2

3. ETASJE

LOFT

Fig. 8.3.13 Fordeling av kostnadsklasser i ombyggingsprosjekt
Utifra denne fordelingen, med tillegg av kostnader til infrastruktur, utomhusanlegg og
brukerutstyr, er det kalkulert forventede kostnader for anlegget. I tillegg er det estimert marginer
for usikkerhet.
Det er gjort usikkerhetsanalyse for prosjektet. Utifra analysen kan det defineres totalkostnader
med hhv 50 og 85 % sikkerhet for overholdelse av budsjett. Det anbefales å benytte 50 %
nivået som styringsramme, og 85 % nivået som investeringsramme for prosjektet.
Sannsynlighetskurve for ombyggingsprosjektet er vist i nedenstående figur.
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%
85

545,7 ''

50

Investeringsramme
= Rammekostnad
Styringsramme
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400 ''

425 '' 450 '' 475 '' 500 '' 525 '' 550 '' 575 '' 600 ''
kr

Figur 8.3.14 Sannsynlighetskurve for ombyggingsløsning
Korreksjon for sikkerhetsmargin utgjør utifra dette samlet 25,6 % av kalkulerte byggekostnader.

Kostnadsoppstilling ombyggingsprosjektet
Av tabellen nedenfor fremkommer forventet prosjektkostnad, styringsramme og
investeringsramme for ombyggingsalternativet:
Brutto
areal
m2
10 362

Antatt
m2-pris
kr/m2
16 812

Sum
kr
174 202 172

10 362

16 812

174 202 172

3 536
160
1 243
628
96

35 000
23 500
20 000
20 000
20 000

123 753 000
3 760 000
24 860 000
12 560 000
1 920 000
21 450 000
7 950 000

5 663
16 025

34 657
23 118

16 025

27 093

196 253 000
370 455 172
58 700 000
5 000 000
434 155 172

16 Uforutsette kostnader for 50% sikkerhet (i prosent av prosjektkostnad)

15,0 %

65 123 276

17 Sum styringsramme

31 157

499 278 448

Post
1 Ombygging eksisterende fløy A-B-C-D-R
Sum ombygging
3
4
5
6
7
8
9

Nybygg sykehusfunksjoner
Nybygg kontorarealer, garderober etc
Nybygg tekniske rom, rømningstrapper etc.
Nybygg tverrgående trafikkareal
Nybygg forbindelsesgang til psykiatri
Kostnader infrastruktur, ikke inkl. i m2-priser
Utomhus anlegg

10
11
12
13
14
15

Sum nybygg
Sum byggekostnad
Brukerutstyr (Medisinsk teknisk) som i skisseprosjekt
Provisorier for kontorer, poliklinikk etc.
Kostnader riving eksist. fløy A-B-C-D-S
Sum prosjektkostnad

16 025

18 Avrundet styringsramme

500 000 000

19 Uforutsette kostnader for 85% sikkerhet (i prosent av prosjektkostnad)

25,6 %

111 143 724

20 Sum investeringsramme

34 029

545 298 896

16 025

21 Avrundet investeringsramme

545 000 000

Kostnader er totale prosjektkostnader inkl. mva. Prisnivå 15. sept. 2004
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Byggefaser ombygging

Foreløpige analyser tilsier at utbyggingen og ombyggingen av de eksisterende arealene vil
måtte gjøres i minst 5 ulike påfølgende faser. I tillegg vil det være behov for en fase for
tilrettelegging før oppstart. Fasene er vist på nedenstående figur:

SER

MED.
POLIKLINIKK

PROVISORIUM¨

2

2

KIR.
POLIKLINIKK

R.

5

FØDEAVDELING

BASE

1

VAKT
BASE

RESEP.

2

HOVEDINNG.

4

DRIFTSGÅRD

FØDEAVDELING

AKUTT
RØNTGEN

4

KANTINE

TRYKKLUFT

GASS-S ENTRAL

3

FOAJÉ

VENT

KIOSK
SERVERING
AMB.
POLIKLINIKK

KONTORER ADM.

RØNTGEN

4

N

VENT
AKUTTMOTTAK

RIVES
I FASE 3

VENT

SJON
ESI
SENTRAL

LABORATORIUM

1

AMBULANSETJENESTE

VAKT

EKSP.

1

LEGEVAKT
AMBULANSEINNG.

OL

PSYK.

UNDERETASJE

2. ETASJE

1. ETASJE

FASE 1 – TILBYGG TEKN. OG AKUTT

FYSIOTERAPI

2

LOFT

ENESTE

LEGEKONTORER
MØTEROM

VENT.

5

FASE 2 – OM- OG TILBYGG A-R -FLØY

VENT.

KALD LOFT

VENT.
VENT.
VENT.

1

FASE 3 – OM- OG TILBYGG B-FLØY ++
FASE 4 – OMBYGG C-FLØY ++
FASE 5 – OMBYGG 3. ETG. B-C-FLØY
OG 2. ETG. D-FLØY

3. ETASJE

LOFT

Figur 8.3.15 Byggefaser
•

I prinsipp bygges fløyene om fra bunn til topp. Unntak er bl.a. 3. etg. i B-C-fløy, som
bygges om etter at hele 2. etg. er ferdigstilt til sengeposter.

•

I fase 1 etableres provisorium for poliklinikker og kantine, slik at disse kan drives uten
avbrudd gjennom hele byggetiden.

Et ukast til fremdriftsplan basert på de viste byggefasene presenteres nedenfor:
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Fremdrift ombygging

ID
1

Aktivitetsnavn
Beslutningsprosess

2

Kontrahering rådgivere

3

Ombygging

4

Forprosjekt

5

Detaljprosjekt

6

Byggestart

7

Byggefase

8

Trinn 0. Tilrettelegging logistikk, traffikale

9

Trinn 1, Nybygg

10

Ny teknisk sentral

11

Nybygg akuttfløy

12

Ombygginger Fløy D

1

År 1
2 3

4

1

År 2
2 3

4

1

År 3
2 3

4

1

År 4
2 3

4

1

År 5
2 3

4

1

År 6
2 3

4

Provisorier poliklinikk

13
14

Trinn 2. Ombygging Fløy A og R

15

Trinn 3. Ombygging fløy B

16

Trinn 4. Ombygging Fløy C

17

Trinn 5. Ombygging fløy D, 3. Etg B/C

18

Ferdigstillelse alle byggetrinn

Fig. 8.3.16 Skisse til hovedfremdriftsplan ombygging
•
•

Fremdriften forutsetter parallell prosjektering og bygging. De enkelte byggetrinnene
planlegges løpende mens de foregående bygges.
Forutsatt at fremdriften går uten avbrudd, kan anlegget stå ferdig januar 2011.
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Presentasjon av nybyggalternativet
Dagens situasjon

Det er forutsatt at nybygget lokaliseres til området syd for eksisterende sykehus. Tomtearealet
ser slik ut:

Fig. 8.4.1 Dagens tomtesituasjon for nybygg
Noen forutsetninger ved situasjonen:
•

Hadsel kommune stiller ca. 20 daa tilleggstomt til rådighet for nytt sykehus.

•

Omlegging av vei og VA er forespeilet dekket av kommunen.

•

Eksisterende A-B-C-D-S-P-fløy forutsettes revet. Eksisterende R- og E-fløy
(inneholdende bl.a. kjøkken og vaskeri) vurderes beholdt.

•

Tomteområdet er lett skrånende og bevokst med bjørkeskog.

•

Omliggende bebyggelse er 2 etasjes småhus.

•

Eksisterende barnehage, sykehjem og bygg for psykiatri må tas hensyn til.
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Ny løsning - nybygg

Berørte alternativer
Det er i arbeidet med nybyggsprosjektet skissert ulike bygningsmessige løsninger, i dialog med
sykehusorganisasjonen.
Det vises her de gjennomgåtte alternativer.
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4
Publikumsadkomst
Ambulanseadkomst
Driftsadkomst

Fig. 8.4.2 Gjennomgåtte alternativer for nybygg
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Valgt alternativ
Av de skisserte alternativ ble alt. 1 totalt sett vurdert som best, m.h.t. utbyggingsmønster,
kompakthet og oppfyllelse av øvrige forutsetninger.

Hovedinng.
Føde

Kantine

Poliklinikker

Røntgen

Sengepost kir.
Ambulanser

Lab
Akuttmottak
Sengepost med.

Operasjon

1. etg.

Drift/teknisk

2. etg.

Fig. 8.4.3 Bearbeidet alternativ 1

Utbyggingsmønster
Det er skissert to varianter av utbyggingsmønster for nybyggsprosjektet. Alternativ A kan
realiseres uavhengig av om B-C-fløy rives. Alternativ B forutsetter at fløyene rives.
Begge alternativene ivaretar bl.a.:
•

En rydding hovedstruktur, med en klar hovedakse.

•

Fremtidige utvidelsesmuligheter i flere retninger.

•

Atskilt hovedadkomst for publikum, akuttadkomst og driftsadkomst.

•

Forbindelse til psykiatri.

Utbyggingsmønstrene vises i det etterfølgende:
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Fig. 8.4.4 Tomtedisponering og utbyggingsmønster nybygg - alt. A
Momenter ved alt. A:
•
•
•

Nybygg legges slik at det er åpning for utvidelse av anlegget både nord- og sydover.
Hovedakse nord-syd gir klar struktur og fleksibilitet for endringer.
Hovedadkomst er uavhengig av om B-C-fløy rives.
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Fig. 8.4.5 Tomtedisponering og utbyggingsmønster nybygg - alt. B
Momenter ved alt. B:
• Utvidelsesmulighet og hovedakse som i alt A.
•
Ved riving av eksist. fløy B-C kan ny hovedadkomst legges direkte opp fra riksvei.
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Planløsninger
I det følgende vises planløsninger av de ulike etasjene i anlegget.

LIK

LIN

IK

K

Hovedinng.

IN
S

K

PO

KANTINE

Poliklinikker

DIS

Kantine

ME

Psykiatri

FOAJE
RØNTGEN
LABORATORIER

RESEPSJON
KIR

ISK
URG

IKL
POL

INIK

K

SENTR.BORD
RØNTGEN

Røntgen

GARDEROBE

Kjøkken

Lab

GARDEROBE
LABORATORIUM

GARDEROBE SENGERENGJØRING
MEDISINSK
TEKNIKK

VASKERI

GARDEROBE

HOVED KJØKKEN

Garderober
SENTRALLAGER
DRIFTSTEKNISK AVDELING

Teknisk
avdeling

Vaskeri
TEKNISK SENTRAL

Teknisk
sentral

•

1. ETG.
Fig. 8.4.6 Plan 1. etg.
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OPPH.
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AREAL
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POSTOPERATIV

BASE
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KIRURGI

Akuttmottak
Overvåkn.
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DIS
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FYSIOTERAPI

OPERASJONS
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BASE

Sengepost med.

KAPELL

Operasjon
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Kapell

2. ETG.
Fig. 8.4.7 Plan 2. etg.
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ÅPENT
NED

ADMINISTRASJON

FOAJE

MØTEROM

MØTEROM

Skrivestue

LEGEKONTORER

Legekontorer

ÅPENT
NED

IT
SERVER
SKRIVE
STUE

TEKNISKROM

3. ETG.

Fig. 8.4.8 Plan 3. etg.

Momenter i løsningene:
•
•
•

Vifteformet layout gir nærhet, lys og utsikt
Klare trafikklinjer gir god oversikt
Romslige publikumsarealer gir trivsel
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Utforming av anlegget
Det er søkt å skape volumer og romforløp som gir en menneskelig skala, og god tilgang til
dagslys og utsyn selv om anlegget er kompakt.

A-A

A

B

B

A

B-B
Fig. 8.4.9 Snitt
Om høydeforhold:
•

Generell etasjehøyde 4 m gir fleksibilitet for føringer

•

Operasjon med etasjehøyde 3,5 m og teknisk overetasje, gir optimal drift
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Formgiving av anlegget:
•
•
•

Hovedaksen med overlys nord-syd binder sammen anlegget. Aksen gir markering av
hovedinngangen.
De vifteformede sengepostene gis avslutninger som svarer på dimensjoner i
omgivelsene.
Det nye anlegget definerer et parkrom sammen med byggene for psykiatri.

Fig. 8.4.10 Modellbilde fra nordvest
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Kostnadsberegning nybygg

Om kostnadsoverslaget
Kostnadsoverslag er utført ut fra erfaringspriser pr. kvadratmeter brutto areal.
Det er definert ulike typer nybyggsareal utifra innhold og komplikasjonsgrad. Etasjene er
gjennomgått med tanke på fordeling av areal i de forskjellige klasser. Fordelingen ser slik ut:
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Fig. 8.3.11 Fordeling av kostnadsklasser i nybyggsprosjekt
Utifra denne fordelingen, med tillegg av kostnader til infrastruktur, utomhusanlegg og
brukerutstyr, er det kalkulert forventede kostnader for anlegget. I tillegg er det estimert marginer
for usikkerhet.
Som nevnt tidligere er det gjort usikkerhetsanalyse for prosjektet, med estimater av marginer for
hhv 50 og 85 % sannsynlighet.
Sannsynlighetskurve for nybyggsprosjektet er vist i nedenstående figur.
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Figur 8.4.12 Sannsynlighetskurve for nybyggsløsning
Korreksjon for sikkerhetsmargin utgjør utifra dette samlet 14 % av kalkulerte byggekostnader.

Kostnadsoppstilling nybyggsprosjekt
Av tabellen nedenfor fremkommer forventet prosjektkostnad, styringsramme og
investeringsramme for nybyggalternativet:

Post
1 Ombygging eksisterende fløy A-B-C-D-R

Brutto
areal
m2
-

Sum ombygging
3
4
5
6
7
8
9

Nybygg sykehusfunksjoner
Nybygg kontorarealer, garderober etc
Nybygg tekniske rom, rømningstrapper etc.
Nybygg tverrgående trafikkareal
Nybygg forbindelsesgang til psykiatri
Kostnader infrastruktur, ikke inkl. i m2-priser
Utomhus anlegg

10
11
12
13
14

Sum nybygg
Sum byggekostnad
Brukerutstyr (Medisinsk teknisk) som i skisseprosjekt
Kostnader riving eksist. fløy A-B-C-D-S
Sum prosjektkostnad

-

Sum
kr
-

8 358
3 239
1 995
500
150

35 000
23 500
20 000
20 000
20 000

292 530 000
76 116 500
39 900 000
10 000 000
3 000 000
26 550 000
14 809 500

14 242
14 242

32 503
32 503

9 056
14 242

1 500
37 557

462 906 000
462 906 000
58 400 000
13 583 400
534 889 400

4,7 %

25 139 802

39 322

560 029 202

15 Uforutsette kostnader for 50% sikkerhet (i prosent av prosjektkostnad)
16 Sum styringsramme

Antatt
m2-pris
kr/m2

14 242

17 Avrundet styringsramme

560 000 000

18 Uforutsette kostnader for 85% sikkerhet (i prosent av prosjektkostnad)

14,1 %

75 419 405

19 Sum investeringsramme

42 853

610 308 805

14 242

20 Avrundet investeringsramme

610 000 000

Kostnader er totale prosjektkostnader inkl. mva. Prisnivå 15. sept. 2004
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Fremdrift nybygg

Nybygget kan realiseres i en sammenhengende byggefase, med samlet innflytting etter
ferdigstillelse. Det vises her et utkast til fremdriftsplan:

ID Aktivitetsnavn
1 Beslutningsprosess

År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
År 7
Å
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2 Kontrahering rådgivere
3 Nybygg
4

Regulering

5

Forprosjekt

6

Detaljprosjekt

7

Byggestart

8

Byggefase

9

Utstyrsinstallasjoner

10 Ferdigstillelse

Fig. 8.4.13 Skisse til hovedfremdriftsplan nybygg

•

Fremdriften forutsetter parallell prosjektering og bygging. Entrepriser for grunnarbeid og
råbygg startes mens planlegging av de øvrige pågår.

•

Forutsatt at fremdriften går uten opphold, kan anlegget ferdigstilles desember 2009.
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Fleksibilitet i de foreslåtte løsningene

Temaet fleksibilitet har vært spesielt fokusert i prosjektene. I de foreliggende løsningene er
følgende elementer vesentlige for fleksibiliteten:

8.5.1
•
•
•

8.5.2
•

Samordning av funksjoner
Både ombygging og nybygg har samlet poliklinikkområde med mulighet for fleksibel
bruk av de enkelte delene.
Både ombygging og nybygg har samlet sengeområde med mulighet for flytende skille
mellom kirurgisk og medisinsk del. Nybyggsløsningen anses som noe bedre løst mht
fleksibilitet enn ombyggingsløsningen.
Både ombygging og nybygg har samlet akuttområde med mulighet for ulike måter å
drive akuttmottak, legevakt, overvåkning etc.

Fleksibilitet i stab- og støttefunksjoner
Kjøkken og vaskeri
o I ombyggingsprosjekt:
 I ombyggingsprosjekt er kjøkken og vaskeri plassert i eksisterende
lokaler.
 Vaskerilokalene kan i utgangspunktet benyttes som de er, og generer
ikke kostnader i ombyggingsprosjektet.
 Dersom funksjonene outsources, vil det bli ledig areal i prosjektet. Man
vil kunne sløyfe ombygging for nytt kjøkken, og spare anslagsvis 5 mill.
kr. investeringskostnad.
o

•

Administrasjon og skrivetjeneste
o I ombyggingsprosjekt:
 Administrasjon og medisinsk kontortjeneste er plassert i eksisterende
3. etg.
 Dersom deler av eller hele funksjonene blir besluttet tatt ut av anlegget,
vil deler av lokalene bli ledige, og man kan spare
ombyggingskostnader.
o

•

I nybyggsprosjekt:
 I nybyggsprosjektet er kjøkken og vaskeri plassert i driftsområdet, som
separate ”blokker”.
 Dersom funksjonene blir besluttet outsourcet, eller man velger å
benytte eksisterende lokaler i R- og E-fløy, er det kurant å justere
planløsningen av nybygget.
 Man vil kunne redusere nybyggsarealet, og spare anslagsvis 20 mill. kr.
investeringskostnad.

i nybyggsprosjekt:
 Administrasjon og medisinsk kontortjeneste er plassert samlet i 3. etg.
 Dersom deler av eller hele funksjonene blir besluttet tatt ut av anlegget,
er det planleggingsmessig kurant å endre løsningene. Man vil da spare
nybyggskostnader.

Teknisk drift
o i ombyggingsprosjekt:
 Teknisk driftsavdeling er plassert i eksisterende underetasje. Ved evt.
reduksjon av funksjonene, vil det bli ledig areal, og man vil kunne spare
kostnader til oppussing.
o

I nybyggsprosjekt:
 Teknisk driftsavdeling er plassert som egen ”blokk” i driftsområdet. Ved
evt. reduksjon av funksjonene, er det planleggingsmessig kurant å
endre løsningene. Man vil da spare nybyggskostnader.
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Hab/rehab
I begge prosjektene er hab/rehab forutsatt lokalisert i eksisterende F-fløy. Det vil være
noe ledig areal i fløyen for evt. etablering av lærings- og mestringssenter.
I ombyggingsprosjektet kan evt. utvidelse av hab/rehab-funksjoner, for eksempel med
treningsbasseng, skje ved forlengelse av 1. etg. i tilbygget, syd for planlagt lab. Det er
god forbindelse for publikumsadkomst hit.
I nybyggsprosjektet er det muligheter for utvidelse av disse funksjonene syd for planlagt
fysioterapi. Det er også her god adkomst for publikum.

Bygningsmessige løsninger
Ryddig bæresystem i nybygg og tilbygg, med få hindringer for senere ombygging og
omlegging av tekniske føringer.
I eksisterende arealer i ombyggingsprosjektet vil eksisterende bærevegger legge
begrensninger på fleksibiliteten.
Gode etasjehøyder i nybygg og tilbygg gir enkle forhold for senere endringer i bruk, og
ombygging av tekniske anlegg.
I eksisterende arealer i ombyggingsprosjektet vil eksisterende lave etasjehøyder
begrense fleksibiliteten.
Varmeanlegg planlegges for begge prosjektene med energifleksibilitet; mulighet for valg
av den rimeligste energikilden til enhver tid.
Gode føringsveier og romslige koblingsrom for el-anlegg gjør senere endringer enkle.
Nybyggsprosjektet vil ha et fortrinn mht føringsveier.
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I hvilken grad er prosjektet nytenkende?

Et spørsmål som har vært fremmet av styringsgruppen i prosjektet er i hvilken grad prosjektet
legger opp til løsninger som kan anses som nytenkende. Med dette gjelder både hvilke
organisasjons- og driftsformer det legges opp til og hvilke bygningsmessige løsninger som er
valgt. Det bemerkes at det ikke ligger i prosjektets mandat å vurdere eventuelle
funksjonsfordelinger i foretaket, slik at vurderingen gjort her er basert på at dagens
funksjoner/oppgaver videreføres.
Som beskrevet i forrige kapittel legges det opp til fleksible bygningsmessige løsninger innenfor
flere områder som er dimensjonert for å kunne ivareta fremtidige endringer i organiseringen av
sykehuset. I dette kapittelet vil det overordnet ytterligere drøftes hvordan og i hvilken grad
prosjektet har ivaretatt ønsket om nytenking. Vurderingene under er sammenfattet av Deloitte
basert på de diskusjoner og innspill som har kommet frem under arbeidet.

Samordning av funksjoner
Prosjektet har hatt fokus på å legge til rette for en bedre fleksibilitet for både sengeposter og
poliklinikker.
Sengepostene er, i både ombyggingsalternativ og nybyggalternativ, samlokalisert i samme
etasje og utformet på en måte som gir en fleksibilitet på tvers av avdelingene. Det har ikke vært
tid og rammer i prosjektet til å vurdere endring i organisasjonsformer ved sykehuset, men det
har vært sentralt å utvikle løsninger som legger til rette for fremtidige organisasjonsformer.
Sengepostene er derfor samlokalisert for å gi størst mulig fleksibilitet for fremtiden.
Det er allikevel vurdert av avdelingene at denne samlokalisering kan gi gevinster for sykehuset
ved en bedre samlet ressursutnyttelse for sengepostene. Spesielt gjelder dette samordning
mellom kirurgi og medisin.
Tilsvarende betraktninger er gjort for poliklinikkene. Prosjektet har også her lagt opp til en
samlokalisering og fleksible løsninger som vil kunne ivareta fremtidige organisasjonsmessige
endringer. I vurderingen av fremtidig behov og kapasitet har poliklinikken stått sentralt da det
forventes en stor økning i behovet fremover som følge av en økt konvertering til dagbehandling
og flere polikliniske konsultasjoner. Ved en samlokalisering av poliklinikken er det gevinster i å
flytte funksjonene sammen i forhold til dagens løsning, men det vil også være et viktig premiss
for å kunne ivareta økt aktivitet som forventes fremover.
For pasientene gir også løsningene en bedre funksjonalitet og oversikt med poliklinikker,
røntgen og laboratorium i første etasje og sengepostene samlet i annen etasje.

Forhold til primærhelsetjenesten
Det er planlagt med rom til felles akuttmottak (FAM) med primærhelsetjenesten og nærliggende
observasjonssenger. Forholdene er med andre ord lagt godt til rette for en utvidet samhandling
med primærhelsetjenesten. Dersom det med tiden viser seg ønskelig med et enda mer
omfattende samarbeid, vil det kunne finnes bygningsmessige løsninger for dette enten innenfor
den fleksible bygningsmassen eller i en av de mange mulighetene for tilbygg.
IKT og telemedisin
Arealene som er lagt til grunn for IKT er ved nybygg og ombygging mindre enn dagens arealer.
Det er ikke forutsatt en større sentralisering av IKT tjenestene i foretaket i dette prosjektet, men
prosjektet har lagt til grunn det som anses som et minimumsbehov i forhold til å dekke det
behovet en har i dag. Ved en økt sentralisering i foretaket vil det i de bygningsmessige
løsningene være mulig å både redusere areal eller å øke areal hvis hele foretaket vil driftes fra
Stokmarknes.
Prosjektet har i tillegg diskutert fulldigitalisering av sykehus og telemedisin. Begge områdene
anses som sentrale utviklingsområder som vil kunne påvirke driftsmodeller og organisering av
sykehuset. Et nytt eller rehabilitert bygg vil gjøre det enklere å muliggjøre dette.
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Innen fulldigitalisering av sykehuset ble logging mot sykehuset fra primærhelsetjenesten,
elektronisk registrering av pasient ved ankomst (noe som kan redusere/fjerne ventetid),
hjemmekontor for radiologer med mulighet til å inngå i felles vaktsystem og elektronisk
rekvirering fremhevet som noen av fordelene.
Telemedisin vil kunne benyttes som et alternativ til at pasienten reiser dersom en ikke har lokale
spesialister. Bedre fagutvikling for primærhelsetjenesten gjennom en tettere kontakt med
spesialister, samt muligheter for lokal behandling av pasienter på legekontor/lokalsykehus ved
at vurdering av pasient kan gjøres av digitalt er noen av fordelene som er diskutert i prosjektet.
Det vil derfor være sentralt i det videre arbeidet i prosjektet at ny teknologi får tilstrekkelig fokus
da dette vil ha vesentlig påvirking på det fremtidige sykehuset i Stokmarknes.

Stab/støtt og ikke-medisinske funksjoner
Styrevedtaket fra Helse Nord RHF sa at det var ønskelig at prosjektet både vurderte fleksible
løsninger for stab og støtte funksjoner, samt vurderte hvilke funksjoner som var nødvendige å
ha i sykehuset. Tatt i betraktning prosjektets tidsrammer ble dette diskutert tidlig i prosjektet og
på et overordnet nivå for å legge et grunnlag for det videre arbeidet. Dette er videre presisert av
rammer gitt av styringsgruppen, se kapittel 4. Disse sier at prosjektet legger til grunn en
sentralisering i foretaket/eksternt kjøp av funksjonene slik det er gitt signaler fra styret Helse
Nord RHF. Prosjektet har således lagt opp til minimums areal til stab og støtte funksjonene.
Det har allikevel vært fokus på å legge opp til løsninger som gjør det mulig å trekke ut enda
større deler av stab og støtte funksjonene på et senere tidspunkt hvis HHF skulle velge andre
organisasjonmessige løsninger enn de har i dag. Areal til administrasjon, vaskeri og kjøkken er
lokalisert i sykehuset på en slik måte at de kan trekkes ut hvis dette skulle være nødvendig.
Prosjektet har også vurdert eventuelle besparelser knyttet til å benytte eksisterende kjøkken og
vaskeri for begge alternativer. Når det gjelder kjøkken er det også lagt opp til løsninger som
legger til rette for både økt kjøkken drift hvis sykehuset ønsker å utvide sitt samarbeid med
kommunen, med for eksempel flere sykehjem, eller redusert kjøkkendrift som følge av
outsourcing.
Prosjektet legger altså opp til en økt sentralisering av stab/støtte tjenester men inkluderer areal
til vaskeri og kjøkken. Prosjektet har imidlertid hatt fokus på å tilrettelegge med fleksible
løsninger som kan hensynta fremtidige føringer fra HHF. I tillegg er det synliggjort eventuelle
besparelser som kan oppnås ved å trekke dette ut av de fremlagte skisseprosjekter.

Andre funksjoner
Psykiatrien blir gjennom forslagene bedre integrert med somatikken. For det første er begge
fagområdene sammen om det felles akuttmottak. For det andre er bygningene foreslått koblet til
hverandre på en slik måte at samhandlingen underlettes og begge parter kan bruke
fellesområdene i sykehuset. Dette gjør det også mulig med en utvidelse av samarbeidet på nye
områder for pasienter som har behov for bistand fra begge fagområdene.
Det ble tidlig lagt til grunn i prosjektet at Hab/Rehabs behov for areal skulle videreføres i Ffløyen. Dersom det med tiden viser seg ønskelig med et mer omfattende samarbeid mellom
denne tjenesten og resten av sykehuset, vil det kunne finnes bygningsmessige løsninger for
dette enten innenfor den fleksible bygningsmassen eller i en av de mange mulighetene for
tilbygg. Treningsfasiliteter som for eksempel svømmehall vil greit kunne bygges i tilknytning til
sykehuset.
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Sammenligning av ombygging og nybygg

Nedenstående oppstilling er et sammendrag av en kvalitativ og kvantitativ sammenligning av de
to alternativene basert på prosjekteringsgruppens arbeid og leveranse. En mer utfyllende og
detaljert redegjørelse finnes i beskrivelsen for skisseprosjektene, ”Skisseprosjekter 2004”.

Ombygging:

Nybygg:

Tegnforklaring:
Ombygging og nybygg er likeverdige
Mer gunstig løsning
Mindre gunstig løsning

Trafikk og adkomstsituasjon
Ryddige adkomstforhold, men
adkomstområdet for publikum er noe trangt.

Gode adkomstforhold for alle kategorier

Hovedutforming
Begge prosjektene gir tilfredsstillende arkitektoniske og miljømessige løsninger
Sengeområde mindre oversiktelig

Større oversikt i sengeområde i nybygg

Logistikk, interne avstander
De fleste viktige avstander er lengre i
ombygging

De fleste viktige avstander er kortere i nybygg

Unntak: Kortere avstand for tekstilforsyning og
avfallssentral

Unntak: Større avstand for tekstilforsyning og
avfallssentral

Utforming av enkeltdeler
Mange gode kvaliteter, men eksisterende
bygg binder løsningene av sengeposter

Sengeområdet klart bedre i nybygg

Fleksibilitet for fremtidige endringer
Hovedmønster utvidbart i en retning,
tilbyggsdelene fleksible. Eksist. bygg mindre
fleksible, med lave etasjehøyder og tunge
vegger.

Hovedmønster utvidbart i flere retninger.
Bygningene fleksible.
Forberedt for påbygg.

Arealforbruk
Brutto areal 16 100 m2

Brutto areal 14 200 m2

Kostnader nybygg og ombygging
Antatt rammekostnad 545 mill. kr.

Antatt rammekostnad 610 mill. kr.

Driftsforstyrrelser ved realisering
Realiseringen av prosjektet innebærer
ombygging av sykehuset i full drift, med mulig
redusert aktivitet.

Det forventes ikke spesielle driftsforstyrrelser
inne i sykehuset i byggeperioden.

Tidsrammer for realisering
Ferdigstillelse av anlegget kan skje tidligst
januar 2011.

Ferdigstillelse av anlegget kan skje tidligst
desember 2009

Samlet vurdering: Prosjekteringsgruppens vurdering er at nybygg gir flest kvalitative fordeler,
men har ca. 60 mill. kr. høyere antatt investeringskostnad
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9 Kort om usikkerhetsanalysen
Usikkerhetsanalysen er gjennomført av Hospitalitet as på oppdrag fra Helse Nord RHF.
Nedenfor følger et sammendrag fra analysen. For mer detaljert gjennomgang vises det til
vedlagt fullstendig rapport fra Hospitalitet.
Usikkerhetsanalyse av to alternative utbyggingsløsninger for Hålogalandsykehuset,
Stokmarknes er gjennomført i november 2004 med formål å anslå forventet prosjektkostnad
(NS3453) med tilhørende usikkerhetsmargin, samt identifisere hvilke forhold som bidrar mest til
alternativenes kostnadsusikkerhet.
Alternativene som ble analysert, var skisseprosjekter av en nybyggløsning og en
ombyggingsløsning fremlagt for Styringsgruppen 1. november 2004 med senere foretatte
justeringer i arealer.
Resultat av analysene viser følgende kostnader:
(Prisnivå er september 2004)

Forventet
prosjektkostnad
(50%)

Ramme for
85% sikkerhetsnivå

Nybyggløsning (14.242 kvm.)

562 mill. kroner

610 mill. kroner

Ombyggingsløsning (16.025 kvm.)

497 mill. kroner

545 mill. kroner

Resultatet er et ”øyeblikksbilde” basert på foreliggende forutsetninger bl.a. med hensyn til
programmerte arealer for analysen. Usikkerhetsanalysen tar ikke hensyn til at programmerte
funksjonsarealer kan bli endret eller at rammestyring kan bidra til endring av sluttresultatet ved
endring av arealer og øvrig kalkylegrunnlag.
Det er per definisjon 50% sannsynlighet for å oppnå ”forventet prosjektkostnad”. I flere
prosjekter settes dette som prosjektleders styringsmål, mens det søkes finansiering for en
kostnadsramme med 85% sikkerhetsnivå.
Analysen angir samtidig de kostnadsposter og generelle faktorer som beregningsmessig bidrar
mest til den totale usikkerhetsmarginen.
For nybyggløsningen gjelder det følgende poster og faktorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kostnader (kvadratmeterpriser) for sykehusfunksjoner
Entreprenørmarkedet
Ambisjonsnivå
Kvalitet på prosjektledelse og byggeledelse
Kontraktsstrategi
Kvalitet på planleggingen
Brukere

Påvirkelig
Ikke-påvirkelig
Påvirkelig
Påvirkelig
Påvirkelig
Påvirkelig
Påvirkelig

For ombyggingsløsningen gjelder disse poster og faktorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kvalitet på prosjektledelse og byggeledelse
Entreprenørmarkedet
Kvalitet på planleggingen
Kostnader (kvadratmeterpriser) for fløy B-C
Kontraktsstrategi
Brukere
Teknisk gjennomføringsstrategi

Påvirkelig
Ikke-påvirkelig
Påvirkelig
Påvirkelig
Påvirkelig
Påvirkelig
Påvirkelig
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10 Totaløkonomi
Investeringsanalysen er gjennomført av Deloitte. Nedenfor følger et sammendrag fra
totaløkonomien vurdert i prosjektet. For mer detaljert gjennomgang vises det til vedlagt
fullstendig rapport, ”Investeringsanalyse 2004”, fra Deloitte.
Prosjektet har hatt som mandat å utarbeide to sammenlignbare alternativer for ombygging og
nybygg. For å kunne sammenligne de to alternativene har det vært viktig å synliggjøre både
kvantitative og kvalitative forskjeller. Dette kapittelet har fokus på å sammenstille den totale
økonomien for begge prosjektene og således sammenligne de kvantitative forskjellene.
De kvalitative forskjellene er synliggjort i prosjekteringsgruppens rapport, ”Skisseprosjekter
2004”.
Sammenstillingen av totaløkonomien tar utgangspunkt i både estimerte investeringskostnader
og driftskostnader, presentert i kapittel 10.1. Følgende forhold er vurdert og lagt til grunn i
beregningene:
•
Investeringskostnad, inkl utstyrskostnad
•
Investeringsforløp og byggelånsrenter
•
Driftsgevinster som følge av nytt eller rehabilitert bygg
•
Driftsforstyrrelser i byggeperioden
Investeringskostnader og utstyrskostnader som benyttes i analysen er basert på hhv
Usikkerhetsanalysen og Hovedprogram utstyr, begge gjennomført av Hospitalitet as.
Totaløkonomien i prosjektene er videre presentert gjennom nåverdiberegninger både for å
kunne synliggjøre lønnsomheten til prosjektene og for å kunne sammenligne ombygging og
nybygg.
Investeringskostnadene er beregnet av prosjekteringsgruppen med utgangspunkt i uttegnet
bruttoareal og kvadratmeterpriser basert på erfaringstall for de ulike bygningsdelene.
Bruttoarealet for ombygging er uttegnet til om lag 16.000 kvm, mens det for nybygg er om lag
14.200 kvm. For å vurdere usikkerheten i beregningene ble det gjennomført en
usikkerhetsanalyse av Hospitalitet2. Usikkerhetsanalysen viser til to usikkerhetsmarginer:
•
85 % sannsynlighet for oppnåelse av forventet prosjektkostnad som tilsvarer det nivået
prosjektet må stille sikkerhet for og således søke finansiering på
•
50% sannsynlighet for oppnåelse av forventet prosjektkostnad tilsvarer det nivået
prosjektet vil styre etter, altså styringsrammen for prosjektet.
Investeringskostnaden tilsvarende 85% sannsynlighet er benyttet i beregningene for
prosjektenes lønnsomhet. Et nivå på 85% sannsynlighet anses som mest hensiktmessig for å
hensynta tilstrekkelig usikkerhet da prosjektet fortsatt er i en tidlig fase. Investeringskostnadene
på dette nivået inkluderer et usikkerhetspåslag på 26% for ombygging og 14 % for nybygg.
Investeringskostnaden for ombyggingsalternativet er estimert i usikkerhetsanalysen til 545
MNOK og for nybygget 610 MNOK. Tallene inkluderer utstyrskostnad på om lag 59 MNOK
(basert på HPU gjennomført av Hospitalitet), men hensyntar ikke byggelånsrenter og
prisstigning frem til ferdigstillelse. Byggelånsrentene er allikevel inkludert i vurdering av
totaløkonomien.
I byggeperioden er det forutsatt at investeringene betjenes med byggelån og at rentene
tilknyttet dette betjenes løpende. Ombyggingsprosjektet vil ha noe høyere samlede
byggelånsrenter grunnet ett år lenger byggetid enn nybyggprosjektet.
De vurderinger som er gjort av driftsøkonomien, har hatt fokus på gevinster knyttet til å flytte inn
i et nytt eller rehabilitert bygg, samt eventuelle driftsforstyrrelser i byggeperioden.
Med gevinster i denne analysen menes de driftsmessige gevinstene som vil muliggjøres som
følge av de bygningsmessige løsningene i et nytt eller rehabilitert bygg i forhold til å videreføre
2

Delprosjekt som har vurdert usikkerhet i forbindelse med prosjektene, se kapittel 9.
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drift i dagens bygningsmasse. Gevinstanalysen har tatt utgangspunkt i tidligere identifiserte
gevinster fra Skisseprosjekt 2003. I tillegg til dette har prosjektet vurdert om det er ytterligere
gevinster knyttet til de nye skisseprosjektene, samt om det er forskjeller mellom ombygging og
nybygg. Arbeidet med kvalitetssikring av tidligere gevinster og identifisering av nye gevinster
har blitt gjennomført i arbeidsgrupper med de ulike avdelingene ved sykehuset. Gevinstene
anses derfor som godt forankret i organisasjonen. Det er også prosjektets oppfatning at
gevinstene er ambisiøse, men basert på god forankring og eierskap til gevinstene er de vurdert
som fullt ut realiserbare.
Gevinster fra Skisseprosjekt 2003 er vurdert av arbeidsgruppen til å være gyldige også ved de
nye fremlagte skissene. I tillegg er det identifisert i underkant av 4 MNOK i nye gevinster ved å
flytte inn i et nytt eller rehabilitert bygg. Samlet er gevinstene for ombyggingsalternativet
estimert til 18,6 MNOK, mens det for nybyggalternativet er identifisert samlede gevinster på
20,2 MNOK. Nybyggalternativet har således om lag 1,6 MNOK høyere årlige gevinster,
hovedsaklig grunnet lavere FDVU kostnader.
Det har i prosjektet vært diskutert og vurdert driftsforstyrrelser i byggeperioden for
ombyggingsalternativet med den hensikt å identifisere eventuelle driftsforstyrrelser og tallfeste
konsekvensene av disse. For nybyggalternativet har prosjektet vurdert dette til kun å omfatte
eventuelle forstyrrelser ved selve flyttingen fra gammelt til nytt bygg.
I forbindelse med ombygging av sykehuset vil det være en utfordring å opprettholde aktiviteten
ved sykehuset med samme effektivitet og kvalitet som i dag. Prosjektet har vurdert
driftsforstyrrelser for ombygging til å omfatte redusert aktivitet (i årene sengepostene bygges
om), økt overtidsbruk og høyere sykefravær i byggeperioden. Nåverdien av dette samlet i
byggeperioden er estimert til ca 13 MNOK.

10.1 Samlet totaløkonomisk vurdering
Samlet totaløkonomi for prosjektene hensyntar både investeringskostnader og endrede
driftskostnader. Hovedtallene og beregning av prosjektenes lønnsomhet, sammenstilt med
nøkkeltall fra skisseprosjekt 2003, er oppsummert i tabellen under:
Ombygging

Nybygg

Skissepr. 2003 *

545 MNOK
59 MNOK
111 MNOK
55 MNOK
600 MNOK

610 MNOK
59 MNOK
75 MNOK
46 MNOK
656 MNOK

450 MNOK
59 MNOK
90 MNOK
35 MNOK
485 MNOK

Driftskostnader i byggeperioden:
Driftsforstyrrelse i byggeperioden, nåverdi:

13 MNOK

2 MNOK

0 MNOK

Årlige kostnader etter bygget er ferdig:
Årlig annuitet, lån investeringskostn bygg
Årlig avskrivingstilskudd
Årlige netto gevinster

32 MNOK
5,7 MNOK
18,6 MNOK

36 MNOK
5,7 MNOK
20,2 MNOK

26 MNOK
5,7 MNOK
13,9 MNOK

Prosjektets lønnsomhet, nåverdi samlet

- 25 MNOK

- 24 MNOK

- 7 MNOK

Investeringskostnad:
Investeringskostnad bygg, 85% sanns
- herav utstyrskostnad
- herav usikkerhetsmarginer tilsvarende
Byggelånsrenter, nåverdi:
Investeringskostnad inkl byggelån

* Justert for prisstigning og oppdatert utstyrskostnad

Nåverdiberegningene viser at det er ingen vesentlig forskjell i prosjektenes lønnsomhet basert
på presenterte forutsetninger. Nybygget har en høyere investeringskostnad enn
ombyggingsalternativet, men denne forskjellen reduseres i en samlet totaløkonomisk vurdering
hvor driftsforstyrrelser, byggelånsrenter og gevinster hensyntas.
Prosjektorganisasjonen er av den oppfatning at det er usikkerhet knyttet til beregningene av
både gevinster og driftsforstyrrelser og ser det som sentralt at denne usikkerheten synliggjøres
og det er derfor gjennomført en sensitivitetsanalyse. Forutsetningene vedrørende gevinstlevetid
vil påvirke lønnsomhetsbetraktningene i stor grad. Av sensitivitetsanalysen fremkommer det at
en endring i gevinstlevetiden fra 40 år til 15 år vil kunne endre lønnsomheten (nåverdi) for
nybygget fra -24 MNOK til -224 MNOK .Selv om sensitivitetsanalysen viser at gevinstlevetiden
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påvirker prosjektenes lønnsomhet i stor grad, er det hovedsakelig driftsforstyrrelser og
realisering av gevinstene som vil påvirke forskjellen mellom ombyggingsalternativet og
nybyggalternativet.
Investeringsanalysen viser at det ikke er vesentlige forskjeller i prosjektenes lønnsomhet, men
at ombyggingsalternativet kan synes å ha noe større usikkerhet knyttet til gjennomføring og
realisering av driftsøkonomiske gevinster.
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11 Veien videre
Prosjektet har hatt som mandat å utrede sammenlignbare alternativ for ombygging og nybygg
med den hensikt at Styret i RHF kan ta en beslutning på den videre prosessen.
Prosjektet har således hatt fokus på å få frem sammenlignbarhet mellom de to alternativene og
dekker således ikke alle elementer i en konseptfase.

11.1 Kort om prosessen videre
For å holde moment i prosjektet er det viktig at det utarbeides en konkret gjennomføringsplan
for den videre prosessen som synliggjør hva som skal gjøres, milepæler, beslutningspunkter,
avhengigheter og kontraheringsstrategi.
Følgende er derfor foreslått som en prosess videre gitt at det tas en beslutning om alternativ på
styremøtet i RHF:

1. Utarbeide resterende materiale med fokus på å ferdigstille konseptfasen:
•
Utarbeide Hovedfunksjonsprogram, HFP
•
Alternativvurderingene foreligger. Det er konkludert med at ”0-alternativet =
hovedalternativet”. Dette bør avklares og eventuelt utredes ytterligere
•
Benchmarking (sammenligning) av løsninger med tilsvarende prosjekter
2. Utarbeide en praktisk gjennomføringsplan og forberede neste fase, forprosjektfasen:
•
Utarbeide en plan for resterende arbeid frem til beslutning og igangsetting av
forprosjektfasen
•
Avklare neste milepæler/beslutningspunkter. For eksempel styremøte i RHF den 16.
mars
•
Avklare avhengigheter med overordnede mål og planer i HF/RHF
•
Utarbeide gjennomføringsplan og kontraheringsstrategi for forprosjektfasen
•
Utarbeide kontraheringsstrategi for det videre prosjektet
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