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Formål/sammendrag
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,
konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 i styremøte, den 27. april 2011.
Styret fattet følgende vedtak:
1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og slutter seg til at
alternativ B med 206 rom velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et areal på ca 11 000
m2.
2. Styret godkjenner at den videre tidligfaseplanleggingen gjennomføres som en integrert del av
forprosjekt A-fløya som tidligere er vedtatt igangsatt. For finansiering av forprosjektet viser
styret til vedtak i styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy og
pasienthotell – godkjenning av budsjett for forprosjekt, jf. styresak 73-2010.
3. Styret vurderer kostnadsnivået til å være for høyt. Adm. direktør bes om å arbeide for å
redusere kostnadene i samarbeid med helseforetaket. Styret vil komme tilbake til endelig
kostnadsramme, når dette arbeidet er gjennomført.
4. Tidligere byggestart enn 2017, jf vedtatt investeringsplan, vil bli vurdert i forbindelse med
rullering av investeringsplanen i juni 2011.
Styret behandlet styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – kostnadsramme
pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 i styremøte, den 28. september
2011. Styret fattet følgende vedtak:
1. Styret ber om at det i forprosjektet redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik at forventet
prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 mill kroner og at P85 vurderes nøye og
ikke overstiger 335 mill kroner.
2. Styrets vedtak i styresak 47-2011stadfestes, og i tillegg stadfestes vedtaket i investeringsplanen
om at byggestart kan settes til 2013.
3. Styret ber om en orientering om planene rundt parkeringsforholdene og infrastrukturen ved
pasienthotellet.
Planarbeidet med forprosjektet er nå fullført, og målet med denne saken er å be om styrets
godkjenning av forprosjektrapporten og sette i gang gjennomføringsfasen med detaljprosjektering
og bygging av pasienthotellet.

Kvalitet, trygghet og respekt
Et nytt pasienthotell UNN HF Tromsø er nødvendig for å realisere formålet med A-fløya, samt
dekke øvrige hotellbehov i UNN og bidrar positivt til å løfte kvaliteten i tilbudet og dermed
respekten for pasientene i Helse Nord. Hotellet vil være et vesentlig bidrag til det totale regionale
tilbudet til pasienter i hele Nord-Norge og vil bidra til realisering av et bedre behandlingstilbud og
dermed trivsel for både pasienter, medarbeidere og for hele regionen.
Bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forutsetter at planlegging av nye sykehusbygg skal skje i
henhold til retningslinjene i Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter
utgitt i 2009 og revidert i 2012. Store investeringsprosjekter krever godkjenning fra det regionale
helseforetak (RHF), og prosjekter med kostnadsramme over 500 mill kroner skal i tillegg forelegges
HOD til faglig myndighetsgodkjenning. Prosjekter med kostnadsramme over 1 milliard kroner skal
godkjennes i eierdialogen mellom HOD og RHF.
Veilederen deler planprosessen i tidligfaseplanlegging og gjennomføringsfase. Tidligfasen består av
idéfase, konseptfase og forprosjektfase, mens gjennomføringsfasen består av detaljprosjekt og
byggefase.
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har siden 2002 arbeidet med idéfasen for
utbyggingen av UNN basert på en tredelt løsning. I styresak 47/2009 Store byggeprosjekter ved
UNN Tromsø - ny strategi vedtok styret å godkjenne arbeidet som idéfase og besluttet oppstart av
konseptfase for to bygg, A-fløy og pasienthotell. Styresak 27/2011 Konseptrapport for nytt
pasienthotell godkjenner konseptrapporten og ber om at den godkjennes i Helse Nord RHF.
Styret i Helse Nord RHF godkjente konseptrapporten i styresak 47-2011.
Forprosjektet skal gjennomføres i samsvar med de rammer som angis i konseptrapporten, eventuelt
verifisere endringer som anses nødvendig som følge av prosjektutviklingen.
Gjennom forprosjektet skal prosjektet utvikles, slik at det blir et gjennomarbeidet og komplett
grunnlag for detaljprosjektering i gjennomføringsfasen. Dette ved detaljering av:
• Funksjonelle og tekniske løsninger.
• Budsjett- og investeringsanalyser.
• Studier av levetids- og driftskostnader for bygget.
• Entreprisemodell og fremdriftsplanlegging.
Forprosjektet skal identifisere og behandle prosjektets utfordringer og muligheter slik at
usikkerhetsspennet reduseres. Gjennom forprosjektet skal prosjektets miljøprofil utvikles og
tydeliggjøres.
Planarbeidet med forprosjektet er nå fullført, og målet med denne saken er å be om styrets
godkjenning av forprosjektrapporten og tillatelse til detaljprosjektering, oppdatere søknad om lån i
Helse- og omsorgsdepartementet, samt byggestart i 2013.
I denne saken presenteres forprosjektet med henvisning til hvordan forprosjektet er gjennomført i
tråd med premissene i de nevnte sakene for styret i UNN og for styret i Helse Nord RHF.

Styret inviteres til å fatte vedtak om:
• Godkjenning av forprosjekt
• Videre detaljplanlegging
• Bygging
• Arealramme
• Kostnadsramme
• Finansiering
• Fremdriftsplan
Resultater av forprosjektet
Forprosjektet er en utfyllende rapport som beskriver hvordan konseptrapportens formål best mulig
kan realiseres med detaljert programmering av romfunksjoner, teknisk beskrivelse og arkitektenes
tegninger av løsninger.
Resultatet av arbeidet foreligger i form av dokumentet Prosjekt UNN Tromsø – Pasienthotell.
Forprosjektrapport. Rapporten følger vedlagt denne saken, og den tilfredsstiller formkravene i
direktoratets veileder.
Rapporten er tredelt, der del 1 beskriver bakgrunn, mandat, metode, mål og organisering av
arbeidet. Del 2 beskriver programmering av rom og utstyr, beskrivelser og tegninger, logistikk og
forsyningstjenester og økonomiske analyser. Del 3 beskriver planer for videre arbeid.
Rapporten beskriver et pasienthotell prosjektert som et høyhus med 14 etasjer, gjennomsnittlig 18
hotellrom pr. etasje, restaurant og møteromsavdeling, kjeller med tekniske rom,
husøkonomavdeling, garderober for ansatte og teknisk toppetasje.
Hotellet har i alt 211 hotellrom. Av disse er 12 spesielt tilrettelagte handicaprom for å håndtere
UNNs oppgaver som Nasjonalt Nevromuskulært kompetansesenter (NMK). 22 rom fordelt på to
etasjer er forbeholdt barsel og nyfødt. Arealet er på 12.011m2, og bygging planlegges i ett trinn med
byggetid på 18 måneder.
Forprosjektet beskriver romfunksjoner og løsninger som bygger på konseptrapporten.
Prosjektet beskriver et hotell bygd som høyhus med inngang via sykehusets hovedinngang. Hotellet
realiserer restaurant med mulighet for sørvendt uteterrasse på bakkeplan, møtelokaler tilgjengelig
for sykehusets ansatte og pasientorganisasjoner, barselhotell og 211 hotellrom med universell
utforming, der det i tillegg er utformet et rom i hver etasje til spesielt bevegelseshemmede og
multifunksjonshemmede gjester.
Forprosjektarbeidet startet med å oppgradere skisseprosjektets romprogram til å omfatte
konseptrapportens utredete behov på 206 rom med tilstøtende felles- og serviceareal, altså
konseptrapportens alternativ B. Dette har dannet grunnlaget for utviklingen av forprosjektets
anbefalte løsning. Konseptrapportens alternativ A viste en utredning hvor det kun var mulig å
realisere 170 rom innenfor den gitte ramme på 300 mill kroner.
Forprosjektets løsning går utover vedtatt kostnadsramme for prosjektet, og det er derfor vurdert
ulike alternativer for realisering.
Investeringskalkyle
I forprosjektet er det gjennomført en detaljert planlegging og nøyaktig kalkyle av kostnader.
Prosjektets kostnadsramme er her beregnet til 416 mill kroner (P85) med forventet prosjektkostnad
på 386 mill kroner (P50). Tallene er fremkommet etter tredjeparts usikkerhetsanalyse av prosjektet
basert på beregninger fra de prosjekterende.

Investeringskalkylen fremkommer av tabell 1.

Tabell 1: Oversikt investeringskalkyle for alternativ med 211 rom og areal lik 12.011 m2

Mulige handlingsalternativer
I tabell1 fremgår det at kostnadsrammen på 300 1 mill kroner ikke vil holde for den ønskede
løsningen fra konseptrapporten. Derfor er det skissert tre alternative gjennomføringer av prosjektet
for å oppnå kostnader innenfor vedtatte rammer.
Prosjektet anbefaler primært alternativ A. UNN skisserer i tillegg en fjerde mulig tilnærming til
kostnadsrammen, alternativ D som også er anbefalingen fra UNN.
Alternativ A vil medføre bygging av hotell med fasiliteter som i forprosjekt, men redusert med to
etasjer og dermed redusert antall gjesterom (166). Det kan så legges inn opsjon for bygging av de
siste to etasjene, slik at endelige kostnader vil kunne vurderes, når konkrete anbud for prosjektet er
gjennomført. Dersom det viser seg at tilbudene gir en kostnadsramme innenfor målet på 300 mill
kroner, vil alle etasjer kunne realiseres. Kalkylen viser imidlertid at antall rom må reduseres og
dermed bygget med to etasjer.
Alternativ B har 183 hotellrom. Restaurant plan 6, kjeller plan 4 og møterom er fjernet. Dette
alternativet har for lav oppfylling av prinsippene fra konseptrapporten og tilrås ikke gjennomført.
Alternativ C har 200 hotellrom. Restaurant plan 6 og møterom er fjernet. Dette alternativet har på
samme måte som alternativ B for lav oppfylling av prinsippene fra konseptrapporten og tilrås ikke
gjennomført.
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Ekskl. prisstigning

Alternativ D vil forsøke å realisere hotellets mål på antall rom (206) og kostnadsramme med å
vurdere alternativ entreprisemodell som virkemiddel. På basis av forprosjektets prinsipper
utarbeides konkurransegrunnlag som ivaretar funksjon, antall rom og tekniske løsninger fra
forprosjektet innenfor den vedtatte økonomiske rammen for prosjektet. Alternativet innebærer
gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en totalentreprisemodell, der det på basis av
forprosjektet lages et funksjonsprogram for hotellet med UNNs krav til bygget.
Entreprenør vil i stor grad fristilles til å finne kostnadseffektive løsninger som tilfredsstiller våre
krav. Dette kan også medføre endringer i planløsninger for mer arealeffektivt hotell, der dette er
mulig. Modellen vil medføre at byggherre ved styringsgruppen forbeholder seg retten til å gjøre
beslutning om videreføring av prosjektet etter at entreprenør har vist til løsning av prosjektet.
Bærekraften for UNN fremgår av tabell 3.

Tabell 3. Bærekraft UNN

Bærekraftanalysen er basert på gjennomføring etter alternativ A med redusert gjennomføring (to
etasjer mindre enn målet). Dette er den godkjente kostnadsrammen for hotellet. Anbefalingen av
alternativ D er en tilnærming for å se om det er mulig å få gjennomført det ønskede prosjektet
innenfor den rammen Helse Nord RHF har satt.
Analysen viser at den samlede investeringsporteføljen for UNN fram til 2019 vil gi et akkumulert
omstillingsbehov i perioden på 245 mill kroner over totalt syv år.
Investeringsporteføljen i dette regnskapet består i hovedsak av kostnader knyttet til utbyggingen av
A-fløy, pasienthotell og PET-senter ved UNN. Innslag av kostnader knyttet til nytt sykehus i Narvik
vil komme fra 2022.
En vesentlig kostnad utenom byggeprosjektene er merkostnad for eksterne IKT-tjenester som er
økende i samme periode. IKT er sammen med bygg en helt vesentlig pilar for å ivareta UNNs
langsiktige utvikling som universitetssykehus.
Anbefaling Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Det er som vist stor avstand mellom det fullt utviklede prosjektet som tilfredsstiller UNNs behov og
rammebeløpet vedtatt i Helse Nord RHFs styre.
UNN anser en full utbygging som det riktige å bygge, og UNN søker i sin sak om å få finansiert
dette prosjektet gjennom alternativ D.
Sekundært må UNN foreta kutt for å komme inn under rammen. Det foreslås da å velge alternativ A
som muliggjør påbygging av to fulle hotellrometasjer ved en senere anledning når finansiering av
de to siste etasjene er mulig.
Det anbefales også å se bygging av dette prosjektet i sammenheng med A-fløyen og PET-senteret,
når det gjelder valg av entreprisemodell og rigg, for slik å søke å komme ned i pris for riggdelen av
prosjektet.
Videre arbeid
UNN har vedtatt at økonomi- og analysesenteret i helseforetaket skal gjøre en utredning av fordeler
og ulemper ved mulige driftsformer i løpet av høsten 2012. Ledergruppen i UNN vil deretter
vurdere, og direktøren ved helseforetaket beslutte hvilken driftsform som anbefales. Prosessen
forutsettes avsluttet innen utgangen av 2012.
Medbestemmelse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Medvirkning i UNN har vært ivaretatt i planleggingen på flere nivåer. I arbeidsgrupper der ansatte
har medvirket til utforming av planer, har det vært representanter fra tillitsvalgte og
verneorganisasjon i alle grupper.
Den øverste del av medvirkerorganisasjon er direktørens ledergruppe som består av ledere for alle
klinikker og sentre ved UNN. Dette ivaretar på en god måte samhandling mot de klinikker som ikke
er direkte involvert i utbyggingsprosjektet. Ledergruppen er også bredt representert i
styringsgruppen for prosjektet.
Helse Nord RHF
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – forprosjekt og beslutning om
delprosjektering og bygging vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i
Helse Nord RHF, den 11. juni 2012. Drøftingsprotokoll vil bli ettersendt.

Vurdering
Adm. direktør mener at det er gjennomført et metodisk solid arbeid som bygger på de forutsetninger
som er førende for arbeidet. Det har vært gjennomført en betydelig medvirkning fra de ansatte på
UNN, og det har vært vektlagt et gjennomgående informasjonsarbeid i siste del av forprosjektet.
Resultatet er et spennende utbyggingsprosjekt som dekker alle målsetninger i mandatet, og ivaretar
fremskrevet behov for foretaket.
Prosjektets kostnadsramme er økt i forhold til konseptfasen. Det er utarbeidet fire forskjellige
alternativer for å ivareta kostnadsrammen, og utbyggingssjef anbefaler alternativ D.
Adm. direktør slutter seg til innstillingen fra UNN om at dette er det beste grunnlag for videreføring
av prosjektet til gjennomføringsfase.
Planrammen for investeringer skal inneholde en forventet prisstigning under byggeperioden. For
planleggingsformål vurderes det på samme nivå som for A-fløyen: 3,8 % til 7,5 %. Samlet
prisstigning er beregnet til 40 mill kroner. Helse Nord RHF foreslår derfor å planlegge med en
ramme på 375 mill kroner frem til ferdigstillelse i 2015.
Konklusjon
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner forprosjektrapporten for pasienthotellet i Tromsø.
Videre anbefales at alternativ D legges til grunn for videreføring av prosjektet i en
gjennomføringsfase med detaljplanlegging og byggestart. Alternativet innebærer gjennomføring av
forprosjektets prinsipper innenfor en totalentreprisemodell, der det på basis av forprosjektet lages et
funksjonsprogram for hotellet med UNNs krav til bygget.
Entreprenør vil i stor grad fristilles til å finne kostnadseffektive løsninger som tilfredsstiller våre
krav. Dette kan også medføre endringer i planløsninger for mer arealeffektivt hotell der dette er
mulig.
Kostnadsrammen for prosjektet settes til 335 mill kroner pr. 1. juni 2012 (P85) (312 mill kroner i
P50), og arealrammen er på 12.011m2. Inklusive forventet prisstigning under byggeperioden settes
planrammen for prosjektet til 360 mill kroner.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt
UNN Pasienthotell som grunnlag for den videre detaljplanleggingen og realiseringen av
prosjektet og godkjenner oppstart av gjennomføringsfasen bestående av detalj- og byggefase
basert på forprosjektet.
2. Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme for prosjektet på 335 mill kroner pr. 1. april
2012 (P85) (312 mill kroner i P50) og en arealramme på 12.011m2.
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen
overholdes, fastsettes til 335 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012, inkludert utstyr og
byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg og er beregnet til omlag 40 mill
kroner. Samlet prosjektkostnad er dermed beregnet til 375 mill kroner.

4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 og til
styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan. Styret legger til grunn at
finansieringen planlegges inn under Helse Nord RHFs og Universitetssykehuset Nord-Norge
HFs totale likviditet.
5. Styret godkjenner at alternativ D for gjennomføring av byggeprosjektet innenfor den
økonomiske tilgjengelige ramme legges til grunn for det videre arbeidet. Alternativet innebærer
gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en totalentreprisemodell som beskrevet i
saken.
6. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal
planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til pasientovernatting i februar 2015.

Bodø, den 8. juni 2012

Lars Vorland
Adm. direktør
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Rapportens struktur

Forprosjektrapport samsvarer innholdsmessig med ny tidligfaseveileder for
sykehusprosjekter (12/2011). Selve rapporten er delt i tre deler som beskrevet under og
vil samlet sett, med vedlegg, utgjøre hele forprosjektrapporten.
Dette dokument (hovedrapport) inneholder i stor grad oppsummeringer og sammendrag
av detaljerte utredninger som er utført gjennom forprosjektet. Detaljutredninger følger
som egne vedlegg. Egen vedleggliste er angitt i kapittel 11.
Del 1
Bakgrunn
Mål
Mandat
Organisering
Metode

Del 2

Del 3

Utredninger

Planer for videre arbeid

Del 1 av rapporten beskriver grunnlaget og forutsetninger som gjelder for prosjektet.
Herunder:
• Bakgrunn for prosjektet og endringer fra forrige fase
• Mandatet til prosjektet
• Presisering av mål og rammer
• Hvordan prosjektet er organisert
• Samhandling med driftsorganisasjonen
• Metoder og arbeidsmåter
Del 1 av rapporten gjelder kapittel 1, 2 og 3.
Del 2 av rapporten beskriver utredninger som er utført i forprosjektet.
Herunder:
• Programmering rom og utstyr
• Beskrivelse og tegninger
• Logistikk og forsyningstjenester
• Økonomiske analyser
Del 2 av rapporten gjelder kapittel 4, 5, 6 og 7.

Del 3 beskriver planer for videre arbeid etter forprosjekt.
Herunder:
• Organisering
• Detaljplanlegging og bygging
• Gjennomføringsstrategi
• Utfordringer
• Mandat
• Medvirkning fra sykehusets ansatte
Del 3 av rapporten gjelder kapittel 8 og 9.
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Sammendrag og konklusjoner

Premissene for forprosjektarbeidet ble gitt i UNN HFs styre 14.04.11, der følgende er
protokollført:
”For å sikre kapasitetsbehov anbefaler styret at tidligfaseplanleggingen videreføres med
en forprosjektfase basert på alternativ B.”
og protokollført vedtak i Helse Nord RHFs styre 27.04.11:
”Styret ber om at det i forprosjektet redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik at
prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 MNOK og at P85 vurderes nøye
og ikke overstiger 335 MNOK.”
Prosjektteamet har utfra dette tolket sin oppgave på følgende måte:
1. Vise hva det koster å bygge behovet, synliggjort i konseptrapportens alternativ B,
videreutviklet til forprosjektets anbefalte løsning.
2. Vise hvilke kuttmuligheter der fins som gir et hensiktsmessig bygg innenfor
rammen.
3. Vise hvor stort prosjekt som kan realiseres innenfor rammen på 300 MNOK.
Usikkerhetsanalysen som er gjennomført gir grunnlag for å svare på punkt 1. Den
utarbeidede kuttlisten svarer på punkt 2, som igjen viser hvordan det er mulig å svare på
punkt 3.
Forprosjektarbeidet startet med å oppgradere skisseprosjektets romprogram til å omfatte
konseptrapportens utredete behov på 206 rom med tilstøtende felles- og serviceareal,
altså konseptrapportens alternativ B. Dette har dannet grunnlaget for utviklingen av
forprosjektets anbefalte løsning. Konseptrapportens alternativ A viste en utredning hvor
det kun var mulig å realisere 170 rom innenfor den gitte ramme på 300 MNOK.
Det lå videre en oppfordring i konseptrapporten om å starte reguleringsendring av
området slik at det er mulig å bygge hotellet som et høyhus istedenfor som to lave
blokker slik skisseprosjektet viste. Dette reguleringsarbeidet går nå parallelt med
forprosjektarbeidet og et vedtak vil evt kunne gjelde fra mars 2013. Høringsrunden som
er gjennomført av kommunen viser at den foreslåtte reguleringsplanen med stor
sannsynlighet vil få tilslutning og dermed gi grunnlag for å realisere det foreslåtte
prosjektet.
Forprosjektets anbefalte løsning:
Prosjektet har fra konseptfasens skisseprosjekt til forprosjektets anbefalte løsning økt fra
8830 m2 til ca 12 000 m2. Forslaget viser et hotell på 14 etasjer, gjennomsnittlig 18
hotellrom per etasje, restaurant og møteromavdeling, kjeller med tekniske rom,
husøkonomavdeling, ansattgarderober og teknisk toppetasje. Hotellet har i alt 211
hotellrom. Alle hotellrom er tilpasset universell utforming, av disse er 12 spesielt
tilrettelagte HC-rom for å håndtere UNNs oppgaver som Nasjonalt
Nevromuskulært kompetansesenter (NMK). 22 rom fordelt på to etasjer er forbeholdt
barsel og nyfødt.
Prosjekteringsgruppen har sett på alle muligheter for besparelser ved den anbefalte
løsning, blant annet redusert ambisjonsnivå på tekniske anlegg, antall m2, kvaliteter, etc,
og prosjektarbeidet har vært tro mot premissen gitt av oppdragsgiver UNN, om at det
viktigste for helseforetaket er å få bygget et hotell med flest mulig hotellrom.
Helse Nord RHFs styrevedtak 27.04.2011 og gjentatt i styremøtet 28.09.2011, er klart
formulert og sier at det i forprosjektet skal redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik
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at prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 MNOK. Oppjustert for en reell
prisstigning på 4% gir dette en sammenlignbar ramme på 312 MNOK i mai 2012-kroner.
For å kunne gi et tilfredsstillende svar innenfor rammen har prosjekteringsgruppen
utarbeidet en kuttliste, og satt opp tre kuttalternativer som viser hvordan prosjektet kan
reduseres slik at rammen kan holdes. Likt for alle tre alternativer er at prosjektet på
forhånd er komprimert og redusert i lengderetning med ca 60m2 pr etasje, totalt ca
950m2 BTA. I tillegg er det ambisiøse målet om å nå energiklasse A redusert, slik at
bygget tilfredsstiller gjeldende tekniske forskriftskrav(TEK10). Det er også forutsatt at
diverse kostnader til tele og data overføres til framtidig drifter av hotellet.
De tre kuttalternativene er:
•
•
•

Alt A: Antall hotellrom 166, to hotelletasjer er fjernet
Alt B: Antall hotellrom 183, restaurant plan 6, kjeller plan 4 og møterom er fjernet.
Alt C: Antall hotellrom 200, restaurant plan 6 og møterom er fjernet.

Hvis prosjektets rammer ikke kan økes, og prosjektet må holdes innenfor gjeldende
kostnadsramme, anbefales det å gå videre med kuttalternativ A. Hotellet kan da likevel på
sikt oppnå å kunne dekke behovet ved at bygget forberedes for senere påbygging av de
to kuttede etasjene. Kuttalternativ A gir UNN et prosjekt som vil tilfredsstille dagens behov
for hotellrom og samtidig beholde det verdifulle tilskuddet som restauranten med kjøkken
og møterometasjen representerer, både for sykehuset og hotellet.
Prosjektledelsen har gjennomført en usikkerhetsanalyse. Analysen har synliggjort og
gradert de usikkerhetsfaktorene som ligger i prosjektetUsikkerhetsanalysen gir en
anbefalt kostnadsramme (P85) for et fullt utbygd prosjekt med 211 rom på kr 416.400.000
inkl mva. Usikkerhetsspennet(P15-P85) i det analyserte prosjektet er beregnet til 11,3%
hvor prosjektets styringsmål (P50) er beregnet og anbefalt til kr 386.300.000.
De tre kuttalternativene viser at prosjektet kan realiseres ned mot den gitte
kostnadsramme på 300 MNOK, justert for reell prisstigning på 312 MNOK. Beregnet
prosjektkostnad (P50) viser da et prosjekt til kr 311.800.000.
Anbefaling og konklusjon
Det er som vist stor avstand mellom det fullt utviklede prosjektet som tilfredsstiller UNN
HFs behov og rammebeløpet vedtatt i Helse Nord RHFs styre 27.04.2011.
Prosjektleder anser en full utbygging som det riktige å bygge, og anbefaler fortrinnsvis
UNN å søke å få finansiert dette prosjektet. Dersom dette ikke er mulig foreslås et
alternativ som innebærer å realisere prosjektet som en totalentreprise med samspill.
Sekundært må UNN foreta et kutt for å komme inn under den gjeldende rammen.
Prosjektleder anbefaler da å velge kuttalternativ A som muliggjør påbygging av to fulle
hotellrometasjer ved en senere anledning.
Det anbefales også å se bygging av dette prosjektet i sammenheng med A-fløya og PETsenteret når det gjelder valg av entreprisemodell og rigg for slik søke å optimalisere alle
kostnader.
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2.1

Forprosjektets hensikt
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Forprosjektets hensikt er å summere opp det tidligere utredningsarbeidet, samt å
konkretisere dette gjennom prosjekteringsdokumentasjon, kalkyler, usikkerhetsanalyse
og oppdatering av de samlede økonomiske analyser. I tillegg inngår en konkretisert
strategi for styring og gjennomføring av prosjektet.

2.2

Begrepsdefinisjoner

I hovedfunksjonsprogrammet, HFP, fra konseptfasen står følgende definisjon av
begrepene pasienthotell/ sykehotell:
Pasienthotell
Pasienthotell i Norge er et relativt nytt nivå for pasientopphold hvor det er utarbeidet noen
sentrale retningslinjer. Pasienthotell er for pasienter som er innskrevet på sykehuset men
ligger på pasienthotellet under oppholdet, dette oppholdet registreres da som et
sykehusopphold. Sykehuset har da plikt til å føre tilsyn med pasienten og til å yte
behandling dersom det er nødvendig på samme måte som øvrige pasienter ved
sykehuset. Regelverket som gjelder for sykehus vil også gjelde for oppholdet ved
pasienthotellet. Denne type pasienthotell krever en godkjenning etter
spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. Hotell som er godkjent etter denne loven kalles
pasienthotell, hotell som ikke er godkjent kalles sykehotell.
Sykehotell
Sykehotell er et overnattingstilbud for tilreisende som skal til poliklinisk behandling enten i
forkant/etterkant av en innleggelse på sykehuset.
De pasienter som overnatter på sykehotell eller pasienthotell, og som ikke er innskrevet
ved sykehuset, vil sykehuset formelt ikke ha noe mer ansvar for enn de som oppholder
seg på et ordinært hotell eller i hjemmet.
De fleste pasienthotellene fungerer både som pasienthotell og sykehotell.
Hovedforskjellen er status på innleggelse som har konsekvenser refusjonsordning og det
medisinske ansvaret. Det er svært ulik registreringspraksis i sykehusene i Norge, slik at
sammenligning i aktivitet er svært utfordrende.
Styringsgruppen for prosjektene ved UNN Tromsø har definert prosjektet til å være et
pasienthotell. For å sikre at konklusjonen i HFP ikke får bygningstekniske konsekvenser,
er rundskriv 24-2001 fra HOD lagt til grunn for arbeidet med dette forprosjektet:
Informasjonsskriv om pasienthotell/sykehotell, datert 14.05.2001, hvor følgende kommer
til uttrykk:
”Loven inneholder ingen særskilte reguleringer av verken sykehotell eller pasienthotell
som egen institusjonstype. I hvilken grad de ulike bestemmelsene i
spesialisthelsetjenesteloven vil gjelde for slike hotell, vil derfor avhenge av i hvilken grad
hotellets virksomhet må anses å være spesialisthelsetjeneste. Dette vil bero på en
konkret vurdering av innholdet i den enkelte virksomhet og av i hvilken grad denne har
karakter av å være sykehusvirksomhet.”
Og:
«For den andelen av hotellets virksomhet som må anses som sykehusvirksomhet, jf.
ovenfor, vil det kreves godkjenning etter reglene om godkjenning av sykehus i
spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 og forskrifter gitt med hjemmel i denne bestemmelsen.
•
•

hotell som er godkjent som sykehus iht. spesialisthelsetjenesteloven (eller
sykehusloven) som pasienthotell, og
hotell som ikke er godkjent som sykehus som sykehotell.»
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Og:
«For pasienter som er innskrevet ved sykehuset under oppholdet i pasienthotellet, vil
dette oppholdet være å anse som en del av pasientens sykehusopphold. Sykehuset vil
da ha plikt til å føre tilsyn med pasienten og til å yte behandling dersom dette skulle vise
seg nødvendig på samme måte som for øvrige pasienter ved sykehuset. Videre vil
sykehuset kunne bli erstatningsansvarlig for manglende tilsyn og for den behandling som
eventuelt foretas i hotellets lokaler. Regelverket som gjelder for sykehus vil også gjelde
for oppholdet ved pasienthotellet for disse pasientene, herunder bl.a. journalføring.»
Ut fra tolking av disse uttalelsene mener prosjektledelsen at styringsgruppens uttalelse
om at de vil bygge et pasienthotell, er riktig. Et pasienthotell har den fleksibilitet UNN
trenger. Gjestene kan være innskrevne pasienter og vanlige besøkende. Bygningsmessig
er dette et hotell, der alle hotellrom er tilpasset regler for universell utforming, og skiller
seg fra et vanlig hotell kun ved at der skal være:
•
•
•

2.3

alarmsignal fra gjest til personal, vanligvis fra alle rom og bad,
innendørs forbindelse til sykehus,
heis dimensjonert for båre

Vi bygger pasienthotell, ikke sykehus!

Hvorvidt det bygges hotell eller sykehus vil ha store kostnadsmessige konsekvenser. Med
de økonomiske forutsetninger lagt i bestillingen til forprosjektet ble det en avgjørende
øvelse å utforske differansen mellom sykehus og hotell. Det har derfor vært viktig for
prosjektet å søke å få UNN til klart å definere sitt behov og sin visjon for virksomheten,
slik at det var mulig å relevant og begrense sykehusrelaterte installasjoner og teknikk i
den grad de ikke er nødvendige for virksomheten.
Overordnet teknisk program, OTP, utarbeidet av UNNs tekniske avdeling, viser et svært
høyt ambisjonsnivå for bygget. Følgende retningslinjer gjaldt for OTP:
•
•
•

OTP skal angi ambisjonsnivå for bygningsmassen og tekniske installasjoner.
OTP angir ikke løsninger, men krav til løsninger.
OTP angir kvalitetskrav og prioriteringer som skal legges til grunn for den
etterfølgende prosjektering.

Det har vært viktig for prosjekteringsgruppen å gjennomgå dette dokument med det for
øyet å redusere kostnader for å kunne svare på oppgaven og muliggjøre realiseringen av
prosjektet innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Følgende forutsetninger har
vært gjeldende i forprosjektfasen for å oppnå dette:
•
•
•

Søke å redusere ambisjoner og krav i OTP der det er mulig.
Unngå å bygge et hotell som lett kan omgjøres til ”lettposter i et sykehus”.
Etablere tekniske systemer slik at hotellet skal kunne driftes av selvstendig,
ekstern drifter.
• Ikke etablere komfortkjøling på hotellrom.
• Ikke etablere dublerte kjølemaskiner.
• Definere byggets energimål til energiklasse A.
• Sette dimensjonerende nyttelast til standard 2 kN/m2 (reduksjon fra krav om 4
kN/m2)
På denne bakgrunn er det utarbeidet et teknisk program (TP) som et samarbeid mellom
UNNs tekniske avdeling og prosjekteringsgruppen. Dette program er vedlagt.

2.4

Bakgrunn for prosjektet

Premissene for forprosjektarbeidet ble gitt i UNN HFs styre 14.04.11, der følgende er
protokollført:
”For å sikre kapasitetsbehov anbefaler styret at tidligfaseplanleggingen videreføres med
en forprosjektfase basert på alternativ B.”
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og protokollført vedtak i Helse Nord RHFs styre 27.04.11:
”Styret ber om at det i forprosjektet redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik at
prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 MNOK og at P85 vurderes nøye
og ikke overstiger 335 MNOK.”
2.4.1 Oppsummering fra konseptrapport
Konseptrapporten ble ferdigstilt april 2011. Prosjektet hadde en anbefalt kostnadsramme
på 300 MNOK. Rapporten utreder tre alternativer:
•
•

•

0-alternativet til en kostnad på 11,8 MNOK, omfatter nødvendig oppgradering i
forhold til krav om universell tilgjengelighet.
A-alternativet, 170 rom. Dette romprogrammet viser et prosjekt som er mulig å
realisere innefor rammen på 300 MNOK, P50/ 277 MNOK og P85/ 324 MNOK.
Ved denne løsningen vil UNN måtte fortsette å leie hotellrom i byen til deler av
sin pasientermasse.
B-alternativet, 206 rom. Dette romprogrammet tilsvarer behovet, og har et
investeringsbehov på P50/ 335 og P85/ 393 MNOK. Dette alternativet sikrer
tilgang til hotellplasser for alle aktuelle brukere og bidrar til den fleksibilitet UNN
trenger for å avlaste ordinære sykehussenger også etter 2020.

Rapporten konkluderer med en anbefaling om å gå videre med alternativ B med den
forutsetning at det er mulig å øke rammene. Konseptutredningen konkluderte med at det
totale behovet for hotellsenger er vesentlig høyere enn de økonomiske rammene gitt av
Helse Nord RHF.
Konseptrapporten anbefaler at det i forprosjektfasen utredes et høyhusalternativ for
hotellet. Begrunnelsen er at tomtearealet er lite og at det vil forringe kvaliteten på
utearealene sterkt om bygget skal legge beslag på for store areal. Begrunnelsen for ikke
å løse dette i konseptfasen var at det ville medføre reguleringsendring og at tidsrammen
derfor ville ryke.
Alternative driftsformer ble utredet i konseptfasen, men ikke konkludert. Rapporten
anbefaler at dette arbeidet sluttføres før endt forprosjektfase.
Konseptrapporten konkluderer med at den foreliggende kostnadsrammen gjør det mulig å
bygge 170 rom med tilstøtende arealer, mens behovet er 206 rom med tilstøtende
arealer. Rapporten anbefaler at UNN i det videre arbeidet konsentrerer seg om
alternativet som tilfredsstiller behovet.
2.4.2 Overordnet om bakgrunn
UNN Tromsø har et stort geografisk opptaksområde for sine regionale funksjoner. For at
sykehuset skal kunne tilby den diagnostisering og den behandling som er meningen at
det skal gi, er UNN avhengig av at pasientene kan tilbys overnatting i rimelig avstand fra
sykehuset. Dette har vært, og er, tilfredsstillende løst ved dagens pasienthotell for de som
er heldige og får plass. Behovet er allerede i dag større enn tilbudet. Sykehuset leier
hotellkapasitet i byen i stor utstrekning. Fram mot 2020 og 2030 viser framskrivninger at
behovet for overnattingsplasser er voksende og konseptrapportens utredning viser at 206
rom vil kunne tilfredsstille dette behovet. Da kan pasienthotellet tilby overnatting til de
pasienter og pårørende som måtte trenge det.
Forutsetninger og mål for prosjektet er hentet fra direktørens mandat 18.10.2010, og
aktuelle styresaker vedrørende planleggingen av A-fløya, Nye UNN Narvik og nytt
pasienthotell.
I perioden 2004 til 2006 ble det utarbeidet aktivitets-og arealanalyser som utredet
behovet for realisering av flere byggesaker i Breivika, blant disse var nytt pasienthotell.
Planleggingen av prosjektene har vært basert på en helhetlig behovsframskriving for hele
UNN HFs opptaksområde. Beregningene viser at framtidens kapasitetsbehov kan løses
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med å realisere bygging av A-fløya og pasienthotellet i Breivika/ Tromsø og Nye UNN
Narvik.
Prosjektet har ikke gjennomført en tradisjonell idéfase, men behovet for utvidet kapasitet
er godt dokumentert gjennom diverse utredninger i 2003 og 2004:
•
•
•
•
•

Virksomhetsplanlegging, pasienthotell UNN, 20.09.2003
Kartlegging av mulige brukere av pasienthotell, UNN vår 2003
Forprosjekt Nytt pasienthotell, april 2004
Konseptrapport UNN A-fløy , 14.05.2010
Konseptrapport Nye UNN Narvik, 20.10.2010

Når hele UNN HF ses under ett, vil en utvidelse av pasienthotellkapasiteten ved UNN
Tromsø, redusere behovet for heldøgnsplasser i hele UNN HF, dvs Tromsø, Harstad og
Narvik.

2.5

Mandat og oppgaveforståelse

Konseptrapportens alternativ A viste en utredning hvor det kun var mulig å realisere 170
rom innenfor den gitte ramme på 300 MNOK. Grunnlaget for forprosjektet er likevel
konseptrapportens alternativ B med 206 hotellrom. Styret i Helse Nord RHF ber
prosjektet om å utrede muligheten for om dette kan la seg realisere innenfor den gitte
ramme på 300 MNOK.
Prosjektteamet har utfra dette tolket sin oppgave på følgende måte:
1. Vise hva det koster å bygge behovet, synliggjort i konseptrapportens alternativ B.
Prosjektet skal prosjekteres og kalkuleres for et hotell på 206 rom med tilstøtende
arealer. Skisseprosjektet viste et prosjekt på 8830 m2, utvidet program i skisseprosjektet
med 206 rom er på ca 11 000 m2.
2. Vise hvilke kuttmuligheter der fins som gir et hensiktsmessig bygg innenfor rammen.
Prosjektet må se på alle muligheter for besparelser, for eksempel redusert ambisjonsnivå
på tekniske anlegg, antall m2, kvaliteter, etc.
3. Vise hvor stort prosjekt som kan realiseres innenfor rammen på 300 MNOK.
Gitt at alternativ B sprenger den økonomiske rammen skal prosjektet lage en kuttliste
som viser hva som må kuttes for å komme innunder rammen, det være seg antall m2,
kvaliteter eller tekniske installasjoner.

Usikkerhetsanalysen som er gjennomført tar utgangspunkt i å svare på punkt 1. Den
utarbeidede kuttlisten svarer på punkt 2, som igjen viser hvordan det er mulig å svare på
punkt 3.

2.6

Målgruppe og referansedokumenter

2.6.1 Målgruppe
Målgruppene for dette dokumentet er:
•
•
•
•
•
•

Det regionale helseforetaket, Helse Nord RHF
UNN Tromsøs styre og ledelse
Prosjektets styringsgruppe og prosjektsjef
Drifter og brukere av det planlagt nye pasienthotell
Driftsorganisasjonen ved UNN HF
De prosjekterende i neste fase
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2.6.2 Styrende dokumenter
•
•
•
•
•
•
•
•

2.7

Styringsdokument, datert 30.03.2012
Vedtak i styret ved UNN HF, 14.04.2011
Vedtak i styret ved Helse Nord RHF sak 103-2011, datert 27.04.2011
Styresak 9-2011, konsolidert budsjett, datert 03.02.2011
Konseptrapport for UNN Pasienthotell inkludert skisseprosjekt
Styresak 47/2009 Store byggeprosjekter ved UNN Tromsø – ny strategi
Strategidokument
Bevilgning

Planprosess

Forprosjektfasen startet opp januar 2012 og forprosjektrapporten ble levert 1.juni 2012.
Figuren nedenfor viser prinsippene for organisering av prosjektet Forprosjekt UNN
Pasienthotell.

Styret UNN
Tegnf orklaring

Styring og ledelse

Medvirkning

Adm. dir.
Medvirkerorganisasjon

Ledergruppe

Styringsgruppe

Koordineringsgruppe

Prosjektsjef

Koordinatorer

Arbeidsgruppe
Arbeidsgrupper klinikk
teknikk

Prosjektorganisasjon

A-Fløy
prosjektleder

Pasienthotell
prosjektleder

PET
prosjektleder

Leverandør

Leverandør

Leverandør

Leverandør

Prosjektsjef/ utbyggingssjef har hatt ansvar for å etablere prosjektorganisasjonen.
Prosjektorganisasjon er godkjent av Styringsgruppen. Prosjektorganisasjonen omfatter de
enheter som er beskrevet nedenfor og vist i organisasjonsmodellen.
Prosjektorganisasjonens operative del er prosjekteier, prosjektleder og de ressurser som
rapporterer til prosjekteier.
2.7.1 Administrerende direktør
Administrerende direktør er prosjektets øverste besluttende organ. Han har ansvar for
prosjektets faglige, økonomiske og administrative framdrift og rapporterer til styret for
UNN HF.
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2.7.2 Styringsgruppen
Styringsgruppen har som oppgave å rådgi administrerende direktør innenfor fastsatte
retningslinjer og rammer, tilgjengelige ressurser og midler. Styringsgruppen har bidratt til
at prosjektet har fått administrativ avklaringer og har sørget for forankring av prosjektet på
riktig administrativt nivå i helseforetaket og i det regionale helseforetaket.
Styringsgruppens medlemmer er oppnevnt av Administrerende Direktør. Styringsgruppen
har hatt regelmessige møter ca en gang i måneden gjennom hele prosjektperioden.
2.7.3 Utbyggingssjef
Utbyggingssjef har ansvar på vegne av UNN HF for at Prosjekt UNN Pasienthotell blir
gjennomført i henhold til planer. Utbyggingssjef rapporterer til administrerende direktør.
Utbyggingssjef har deltatt og lagt frem saker i møtene i Styringsgruppen, bistått av
prosjektleder og øvrig prosjektorganisasjonen. Utbyggingssjef er sekretariat for
Styringsgruppen.
2.7.4 Prosjektleder
Prosjektleder har hatt det operative ansvaret for å planlegge, organisere og gjennomføre
prosjektarbeidet og rapporterer til Utbyggingssjef. Prosjektleder har deltatt i
prosjekteringsmøtene, medvirkermøtene, styringsgruppemøter, styrt prosessen og vært
bindeledd mellom UNN og PG. Prosjektleder har vært redaktør for forprosjektrapporten
og vært ansvarlig for prosjektets videreutvikling fra konseptfase til foreliggende
forprosjekt.
2.7.5 Prosjekteringsgruppen
Prosjekteringsgruppen har bestått av NSW arkitekter og tekniske konsulenter innen
samtlige fag fra COWI Trondheim.
2.7.6 Medvirkergruppen
En medvirkergruppe bestående av intern drifter av dagens pasienthotell, klinisk rådgiver
og representanter for ulike fagmiljøer ved UNN, prosjektleder, prosjektsjef, tillitsvalgte,
tekniske rådgivere og arkitekt, har bidratt til utviklingen av forprosjektet. I tillegg har en
teknisk medvirkergruppe utarbeidet nytt teknisk program i samarbeid med prosjektets
tekniske rådgiverteam.

3

Overordnede rammer

Premissene for forprosjektarbeidet ble gitt i UNN HFs styre 14.04.11, der følgende er
protokollført:
”For å sikre kapasitetsbehov anbefaler styret at tidligfaseplanleggingen videreføres med
en forprosjektfase basert på alternativ B.”
og protokollført vedtak i Helse Nord RHFs styre 28.09.11:
”Styret ber om at det i forprosjektet redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik at
prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 MNOK og at P85 vurderes nøye
og ikke overstiger 335 MNOK.”

3.1

Hovedkonsept

Hovedkonseptet for pasienthotellet tar utgangspunkt i å skape et velfungerende hotell
som skal forene tre ambisjoner:
•
•
•

God tilknytning til eksisterende sykehusanlegg.
Fungere som en selvstendig enhet med mulighet for ekstern drift.
Bidra til å bevare og styrke sykehusets eksisterende kvaliteter og fellesarealer.

Dette gjøres gjennom følgende hovedgrep:
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•

Samle hotellet i ett høyhus for å bevare mest mulig av utearealet og å beholde
utsikten fra hovedvestibylen.
Etablere en koblingssone med fellesfunksjoner og dobbel takhøyde som knytter
sammen uteområdet, sykehus og hotell.
Legge all forbindelse mellom hotell og sykehus gjennom hovedatkomsten i plan 6
for å sikre at hotellet fungerer som en selvstendig enhet.

•
•

3.2

Forprosjektrapport

Prosjektmål

3.2.1 Prosjektets samfunnsmål
Samfunnsmålene beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under og
reflekterer eiers målsetting med utbyggingen.
Samfunnsmålene for UNN Pasienthotell er definert som følger:
•
•
•
•

Å finne optimaliserte løsninger som sørger for at driften av UNN HFs region-og
universitetssykehusfunksjoner blir effektiv og til beste for pasientene.
Løsningen skal bygge på en helhetlig vurdering av det framtidige
kapasitetsbehovet i UNN HF, og ses i sammenheng med tilgjengelig kapasitet
ved UNN Harstad og planlegging av nytt lokalsykehus ved UNN Narvik.
Samhandlingsreformens intensjoner skal vektlegges.
Hotellet skal samarbeide med pasientorganisasjonene og kreftforeningen.

3.2.2 Prosjektets effektmål
Effektmålene er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne (pasienter, befolkningen og
ansatte). Effektmålene for UNN Pasienthotell er definert som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Utvikle et godt, pasientrettet og driftseffektivt tilbud til pasienter og pårørende slik
at de opplever nærhet og trygghet under opphold ifm diagnostisering og
behandling.
Kapasiteten må dekke behovet for døgnopphold på pasienthotell for innlagte
pasienter og medisinsk nødvendige ledsagere.
God overnattingskapasitet som støtte for ønsket om å øke overgangen fra
behandling ved innleggelse til dagbehandling og poliklinisk behandling.
Økt sengekapasitet ved UNN Tromsø ved å kunne legge ned dagens
hotellplasser i to sengeområder i sykehuset.
Tilrettelegge rimelig overnatting for pasienter til dag- og poliklinisk behandling,
som må overnatte på grunn av reiseavstand og belastning ved reisen.
Tilrettelegge overnattingstilbud til pårørende.
Tilrettelegge for overnattingstilbud for gjester/besøkende til sykehuset og
universitetet.

3.2.3 Prosjektets resultatmål
Resultatmålene for forprosjektfasen er knyttet til løsningen som prosjektet skal
frembringe. Forprosjektrapporten skal ha en kvalitet og et innhold som gir grunnlag for
styrebehandling, beslutning om godkjenning og klarsignal for detaljprosjektering og
bygging. Den skal oppnå tilslutning til det som foreslås. Resultatmålene er de
målsettinger som prosjektorganisasjonen (prosjekteier og prosjektledelse) skal måles
etter, og er definert som følger:
•
•
•
•
•

Prosjektet skal gjennomføres innenfor rammen for kostnad, tid og kvalitet.
Bygget oppfyller kravene om universell utforming
Bygget møter krav til energibruk og miljøvennlige løsninger i bygging og drift.
Bygget gir et godt inneklima og miljø for pasienter og ansatte
Samhandlingsreformens intensjoner skal vektlegges og løsningene skal ligge i
forkant av Samhandlingsreformens ambisjoner. Det skal legges til rette for
utstrakt samhandling med primærhelsetjenesten.
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Kritiske suksessfaktorer

Her beskrives avgjørende forhold for en god prosess og et vellykket prosjekt:
• Rammebetingelsene for prosjektet er avklarte og entydige. Oppgaveforståelsen
og mandatet er entydig forstått av alle aktører i prosjektet.
• Styringsdokumentet skal gir en effektiv og beslutningsdyktig prosjektorganisasjon
med klart definerte fullmakter og rapporteringsansvar.
• Et tilstrekkelig gjennomarbeidet og godt forankret forslag til forprosjekt innenfor
godkjente rammer.
• Brukermedvirkning på rett nivå i forhold til oppgaven og kompetansebehovet.
• Oppfølging og avklaring av grensesnitt.

3.4

Suksesskriterier

Når forprosjektrapporten er ferdig skal situasjonen være som følger:
• Rapporten og kravspesifikasjonen svarer på det mandatet som er gitt i styresak
103-2011.
• UNN HF ser at de kan oppnå sine mål for kvalitetsforbedring og effektivisering av
driften, slik at foretaket kan bære forutsatt andel av finansieringen.
• Ansatte-medvirkning har vært god og tilstrekkelig, og gjennomført til riktig tid.
• Arbeidet med å forberede driftsorganisasjonen på endringene som vil komme når
hotellet er ferdig, skal være i gang og planlegges ferdigstilt i løpet av høsten
2012.

3.5

Rammebetingelser

3.5.1 Endrede forutsetninger fra Konseptfase
Konseptfasens skisseprosjekt viste ett hotell med to fløyer forbundet på hver etasje med
broer. Prosjektet viste 170 rom løst på 8 600m2 i to bygg, alternativ A. Rapporten
anbefaler at det utredes et høyhusalternativ i forprosjektfasen basert på alternativ B som
har et antatt romprogram på 206 hotellrom og ca 11 000m2.
Prosjektorganisasjonen har igangsatt omreguleringsarbeidet. Reguleringssaken antas
behandlet i bystyret i løpet av 1.kvartal 2013. Dette gjør at vi leverer forprosjektrapporten
før vi vet om myndighetene gir tillatelse til prosjektet. Styret må også gjøre sitt evt vedtak
om videreføring av prosjektet med dette som premiss hvis tidsplanen skal holdes. Skulle
vedtaket i bystyret bli negativt vil prosjektet kunne realiseres som to bygg slik det ble vist i
skisseprosjektet.
Ferdigstillelse av pasienthotellet før igangsetting av bygging av A-fløyprosjektets fase 3,
ble satt som premiss i konseptfasen. Denne forutsetningen er ikke lenger til stede. Afløyprosjektet har også endret seg etter konseptfasen. Det var forutsatt at det måtte lages
en rokadeplan for flere avdelinger gjennom byggefasen. For å kunne igangsette de
ombyggingene som var påkrevet, var det nødvendig å fristille sengepostene som hotellet
i dag benytter til denne planen. Rokadeplanen utgår og istedenfor planlegges det nå bygd
en 10.etasje som gjør at der ikke lenger er behov for frigjøring av disse arealene.
Hotellets framdrift er altså ikke lenger avhengig av andre prosjekter. Av ovenfor nevnte
grunn ble det før forprosjektets oppstart besluttet at prosjektet skulle gjennomføres som
totalentreprise. Dette kravet kan nå fristilles og UNN står fritt til å velge den
entrepriseform som er gunstigst utfra de gjeldende forhold på entreprenørmarkedet.
Gjennom prosjekteringen av forprosjektet har husets form endret seg grunnet
konstruktive årsaker. Det viste seg vanskelig å etablere en konstruksjon som kunne løse
ønsket om et høyt bygg samtidig som de to nederste etasjene var ønsket så åpne som
mulig. Prosjekteringsgruppen foreslo da å gi huset en knekk får på det vis å understøtte
avstivingen og forankringen av bygget. Dette har vist seg å være en god løsning og det er
slik forprosjektet er vist i tegninger, utredninger og kalkyle.
Konseptfasens anbefaling om å gå videre med alternativ B viste seg fort å overskride
rammene. Prosjektet måtte lage en solid prioriteringsliste for hva som anbefales bygd og i
hvilken rekkefølge man skal prioritere, for å få mest mulig igjen for pengene.
Prosjektet har satt opp en kuttliste med noen parametere som prises gjennom arbeidet:
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Hvor mye koster en hotelletasje?
Hvor mye koster plan 5 og 6, altså restaurant- og kjøkkenavdelingen?
Hva koster møteromsfløyen?
Hva koster areal til pasientorganisasjonene og kreftforeningen?
Kan hotellet bygges i etapper?
Kan utstyr i sin helhet overføres til ekstern drifter? Restaurant, kjøkken
rominnredning, etc
Kan overflater forenkles ytterligere?
Kan tekniske krav reduseres?

Denne listen er priset og i sin helhet vedlagt rapporten.

3.6

Grensesnitt

3.6.1 Driftsorganisatoriske endringer
Et viktig grensesnitt i prosjektet er mot driftsorganisasjonen i forhold til de endrede rutiner
som må etableres når hotellet tas i bruk. Dette arbeidet vil bli igangsatt i august 2012 og
implementeringen forventes å være ferdig i god tid før ibruktaging.
3.6.2 Vestibylen
Hotellet kobler seg på sykehusets eksisterende bygg i dagens vestibyle, nærmere
bestemt der Narvesenkiosken er i dag. I forbindelse med etableringen av hotellet og
bygging av A-fløya er det naturlig å se spesielt på arealet som binder disse sammen og
som danner hovedadkomst til hele sykehuset. Innenfor prosjektets økonomi løses kun
selve snittflaten, dvs at det er kun de konstruktive og forskriftsmessige elementer som
ivaretas. I tillegg etablerer UNN et eget vestibyleprosjekt som skal se på hele sonen som
blir berørt av endringene. Arbeidet vil i tillegg til sykehusets kliniske avdelinger også
omfatte inngangsparti, næringsvirksomhet, interesseorganisasjoner, kunst og kultur og
drift.
3.6.3 Universitetet i Tromsø
UNN har et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø. Det har i forprosjektfasen vært
avholdt møter på direktørnivå mellom de to virksomhetene. Målet har vært å oppnå
enighet omkring byggevirksomheten til begge parter og se på nytteeffekten av å styrke
miljøet i Breivika.

3.7

Myndigheter

I skisse- og forprosjektfasen har de prosjekterende deltatt i forhåndskonferanse,
informasjonsmøte og oppstartsmøte med Tromsø kommune. Det har også vært avholdt
naboskapsmøte med Universitetet i Tromsø og Fylkeskommunen. Utover dette har det
vært kontakt med Tromsø Brannvesen i forhold til tilrettelegging for brann og slukning.
I prosjektets kommende faser vil følgende forhold være tema for myndighetskontakt:
•
•
•

3.8

Gjennomgang av brannstrategi og brannkonsept med lokalt brannvesen.
Videre kontakt med kommunal plan- og bygningsetat vedrørende utarbeidelse av
ny reguleringsplan (se punkt 3.8 Regulering).
I forbindelse med oversendelse av søknad om rammetillatelse vil også
Arbeidstilsynet og Næringsmiddeltilsynet bli kontaktet og orientert om prosjektet.

Organisasjonsutvikling

Etableringen av et nytt pasienthotell ved UNN Tromsø vil komme til å få stor innvirkning
på sykehusets daglige drift og økonomi. Forutsetningen for at prosjektet skal bli en
suksess er at de som skal arbeide og drive både hotellet og sykehuset er godt forberedt
på de endringer som vil komme. Det er derfor viktig at UNN som organisasjon
identifiserer alle problemstillinger omkring temaet slik at omstillinger som må iverksettes
er klare når hotellet er ferdig og klar til bruk.
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Omstillinger i store organisasjoner er krevende og implementering av dem tar tid. UNN
Tromsø ved direktøren har derfor satt i gang dette arbeidet som vil være ferdigstilt i løpet
av høsten 2012.
Følgende problemstillinger er lokalisert og arbeides med:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.9

Hvilke pasientgrupper fra hvilke avdelinger er tenkt overført hotellet?
Hvilke kriterier skal gjelde for rutiner?
Hvilket ansvar hviler på hvem og hvilke oppgaver skal utføres av hvem?
Hvilke arbeidsoppgaver vil forbedres ved etablering av et pasienthotell?
Konkret hvilke endringer for drift av barsel/ nyfødt vil inntreffe når avdelingen
disponerer 22 rom i hotellet?
Konkret hvilke omstillinger/endringer for drift av øvrige avdelinger vil inntreffe når
hotellkapasiteten øker?
Hvordan skal kontakten mellom hotell og sykehus være?
Inngår hotellet i sykehusets organisasjon eller er det en selvstendig drift?

Regulering

Gjeldende plangrunnlag er Reguleringsplan for Universitetet og Det nye regionsykehuset
i Tromsø (UITØ og RITØ) Breivika, Plan nr. 0900. Bebyggelse forutsettes ordnet i et
parsellmønster som vist i parsellplanen (bebyggelsesplan vist under). Byggehøyden skal
ikke overstige 9 plan. Det vil si 36 m gesimshøyde under underetasjens gulvnivå, pluss
takoppbygg for tekniske installasjoner.
Tomtens begrensede utstrekning tilsier at det er ønskelig å bygge høyere enn hva
eksisterende reguleringsbestemmelser angir. I forhåndskonferanse med kommunen ble
det klart at overskridelsen ved å samle bygget i ett bygg var av en slik art at det ikke ville
kunne gå som en dispensasjon. Det kreves derfor en omregulering/detaljregulering av
området.
For å unngå store forsinkelser i forbindelse med reguleringsprosessen for pasienthotellet,
utarbeides det nå et planforslag parallelt med prosjekteringen. Uten behov for
konsekvensutredning, og med en relativt enkel saksgang, er estimert gjennomføringstid
fra kommunen på 9-12 måneder. Det vil si at så fremt forslaget går igjennom, vil den nye
reguleringsplanen være gjeldende senest mars 2013. Etter varslet oppstart og avholdt
naboskapsmøte er det ikke kommet inn noen innsigelser mot høyden på bygget, men
tilbakemeldinger om at trafikk- og parkeringsforhold må ivaretas i planen.

3.10 Universell utforming
Til grunn for planleggingen ligger en ambisjon om at hotellet gjennom universell utforming
skal være en tilgjengelig bygning for alle brukere.
Universell utforming innebærer at kravet om en optimalisert tilgjengelighet for alle brukere
er premissgiver for arkitektur og valg av løsninger.
De fysiske omgivelsene, det vil si bygninger og uteområder, utformes slik at de kan
brukes av alle mennesker på en likestilt måte.
Målet er en helhetlig arkitektur uten behov for tilpasninger og særløsninger for enkelte
grupper. Dette fordrer en lett tilgjengelig bygning med planløsninger som ikke
nødvendiggjør spesialtiltak for orienteringshemmede, uterom som kan brukes av alle og
løsninger preget av et inkluderende menneskesyn.
I prosjektet er den universelle utformingen ivaretatt ved byggets plassering med lett
tilgjengelig hovedinngang mot en adkomstplass med kollektivtransport helt frem.
Inngangen har nærhet til nødvendig parkering, og er lagt med terskelfri adkomst. Heiser
er plassert i direkte forbindelse til inngangssituasjon på hotellet og resepsjon er plassert
lett tilgjengelig og i kontakt med vestibyle.
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Hotellrommene er dimensjonert ut i fra forskriftenes krav til universell utforming, det vil
blant annet si at alle hotellrom er tilgjengelige for rullestolbrukere. 12 av rommene er
dimensjonert for brukere av større rullestoler og/eller med behov for ekstra hjelp. Disse
12 rommene er alle planlagt som familierom, dvs. med dørforbindelse til naborommet, slik
at en eventuell pleier/hjelper kan bo i direkte nærhet.

3.11 Modellbasert prosjektering BIM
Bruk av BIM i prosjektet bidrar til å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling og
fleksibilitet på tvers av fagområdene og å forenkle arbeidsprosessene i prosjektgruppen.
I forprosjektfase benyttes BIM videre til å etablere felles koordinatsstruktur og uttrykke en
god del av kravspesifikasjonene i form av en IFC-modell. Det er spesielt viktig å etablere
en god BIM-base og i tidlig fase som grunnlag for detaljeringsfasen.

3.12 Samhandling driftsorganisasjon
Det ble i starten av forprosjektet utarbeidet en plan for hvordan man så for seg
prosjektets samhandling med medvirkerorganisasjonen. Medvirkerorganisasjonen er i
prosjektet definert som sykehusets egne ansatte. Det ble utarbeidet mandater for roller
og ansvar i prosessen, og det ble etablert en egne arbeidsgruppe bestående av
hotellansatte og personal fra de viktigste samarbeidsavdelingene til hotellet, i sykehuset.
Man har i hovedsak konferert medvirkerorganisasjonen på tre områder av prosjektet.
•
•
•

Gjennom romfunksjonsprogrammeringen (RFP)
Gjennom utstyrsprogrammeringen
Gjennom arkitektenes utarbeidelse av planer i forhold til romprogrammet.

4

Funksjonsbeskrivelse

4.1

Funksjon

Organiseringen av hotellets funksjoner er basert på analyser av programmet og de
nærhetsbehov som er utledet av dette i samarbeid med medvirkergruppen.

Snitt: med teknisk rom, lager, etc i kjeller og på tak, fellesarealer i koblingssonen mot
sykehuset og hotellrom i 12 etasjer.
4.1.1 Resepsjon
Hotellets resepsjon ligger i direkte tilknytning til og godt synlig fra sykehusets
hovedvestibyle. Med nærhet til hovedtrappen ned til restauranten oppstår det åpenhet og
visuell forbindelse ned i restauranten og videre ut. Resepsjonen ligger også plassert nær
heiser som gir forbindelse til hotelletasjene. I forlengelse av resepsjonen er det lagt til
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rette for enkel cafevirksomhet og kiosk med salg av varme drikker, aviser etc., som kan
tilbys gjestene utenom restaurantens åpningstider, og også som et supplement til
restauranten.

4.1.2 Møterom/ konferansefasiliteter
På plan 6 innenfor resepsjonsområdet ligger de programmerte møterommene, med plass
til henholdsvis 20 og 35 personer.

Plan 6 med resepsjon, lobby, møterom og kontorer.
4.1.2.1

Opsjon - møterom i hotellets toppetasje og ekstra etasje til Vardesenter mm

I tillegg til de programmerte møterommene er det lagt frem forslag om full utnyttelse av
toppetasjen til en eksklusiv møteromsavdeling. Slik prosjektet nå foreligger, er det kun
plassert teknisk rom på taket. Det er i dag stor mangel på møterom på UNN, og dette
arealet kan eventuelt bli et verdifullt tilskudd for hele sykehuset. I dette forslaget vil UNN
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få en ca. 230 m2 stor møteromsavdeling fordelt på 5 rom i ulik størrelse, resepsjons- og
fellesområde med serveringsmuligheter på ca. 50 m2 og toaletter.
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Illustrasjon av mulig møteromsetasje på toppen av bygget
Prosjekteringsgruppen har i tillegg vurdert mulighetene for å legge til ekstra etasjer i
hotellet for å møte etterspørselen fra pasientorganisasjoner, deriblant kreftforeningen og
Vardesenteret. For å kunne realisere noe av dette må sakene utredes videre og det må
redegjøres for realistisk finansiering.
4.1.3 Restaurant/ kjøkkenfunksjon
Hele plan 5 forbeholdes restaurant og kjøkkenfunksjoner, hvor hotellets restaurant ligger
med direkte forbindelse via en bred åpen trapp opp til resepsjonsområdet og
sykehusvestibylen. Store vindusflater og dobbelt takhøyde gir restauranten et lyst og
luftig preg, og med direkte utgang til uteplassen og grøntområdet utenfor.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 08.06.2012

Side 17 av 46

Prosjekt UNN Tromsø – Pasienthotell

Forprosjektrapport

Hotellets restaurant på plan 5, sett fra resepsjonsarealet på plan 6

Restauranten betjenes av et eget kjøkken plassert langs nordsiden på hotellet, med
direkte adkomst for varelevering og avfallshåndtering. Da hotellets driftsform foreløpig
ikke er fastsatt, er det lagt vekt på en mest mulig fleksibel løsning for kjøkken og
restaurantdrift. Det er lagt opp til en lineær prosess, med varelevering fra den vestre
siden av nordveggen, gjennom kjølerom, kjøkkenfunksjoner, oppvask og til slutt
avfallsrom mot østsiden.

Plan 5 med restaurant og kjøkkenfunksjoner.
4.1.4 Barselenheten
Hotellet inneholder 22 rom øremerket barselkvinner og nyfødtintensiv-avdelingen.
Barselenheten ligger i plan 7 og 8, med hovedtyngden av rommene samt dagligstue og
andre fellesfunksjoner like over resepsjonen i plan 7. På denne måten får disse
funksjonene god skjerming fra fellesarealene, samtidig som de har nærhet til resepsjon
og restaurant.
4.1.5 Hotellrom
Hotellrommene ligger fordelt på 12 etasjer, fra plan 7 til18, med rom øremerket barsel og
nyfødtintensiv i plan 7 og 8. Hver av de fullt utnyttede etasjene vil inneholde 18 rom, alle
dimensjonert for rullestol.

Alle rommene vil være utstyrt med enkeltseng, men med mulighet for å bo inntil 3
personer på rommet. Hvert rom vil ha to vinduer, men plasseringen vil variere ut i fra hvor
de ligger i fasaden. Det er lagt vekt på at gjestene skal ha god utsikt fra rommet, samtidig
som de kan føle seg beskyttet fra innsyn, selv i de lavere etasjene.
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12 av hotellrommene er ekstra store, dimensjonert for elektrisk rullestol. Disse rommene
ligger alle med dørforbindelse til et vanlig hotellrom. I tillegg ligger to vanlige hotellrom på
hver etasje med dørforbindelse i mellom og kan benyttes som familierom.

Hotellrom med utsikt over landskapet

Plan 8: Vanlig hotelletasje med 18 rom.
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Typisk hotellrom
4.1.6 Lager/husøkonom/renhold
Hovedvekten av lager funksjoner ligger i kjeller, med nærhet til heis. For å unngå
mellomlagring av tøy etableres det en større stall for husøkonom i kjeller, som også
fungerer som mottaksrom for tøy fra leverandør. Her fylles hotellvognene med rent tøy,
som fraktes direkte til hver etasje.
I hver hotelletasje er det et lite mellomlager eller rekvisita-rom, for utstyr som ikke skiftes
daglig.
Fra hver hotelletasje går det både tøysjakter og avfallssjakter ned til henholdsvis
avfallsrom i plan 5 og mottaksrom for urent tøy i plan 4.
Se punkt 5.6, logistikk og forsyningssystemer.

Plan 4, kjeller med teknisk rom, husøkonomstall og garderobe for ansatte.
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Areal

Slik forprosjektet fremstår i det vedlagte tegningsmaterialet består hotellet av i alt 211 rom
innenfor et bruttoareal på 12 011m2.
Dette gir et bruttoareal på 57 m2 pr rom. Faktorer som påvirker bruttoarealet pr rom er:
•
Vi har lagt til grunn for planleggingen Norsk Standard 11 001 Universell utforming
av byggverk. Denne stiller større krav til arealbruk på grunn av økt krav til snusirkel for
rullestoler etc.
•
Hotellet har 12 store rom som er tilrettelagt for rullestolbrukere med hjelpebehov.
•
Prosjektets miljøambisjon med passivhusstandard øker veggtykkelsen med ca. 150
mm, noe som gir et økt areal økning på i overkant av 1 m2 pr rom.

5

Generell teknisk del

Detaljer for tekniske anlegg med beskrivelse og tegninger følger vedlagt.

5.1

Romfunksjons- og utstyrsprogram

I samarbeid med arbeidsgruppene for Nytt Pasienthotell foreligger det nå et forslag til
romfunksjons- (RFP) og utstyrsplan for Nytt Pasienthotell, UNN Tromsø. dRofus
database for rom og utstyr har vært benyttet som verktøy i programmeringen. Program og
rapporter fra databasen vedlegges som PDF-filer. Vedleggene består av, romlister,
romfunksjonsstruktur, RFP for alle rom, utstyrskalkyle og prioritert netto/brutto utstyrslister
for alle rom.
Klinisk rådgiver og koordinator for programmeringene har vært Guri A. Albriktsen.
Programrådgivere fra Hospitalitet as har vært:
•
Christina Østergaard
•
Ole Faafeng
Medvirkergruppene har hatt en vesentlig oppgave i forhold til å være rådgivende organ,
for å sikre funksjonalitet og andre bruksrelaterte kvaliteter i programmet, samt å skape
forankring og et konstruktivt engasjement i fagmiljøet.
Det har vært avholdt tre arbeidsmøter med gruppen for pasienthotellet. Siste møte var 22.
februar 2012. Revisjon av dokumentet har foregått i perioden fra dette frem til endelig KS
ble gjort i møte i Tromsø 16. april 2012.

5.2

Konseptuelle løsninger

Konseptet for pasienthotellet er basert på en visjon om å skape et velfungerende hotell
med god tilknytning til eksisterende sykehusanlegg, samtidig som hotellets selvstendige
behov ivaretas. Hotellet skal gjennom sin plassering og utforming gi et miljømessig
tilskudd til sykehuset, og gi et godt tilbud til pasienter som overnatter på hotellet.
Nybygget skal også fremstå som et attraktivt knutepunkt mellom sykehuset,
hotellvirksomheten og universitetet.
Hotellet er satt sammen av to klart identifiserbare enheter; koblingssonen med
fellesfunksjoner og høyhuset med hotelletasjer. Koblingssonen mellom hotell og sykehus
oppføres i 2 etasjer og gir god forbindelse og visuell kontakt mellom sykehusets
hovedvestibyle, hotellets lobby på plan 6, restauranten og uteområdet på plan 5. Ved å
samle bygget i ett slankere og høyere volum, bevares større deler av uteområdet,
samtidig som utsikten fra sykehusets hovedvestibyle ivaretas. Samtidig er høyhuset
gunstig for effektiv hotelldrift.
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Snitt gjennom hotell og sykehus med sammenhengende fellesområder.
5.2.1 Arkitektonisk uttrykk og materialbruk
Det har vært en ambisjon å skape et bygg som innordner seg i eksisterende arkitektur
samtidig som det bringer nye kvaliteter inn i sykehusområdet. Tomten er relativt
begrenset i utstrekning, og det har derfor vært et mål å utvikle et konsept som etterlater et
minst mulig fotavtrykk. Ved å samle bygget i ett slankere og høyere volum, bevares større
deler av uteområdet, samtidig som utsikten fra sykehusets hovedvestibyle ivaretas.
Videre vil et høyhus i Breivika bidra positivt i forhold til orientering i området, og markere
hovedinngangen for sykehuset. Hotellet vil også være godt synlig fra avstand og etablere
et nytt landemerke.
Den vinklede formen på bygget medfører at et flere rom får plassering på utsiktssiden,
hvor halvparten av disse vil vende direkte mot byen. Videre gir den vinklede formen mer
uteareal, bedre solforhold og god sikt fra sykehuset.
Som arkitektoniske uttrykk styrker formen byggets identitet og hotellet vil kunne få et mer
spennende og særegent uttrykk som «signalbygg».
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3D-illustrasjon av fasade sør
5.2.2 Fasader
Fasadene skal, i tillegg til sin åpenbare funksjon som beskyttende og klimatiserende, gi
nødvendig dagslys og utsyn for gjester/pasienter, ansatte og besøkende i bygningene.
De skal også bidra til å synliggjøre viktige funksjoner og spesielle områder i hotellet for de
som beveger seg i anlegget og på sykehusområdet. Disse forhold har vært
utgangspunktet for arbeidet med åpningene i fasadene.

Fasadeoppriss sør
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Fasadeoppriss nord
5.2.3 Materialitet og fargeholdning
Underveis i skisse- og forprosjektfasen er det prøvd ut alternative tilnærmingsmåter når
det gjelder designholdning for materialbruk i hotellets fasader. Sykehuset i Breivika er
stort sett bygget i tegl, og spørsmål har vært stilt hvorvidt en skal bryte med eller føye seg
inn under det eksisterende uttrykk. Et annet, viktig tema som har vært avgjørende for
valget er klimatiske forhold, værbestandighet og vedlikehold. Ved å bygge en solid
fasade i tegl velger vi å ta opp elementer fra eksisterende bygg, men samtidig tilføre et
nytt uttrykk. Tegl har lang holdbarhet, minimalt med vedlikehold, lang levetid og god
isoleringsevne.
Utvendig kan hotellet leses som en tydelig monolittisk form i landskapet, samtidig som en
grad av variasjon oppstår på et neste nivå ved behandling av spesielle fasadepartier,
vindussetting og detaljer i bygget. Fasadene gis et taktilt og karakterfullt uttrykk, og
materialitet og videre detaljering i fasade blir derfor viktige elementer i neste fase.
Konseptet med at hotellet kobles inn på sykehuset understrekes i det arkitektoniske
uttrykk, ved at koblingssonen med fellesfunksjoner og det dobbelthøye rommet mellom
restauranten og plan 6 gis en annen utvendig karakter og materialitet enn fasadene for
øvrig. Her innføres høye glasspartier i en jevn rytme, for å slippe mest mulig lys inn i
disse delene av hotellet, og ikke minst å gi en god åpen forbindelse til uteområdet på
sørvestsiden av bygget. Mellom glasspartiene «lander» bygget på kraftige
betongskiver/søyler (?), mens i enden trekkes tegl helt ned på bakken.
En naturlig forlengelse av ambisjonen om miljøgunstige (fornybare eller
gjenbruksbaserte) materialer i fasaden og hensyn til investeringskostnader, har resultert i
at det er benyttet vinduer som i størst mulig utstrekning utføres med treverk i karm og
rammer, utvendig metallbeslått. De samme holdningene er forfulgt når det gjelder større
glasspartier og disse foreslås utført i aluminiumprofiler med bakenforliggende
avstivningssystem i limtre, som et alternativ til tradisjonelt benyttede aluminiumssystemer.
Dette vil bidra til å gi interiør og fasadepartier materialitet og varme i uttrykket. Fasadene
er generelt prosjektert slik at eventuell prefabrikasjon kan gjennomføres.
Innvendig er det lagt vekt på å finne enkle og rimelige løsninger som skal være robuste
og mest mulig vedlikeholdsfrie. Samtidig har det vært et mål å unngå en
institusjonspreget atmosfære, gjennom å innføre arkitektoniske kvaliteter og materialer
med et mykere uttrykk. Restauranten og åpenheten i de to nederste etasjene vil være et
verdifullt romlig tilskudd for sykehuset, og gi et unikt oppholdsrom med dobbel takhøyde
og store vindusflater til det grønne.
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Ved å innføre solid industriparkett i fellesområdene i plan 5 og 6 gis velkomstområdene et
solid og slitesterkt dekke, med et varmt og naturlig uttrykk.
Oppover i hotelletasjene er det hovedsakelig tenkt enkle og rimelige materialer i gulv og
vegg. Linoleum krever lite vedlikehold og er enkelt å rengjøre, samtidig som det er
slitesterkt og gir god lyddemping.

5.3

Tekniske anlegg, konstruksjons- og bygningsmessige forhold

5.3.1 Bygning
Grunn og fundamenter
Grunnen består av løsmasser over fjell og fjell delvis i dagen. Det er foreløpig ikke foretatt
geotekniske undersøkelser, men det antas at det må graves bort løsmasser ned til fjell og
videre sprenges ned til fundamentdybde på hele fotavtrykket. "Bro" mellom eksisterende
fløy og pasienthotellet punktfundamenteres. Her antas det utgraving av løsmasser ned til
fjell. Pasienthotellet fundamenteres på hel bunnplate direkte på fjell under avstivende
skjærvegger. Resten fundamenteres på banketter og punktfundamenter direkte på fjell.
Fundamentene festes til fjellet med fjellbolter.
Bæresystemer
Bæresystemet består av skjærvegger for opptak av global belastning. I de 3 nederste
etasjene vil skjærveggene bli oppspent og fjellforankret med strekkstag. Dekkene bæres
av skjærveggene og underliggende hatteprofiler i stål med stålsøyler. I tillegg legges det
inn rammesystemer, bjelker og søyler, i yttervegg. disse består av betong i sør-langvegg
og stål i nord-langvegg. Teknisk rom på tak bygges opp med rammeverk i stål samt
kompaktelementer i tak. Alle dekker utføres som stive skiver.
Alle stålkonstruksjoner brannisoleres i henhold til krav i brannteknisk konsept. Det legges
opp til å benytte brannmaling og brannisolering, avhengig av om dette skal kles inn eller
ikke.
Yttervegger
Yttervegger under terreng av 250/300 mm betong som isoleres på utsiden.
Deler av yttervegg består av deler i avstivende kjerner. Disse veggene utføres i betong
med tykkelse 300mm.
Innervegger
Bygget har innvendige skjærvegger med variable tykkelser oppover i etasjene. Disse
varierer fra 450mm til 200mm i topp med sprang på 50mm.
Trappesjakt og heissjakter har varierende betongtykkelse. Sideveggene er skjærvegger
og følger øvrige vegger i tykkelse med samme funksjon. Generelle innervegger i kjelleren
har tykkelse på 200mm.
Dekker
Generelt benyttes dekker av prefabrikkerte betongelementer. Det benyttes ulik tykkelse,
SD 200 og SD 320, for å ta høyde for gulv i prefabrikkerte baderom. Arealer på lave
elementer utenfor badene, oppfores med isolasjon og påstøp. Dekke over 4. etasje,
(kjeller), utføres i plasstøpt betong for lastopptak og lastfordeling. I tak over teknisk rom i
øverste plan benyttes kompaktelementer.
Yttertak
I tak over øverste hotelletasje benyttes hulldekker som isoleres med fall og tekkes. Tak
over teknisk rom består av kompaktelementer som blir levert med ferdig tekking.
Eksisterende fasader i fløy A2
Der "broen" i pasienthotellet treffer eksisterende fasade, skal eksisterende bæresystem
tilpasses. Det vil bli montert nytt bæresystem inkludert utvekslinger som ivaretar
nødvendig bæring av eksisterende dekker. Dette vil bli utført i stålkonstruksjoner.
5.3.2 Brannsikkerhet
De branntekniske kravene som gjelder for prosjektet fremgår av vedlegg "Brannteknisk
konsept" med tilhørende brannplaner. Brannteknisk prosjektering er utført etter TEK10 og
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er hovedsakelig utført etter utprøvde og anerkjente løsninger. Eventuelle nye fravik fra
VTEK10 som avdekkes vil bli dokumentert nærmere i detaljprosjekteringsfasen.
Ut fra antall etasjer og virksomhet blir klassifisering i risikoklasse 6 og brannklasse 3
dimensjonerende. Brannkonseptet tar utgangspunkt i kravene for hotell, kravene
tilhørende for sykehusfunksjon er ikke inkludert.
Hotellet skal ha heldekkende sprinkleranlegg og brannalarmanlegg. Ved utløst
brannalarm skal ventilasjonsanlegget gå for full styrke.
Pasienthotellet er et frittstående bygg som skilles fra eksisterende fløy A med en
brannvegg i plan 6, og i øvrige etasjer med en avstand på over 8 m.
Rømningsveier etableres i samsvar med regelverkets krav til utforming,
avstandsbegrensninger og prinsippet om at det skal finnes minst to uavhengige
rømningsveier. Det legges opp til planløsninger der korridorer utføres som
brannceller/rømningsveier som leder til to uavhengige trapperom.
Prinsipper for brannvegg og branncelleinndeling er angitt på branntegninger vedlagt
brannkonseptet.
I forbindelse med utarbeidelse av utomhusplaner skal det medtas tilkomst for brannbil til
alle fasader. Utforming av tilkomst og tilrettelegging for slokking av brann gjennomgås
med det lokale brannvesen i detaljprosjektfasen.
5.3.3 Lydtekniske vurderinger
Vurderinger av innendørs og utendørs lydforhold er utført av COWI og innarbeidet i
rapporten RAP001 Nytt Pasienthotell UNN - lydteknisk prosjektering. Aktuelle
grenseverdier og prinsippløsninger er angitt i denne rapporten. Lydkravene på vegger og
dører er inntegnet i lydplaner.
Dekkekonstruksjoner utgjør et viktig moment med hensyn til luftlydisolasjon og
trinnlydnivå. Det er planlagt brukt 265-285 mm hulldekker. Et trinnlydisolerende
gulvbelegg må til for å oppnå tilfredsstillende trinnlydnivå. Dekker mellom gjesterom og
nærings- og servicevirksomhet må utføres med en lydisolerende himling.
Etterklangstid reguleres med lydabsorberende himlinger. I restauranten er det spesielt
viktig med gode romakustiske forhold. Her kreves en heldekkende lydabsorberende
himling samt noe absorbent på vegg.
Krav til støy fra tekniske installasjoner vil ivaretas ved bruk av blant annet lydfeller og
vibrasjonsisolatorer. Vurdering av nødvendige tiltak må utføres når informasjon om
støyende utstyr er kjent. Vurderinger av veitrafikk- og helikopterstøy viser at kravet til
innendørs støynivå kan tilfredsstilles med vinduer bestående av vanlig isolerglassrute.
I byggeperioden er det viktig å ha fokus på bruk av støysvake prosesser for å unngå
unødig støybelastning for området. Eventuell boring og sprenging må avklares spesielt
med tanke på driftstider. Her forventes det avvik fra Miljøverndepartementets rundskriv T1442 "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging". Dette må avklares i videre
prosjektering i samråd med brukerne.
5.3.4 VVS
Infrastruktur og termisk forsyning
Det etableres uttrekk for spillvann og overvann på vestsiden av bygget. I forprosjektet er
det tatt med avløpspumper både for overvann(drensvann) og spillvann fra kjelleretasjen.
Avløp fra øvrige etasjer går med selvfall til kommunale ledninger. Vanninnlegg for
forbruksvann og innlegg for sprinkleranlegg fra eksisterende kommunale ledning fra
vestsiden av bygget. Termisk varmeforsyning besørges av Troms Energi Varme AS. Det
installeres eget kjøleanlegg for å ivareta bygningenes kjølebehov.
Sanitæranlegg
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Varmt og kaldt forbruksvann distribueres fra sentralt filtrert vanninntak i rørteknisk rom
kjeller i egne sjakter opp i etasjene. I hotelletasjene dekker hver sjakt vanntilførsel til 2
våtrom i hver etasje. Sjaktene har direkte tilkomst fra korridor i hver etasje. Ved at det i
hovedsak etableres vertikale føringssjakter er behovet for ledningsføringer i korridor
minimalt. Det legges opp til forvarming av varmt forbruksvann fra overskuddsvarme fra
kjølemaskiner. Det er i forprosjektet forutsatt at våtrom i forbindelse med hotellrom
leveres som prefabrikerte enheter. Det legges til rette for praktisk gjennomførbare
monteringsprosedyrer og tilknyttinger av forbruksvann- og avløpsrør. Varmt forbruksvann
sikres mot legionella. Varmt forbruksvann forvarmes og ettervarmes til riktig nivå ved
hjelp av fjernvarme til akkumulatortanker. Avløp fra kjøkken føres til innvendig plassert
fettutskiller før utslipp til kommunal ledning. Pga hotellets høyde er det behov for
trykkøkingsanlegg for kaldt og varmtvannsforsyning til de øverste etasjene.
Varmeanlegg
Hotellet får oppvarming basert på vannbåren varme fra Troms Kraft Varme. Det
installeres lavtbyggende radiatorer/konvektorer i hotellrommene som tilpasses valgte
vindusløsninger. I øvrige areaIer veggmonterte radiatorer. I våtrom installeres vannbåren
gulvvarme. Varmebatterier i ventilasjonsaggregatene forsynes fra egen varmtvannskurs.
Egen varmekurs for snøsmelteanlegg.
Brannslokkingsanlegg
Bygget får heldekkende sprinkleranlegg som forsynes fra kommunal ledning. Pga
bygningens høyde er det behov for trykkøkingsanlegg til de øverste etasjene.
Sprinklersentral og trykkøkingsanlegg plasseres på nederste plan med direkte inngang
fra det fri. Dette pga forskriftskrav i forbindelse med trykkøkingsanlegget. Det er forutsatt
sonedeling av anlegget som gir ønsket fleksibilitet i forhold til drift og vedlikehold på
anlegget. Det monteres tørrbrannledninger ved hvert trappeløp med tilkopling for
brannetatens slager i hver etasje. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om disse ledningene
skal tilknyttes vannledningsnettet.
Gass og trykkluftanlegg
Det etableres ikke sentrale systemer for gass og trykkluftanlegg. Ved behov benyttes
transportable anlegg.
Kjøle- og kuldeanlegg
Det etabler ikke sentral kjøling for hotelletasjene. For kjøkken og restaurant etableres
sentral kjøling. Isvannsmaskin og kondenseringsenhet plasseres i rørteknisk rom i kjeller.
Kjøle- og fryseanlegg i forbindelse med kjøkken/avfall etableres egne DX anlegg.
Kondensatorvarme overføres til isvannsnettet. Datarom, IT rom og lignende vil ha
kjølebehov hele året, og det forutsetter kjølemaskindrift også i den kalde årstiden som gir
mulighet for utnyttelse av overskuddsvarme fra kjølemaskin til forvarming av varmt
forbruksvann. Kjølingen baseres på isvann som distribueres i rørnett til kjølebatteri i
ventilasjonsanlegg og lokale kjølere i datarom og lignende. Kondensasjonsvarme fra
kjøle- og fryseaggregat overføres til isvannsystemets returledning.
Luftbehandlingsanlegg
Oppvarming av ventilasjonsluft er en av de største postene i energibudsjettet. For å få et
ventilasjonsanlegg mest mulig energieffektivt forutsettes bruk av roterende gjenvinnere
med høy virkningsgrad. Alle ventilasjonssystemene er tenkt utført med roterende
gjenvinnere. Dette gjelder også for kjøkken som får sitt eget system. Avtrekk fra
varmseksjon går imidlertid til direkte avkast uten noen form for gjenvinning. Dette for å
hindre ev luktspredning. Dette avkastet går over tak. Det er lokalisert tekniske rom for
ventilasjon på tak og i kjeller. I kjeller monteres aggregat for kjøkken og restaurant mens
teknisk rom på tak dekker hotelletasjene. I forprosjektet er det lagt til grunn behovsstyring
i alle hotellrom samt kjøkken og restaurant. Dette er i tråd med føringer lagt i OTP.
Ventilasjonssjakter er i hovedsak desentralisert gjennom hotelletasjene og felles med
rørsjakter med tilkomst fra korridorer.
Spesialsystemer
I forbindelse med rømningstrapper er det i forprosjektet tatt med trykksettingaggregater
plassert på tak.
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5.3.5 Elektrotekniske anlegg
Infrastruktur og elektrisk forsyning
Pasienthotellet skal forsynes fra eksisterende hovedfordeling i A-fløy.
Dette gjelder både uprioritert og prioritert kraft samt avbruddsfri kraft.
Nødvendig utvidelse av eksisterende hovedfordeling inngår i A-fløyprosjektet.
Det bygges ut et jordelektrodesystem bestående fundamentelektrode under bygningen.
Jordingssystemet tilknyttes eksisterende jordelektrode i A-fløya.
Det etableres et lynvernanlegg som tilknyttes bygningens fundamentelektrode.
Lavspente forsyningsanlegg
Byggets forsyningssystem skal være 400V - 230V TN-S system.
I Pasienthotellet etableres egne hoveddistribusjonsfordelinger med separate rom for
uprioritert og prioritert/avbruddsfri kraft. Underfordelinger plasseres i egne el-nisjer på
etasjenivå. Det etableres separate underfordelinger for henholdsvis uprioritert og
prioritert/avbruddsfri kraft.
For det generelle stikkontaktopplegg er det medtatt et omfang som skal tilfredsstille
brukerbehov angitt i romfunksjonsprogrammet.
Lysanlegg
Belysningen skal være dekkende for funksjon, tilpasset innredning og miljø. Generelt
benyttes aktuelle publikasjoner fra LYSKULTUR som retningsgivende ved
dimensjonering av lysanlegget.
Pasienthotellet har ambisiøse krav til energibruk. Belysningsanlegget representerer et
betydelig forbruk av energi, og riktig utforming av belysningsanlegget med tilhørende
styring vil derfor være en viktig bidragsyter for å oppnå ønsket energimål.
Det legges opp til et nødlysanlegg etter samme omfang og utførelse som ved UNN for
øvrig.
Data og telefoni
Det etableres et standardisert strukturert kablingsnett ved pasienthotellet. Kablingsnettet
er applikasjonsuavhengig og skal kunne benyttes av alle tele- og datasystemer.
Kommunikasjonsrom etableres i kjeller og i to av hotelletasjene.
Datanettet skal være tilrettelagt for at man fra et hvilket som helst uttak for tele/data skal
kunne koble seg til datanettet og få tilgang til de systemer/applikasjoner som man har
rettighet til. Nødvendig kantsvitsjer og kjernesvitsj/ruter inngår.
Et felles trådløst datanett (WLAN) med god kapasitet og som kan benyttes av alle
kommunikasjonstyper (data, lyd, bilde) er medtatt..
Det etableres et moderne bookingsystem for hotellet. Anlegget vil ha en rekke tjenester
og grensesnitt. blant annet vil anlegget være integrert mot telefonsentral, TV-anlegg,
nøkkelsystem og sentral driftskontroll.
Det medtas en egen telefonsentral for UNN Pasienthotell. Sentralen skal minimum ha
samme programvareversjon og tjenestereportoar for brukere/drift som sentralen ved
UNN.
Det skal etableres et fulldekkende trådløst telefonnettverk basert på IP/ DECT-teknologi.
For å sikre distribusjon av prioriterte meldinger ved eventuelle feil i datanettet eller ved
periodisk vedlikehold, utvides eksisterende personsøkeanlegg ved UNN som backup.
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Alarmanlegg
Det installeres et heldekkende brannalarmanlegg med talealarmanlegg for hele
pasienthotellet. Bygningsmassen fullovervåkes som byggverk i brannrisikoklasse 6, med
brannalarmanlegg kategori 2, jamfør HO-2/98 og REN.
Pasientsignalanlegg er medtatt for å gi hotellgjester et sikkert og funksjonelt anropsystem
for å tilkalle hjelp. Anropspaneler installeres på alle hotellrom, bad og toaletter for
beboere.
For å sikre bygget etableres det et adgangskontrollanlegg. Inndeling i adgangssoner
framgår av egne soneplaner.
For hotellrommene etableres det et eget programmerbart nøkkelkortsystem. Anlegget
bygges opp som et "stand alone" anlegg med kortlesere montert i dørblad. Utstyr for
programmering av kort monteres i resepsjonen. Anlegget integreres mot hotellets
bookingsystem.
Det vil på strategiske områder bli montert kamera for å kontrollere sentrale områder,
fasader på bakkenivå samt porter/dører for fjernåpning.
Lyd- og bildeanlegg
I hotellresepsjonen monteres skranketeleslynge. I tillegg skal det tilrettelegges med
hjelpemidler for hørselshemmede i møterom samt et antall hotellrom.
I større møterom medtas AV-installasjon med videokonferanseutstyr i henhold til
utstyrsprogrammering.
For distribusjon av TV-signal monteres en sentral for mottak av TV-signaler fra en ekstern
innholdsleverandør. Signaler distribueres ut via byggets datanett. I alle hotellrom samt i
noen sentrale publikumsområder monteres TV-apparat tilpasset aktuell seeravstand.
Automatisering
Det etableres et byggautomatiseringssystem for styring, regulering og overvåking av alle
driftstekniske installasjoner.
For å oppnå krav til ønsket funksjonalitet og energikontroll må det installeres et felles
romkontrollsystem som integreres inn i SD-anlegget. Romkontrollsystemet skal ivareta
funksjoner for belysning, behovsstyring ventilasjon, regulering av romtemperatur og
styring av solavskjerming/blending.
5.3.6 Andre installasjoner
For pasienthotellet inngår en heisgruppe for 3 heiser. En av heisene utføres som
brannheis i henhold til gjeldende forskrifter.
5.3.7 Utendørs
Bygget lokaliseres for en stor del på opparbeidede utearealer.
Disse arealene benyttes i dag både til lek og rekreasjon, men fungerer også som
buffersone mot kollektivtrafikken til UNN. Hovedtanken bak landskapskonseptet er å
bruke de eksisterende kvaliteter på tomten i samspill med nye løsninger.
Åsryggen parallelt med adkomstveien til UNN ønskes bevart i størst mulig grad. På
høydedraget vokser det i dag mange eldre og vakre fjellbjørk. Ved å ta vare på flest mulig
av disse, kan de fungeres som viktig le-vegetasjon til rekreasjonsområdene. Høydedraget
vil også beskytte utearealer og første etasje av bygg mot innsyn fra veg og mot
lyskjeglene fra passerende busser og biler.
Arealer sør for restaurant er tenkt utgravd for å kanalisere utsikten mot fjord og fjellene i
sør. Dette åpne arealet skal utstyres med en liten vandrerute med utsiktspunkt. Stien skal

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 08.06.2012

Side 29 av 46

Prosjekt UNN Tromsø – Pasienthotell

Forprosjektrapport

være universelt utformet og enkelt opparbeidet. På utsiktspunktet kan det fastmonteres
benk.
Mindre, lune og mer private uterom legges i tilknytning til dette store draget og disse
mindre rommene rammes inn med cortenstålplater på tre sider. I alt er det planlagt 7 slike
rom. Aller rom utstyres med fastmonterte utemøbler og "tuntre" og busker.
Langs byggets restaurantdel etableres fast dekke, men det er ikke tenkt egne utemøbler
for restaurant inkludert i kostnader for landskapsposten.
I forbindelse med adkomst- og vareleveringssonen på byggets nordside er det tenkt
kantstein og asfaltdekke. Eksisterende vingemur må tilpasses ny situasjon.
De eksisterende lekearealer justeres til ny løsning og utvides med sklie i skråning.
Gangvei justeres også til ny løsning. Dagens veletablerte staudebed mot kapell foreslås
bevart og reparert etter at rigg er fjernet og bygg ferdig.

5.4

Energi og Miljø

Energi
Energimål
Energimålet for Pasienthotellet ved UNN Tromsø er definert som energiklasse A, det vil si
135 kWh/m2 levert energi til bygget. Dette er et svært ambisiøst energimål og
passivhuskomponenter må tas i bruk for å kunne oppnå dette målet.
Energibruk
Beregnet totalt netto energibehov til bygget er 136 kWh/m2, til sammenligning er
rammekravet i TEK 10 220 kWh/m2. Det vil si at beregnet energibehov tilsvarer ca 60 %
av forskriftskravet. Beregnet levert energi med normalisert klima er 140 kWh/m2, dette
tilsvarer energimerke B.
Klimagassutslipp
Klimagassutslippet er beregnet til å være 45 kg CO2/m2 pr år, som tilsvarer ca 417 tonn
CO2 per år.
Miljø
Bakgrunnen for fastsettelsen av miljømålene er myndighetskrav gitt i regelverk,
miljøambisjoner hos UNN HF, samt aktuelle mål fra tilsvarende prosjekter. Det er
utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP), og miljømålene er inndelt i tre
tema/hovedområder med målformuleringer som angitt nedenfor.
Tema 1: Utførelsesfase, dvs. miljømål knyttet til gjennomføring av bygging
Utbyggingsarbeidene skal gjennomføres uten alvorlige ulykker eller skader på mennesker
og gjennomføres med minst mulig ulemper for eksisterende sykehus i drift, og øvrige
naboer. Det skal være fokus på avfallsminimering og kildesortering av byggavfall.
Tema 2: Miljøkvaliteter i ferdig bygg
Bygget skal ha gode miljøkvaliteter og være blant de beste når det gjelder energiforbruk,
materialbruk, avfallsløsninger og ha god fleksibilitet i forhold til senere ombygginger.
Bygget skal tilrettelegges med god tilgjengelighet for alle.
Tema 3: Drift og HMS i ferdig bygg
Bygget skal fremme en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.
Oppfølgingen og dokumentasjon av miljømålene gjøres med sjekklister for hver enkel
fagdisiplin, og i alle faser av prosjektet.
Miljømålene skal videre operasjonaliseres der det er mulig, slik at de skal være lett
målbare.
Bygget skal utformes på en slik måte at det ivaretar krav om universell utforming.

5.5

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Det vil med utgangspunkt i Byggherreforskriftens §5-8, bli gjennomført en
grovrisikoanalyse av forprosjekterte løsninger i oppstarten til detaljprosjektet. Denne tar
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sikte på å avdekke forhold som kan utgjøre en risiko under gjennomføringen av
ombyggingen.

5.6

Logistikk og forsyningssystemer

Matvarer til restaurant.
Bygget er planlagt med varemottak for restauranten i plan 5 med kjøreadkomst fra
Hansine Hansens vei på nordvestsiden av bygget. Dette varemottaket ligger i kontakt
med kjøkkenet slik at lagring av matvarer regnes som en integrert del av kjøkkenet.
Rent og urent tøy
Varer som skal til hotellet for øvrig, samt rent tøy fra leverandør, leveres nordøstre ende
av bygget. Tøy leveres direkte ned til stall for husøkonom i plan 4, for å unngå
mellomlagring. Her fylles hotellvognene med sengetøy og utstyr, og fraktes i heis til hver
etasje. Urent tøy kommer fra tøysjekter i hotelletasjene og ned til mottaksrom for urent
tøy i plan 4, og videre ut via heis til plan 5.
Avfall
Det er etablert nedkastsjakter fra sengeområdene og ned til avfallskarusell i plan 5.
Matavfall fra kjøkken og restaurant går via oppvasken og til avfallsrommet.

5.7

ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) omfatter analyse av risiko forbundet med
selve byggingen av Pasienthotellet, og er relatert til potensielle driftsulemper i
utførelsesfasen knyttet til sykehusdriften. Dette har sammenheng med tema 1 under
miljømål i MOP. Forhold rundt ulemper og skader på mennesker og miljø er også belyst.
ROS-analysen skal av byggherrene benyttes som et verktøy for å forebygge ulemper,
forhindre uønskede hendelser og sørge for akseptabel risiko knyttet til prosjektet.
Hovedfokus og avgrensning for analysen er forhold knyttet til ulemper i forbindelse med
opprettholdelsen av normal sykehusdrift.
Det er ikke gjennomført ROS-analyse i forprosjektfasen, og det anbefales at dette gjøres
tidlig i neste trinn på grunnlag av omforent forprosjekt. Det er imidlertid gjennomført en
ROS-analyse i forbindelse med A-fløya prosjektet, og flere av erfaringene og resultatene
herfra er relevante for Pasienthotell-prosjektet.

6

Tredjepartskontroll

Som en del av arbeidet med forprosjektet er det gjennomført en foreløpig uavhengig
vurdering av brannteknisk konsept for prosjektet. Dette arbeidet er utført av Norconsult as
og er gjort for å sikre at man har kontroll med brannteknisk planlegging og at man har en
realistisk kostnadsvurdering. Det vil i løpet av neste fase (detaljprosjekt) foretas en
tredjepartskontroll som senere vil inngå som en del av igangsettelsessøknaden (IG) for
prosjektet.
Resultatene av den foreløpige gjennomgangen viser at det er lite merknader knyttet til
den brannplanleggingen som er gjennomført i forprosjektet. Det er utarbeidet et eget
møtereferat som angir de merknader som fremkom. Disse vil bli fulgt opp og korrigert i
detaljprosjektet.
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7.1.1 Kalkyleforutsetninger
Investeringskostnadene slik de er dokumentert i forprosjektet er bygget opp etter
bygningsdelstabellen. Investeringskalkylen er bearbeidet av prosjekteringsgruppen etter
gjennomførte usikkerhetsanalyse. Kalkylen som ble benyttet i usikkerhetsanalysen ligger
noe høyere en det som fremkommer av analysen. Årsaken til dette er at
prosjekteringsgruppen hadde priset noe usikkerhet i sin kalkyle før usikkerhetsanalysen.
Under kapittel 3.5.1 ”endrede forutsetninger fra konseptfase” er det overordnet redegjort
for de nødvendige endringer som er gjort i prosjektet gjennom forprosjektet. UNN HF
bygger anlegget, men hvem som drifter er uavklart.
For å kunne svare på oppgaven gitt av styrene i UNN HF og Helse Nord, har det vært
nødvendig å utrede flere alternativer veier å gå. Hovedalternativet viser en full utbygging
av det behovet UNN HF har og det prosjektet de ønsker seg. Det anbefalte alternativet
forprosjektet baserer seg på inneholder:
• Prosjektkostnad 415 000 000 kr inkl. mva (ref. usikkerhetsanalysen er P(50)
416 000 000 kr inkl. mva)
• Kr pr m2 ca. 35 800 inkl. mva.
• 211 rom
• Bruttoareal på 12 011 m2
• Brutto pr rom 57 m2
• Et høyhus på 14 etasjer og i tillegg kjeller og teknisk rom på tak
For å kunne svare på den andre oppgaven gitt av styret i Helse Nord, har det vært
nødvendig å utarbeide og kalkulere en kuttliste (se vedlegg XX). Ved å plukke fra denne
lista har det vært mulig å synliggjøre et prosjekt som holder seg innenfor rammen på
312 mill. (rammen var opprinnelig 300 mill., men er oppjustert med 4 % til 2012-nivå) og
som kan utvikles videre hvis/når rammene økes. Ut i fra kuttlisten anbefaler vi
kuttalternativ A. Hvis man velger denne løsningen vil sykehuset ha en mulighet for å
bygge på 2 etasjer på et senere tidspunkt. Dette medfører at teknisk rom må planlegges
på en slik måte at dette er mulig. Det forutsettes da at resten av hotellet kan være i
tilnærmet full drift under bygging.
Kuttalternativ A fremstår på følgende måte: to fulle hotellrometasjer er fjernet, à 780m2,
bygget er komprimert i lengderetning med ca 60m2 pr etg, totalt ca 950m2. I tillegg har
alternativet redusert energikravet og tatt ut teknisk utstyr som kan overføres drifter:
• Prosjektkostnad 311 829 970 kr inkl. mva.
• Kr pr m2 ca. 30 000 inkl. mva.
• 166 rom
• Bruttoareal på 9 500 m2
• Brutto pr rom 57 m2
• Et høyhus på 12 etasjer og i tillegg kjeller og teknisk rom på tak
Det utredede alternativet fra konseptfasen, basert på skisseprosjekt har følgende
kostnadsoppsett (oppjustert til 2012 med prisstigning på 4 %):
• Prosjektkostnad 327 600 000 kr inkl. mva.
• Kr pr m2 ca. 36 223 inkl. mva.
• 170 rom
• Bruttoareal på 9 015 m2
• Brutto pr rom 53 m2
• To bygg på 6 etasjer
Utredning av høyhusalternativet fører til ny regulering. Dette gjør at vi leverer
forprosjektrapporten før vi vet om myndighetene gir tillatelse til prosjektet. Dette gir en
usikkerhet som vil kunne skape tidsforsinkelse og ekstra kostnader. Styret må også gjøre
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sitt evt vedtak om videreføring av prosjektet med dette som premiss hvis tidsplanen skal
holdes. Reguleringssaken behandles i bystyret i løpet av 1.kvartal 2013.
For øvrig gjelder følgende forutsetninger:
•
•
•
•
•

Kostnadsnivå per april 2012
Det er lagt til grunn estimerte priser.
Påløpte kostnader som prosjektet skal dekke er inkludert i totalestimatet.
Byggelånsrenter er med i kalkylen.
UNN drifter pasienthotellet

Det kan synes som felleskostnader er kalkulert noe lavt for begge alternativene.
7.1.2 Investeringskalkyle
Det er lagt inn følgende forutsetninger / føringer i kalkylen:
• Kostnader i forhold til å innfri ambisjoner om passivhusstandard.
• Byggelånsrente er satt til 5 %.
• Mva. (25%) er medtatt.
• Reserver og marginer er satt til 29 millioner eks. mva.
Anbefalt alternativ med 211 rom og bruksareal på 12 011 m2.
• Entreprisekostnad på kapittel 1-9 er estimert til ca. 415 millioner (inkl. mva.)

Oversikt investeringskalkyle for alternativ med 211 rom og areal lik 12 011 m2
Alternativ med 166 rom og bruksareal på 10 445 m2 innenfor rammen på 300 millioner
(dvs. alternativ A-fjerne to hotelletasjer og redusere energikrav og teknisk utstyr).
• Entreprisekostnad på kapittel 1-9 er estimert til ca. 312 millioner (inkl. mva.)
7.1.3 Prisregulering
Byggestart er satt til mai 2013 og det er antatt 4 % prisstigning frem til byggestart.
Byggetid er satt til 18 mnd. (mai 2013 – oktober 2014) og det er antatt 6 % prisstigning i
byggeperioden.
7.1.4 Entreprisekostnader (kap 1-7)
Anbefalt alternativ med 211 rom og bruksareal på 12 011 m2:
• Entreprisekostnad på kapittel 1-7 er estimert til ca. 254 millioner (eks. mva.)
Kontoinnhold:
1. Felleskostnader
2. Bygging
3. VVS-installasjoner
4. Elkraftinstallasjoner
5. Tele- og automatiseringsinstallasjoner
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6. Andre installasjoner
7. Utendørsarbeider
7.1.5 Generelle kostnader (kap 8)
Anbefalt alternativ med 211 rom og bruksareal på 12 011 m2:
• Generelle kostnader (kapittel 8) er estimert til 12 % av post 1-7, dvs. er estimert
til 32 millioner (eks. mva.)
Kapittel 8 inneholder generelle kostnader som:
• Prosjektledelse
• Prosjektering
• Byggeledelse
• Kopiering
7.1.6 Spesielle kostnader (kap 9)
Anbefalt alternativ med 211 rom og bruksareal på 12 011 m2:
• Spesielle kostnader (kapittel 9) er estimert til 100 millioner.
Det er avsatt 10 millioner til løst inventar i konto 9.1.
Spesielle kostnader i prosjektet er:
• MVA
• Byggelånskostnader
• Administrasjon
• Inventar og utstyr
• Diverse
7.1.7 Brukerutstyr
Utstyrssiden er en sentral del av prosjektet. Det er gjennomført en utstyrsprogrammering.
Det er for hotellet avsatt 6 millioner til fast inventar og 10 millioner til løst inventar.

7.2

Finansieringsplan og periodisering av kostnader

I finansieringsplanen og periodisering av kostnader er det valgt å benytte
prosjektkostnader fra usikkerhetsanalysen. Det er forutsatt en 50/50 fordeling av
finansieringen mellom Helseforetaket og Helse Nord. Inngangstallene er hentet fra
kostnadskalkyle under pkt 7.1.2.
Prosjektkostnad P50
Avsetting usikkerhet
Prosjektkostnad P85

416,4 mill
42,3 mill
458,7 mill

Låneopptak og egenfinansiering (mill kr)

2010

2011

2012

2013

2014 2015

SUM

Kostnadspådrag i % per år

0,00

0,00

0,02

0,38

0,50

0,10

1,00

Kostnadspådrag i kr per år, mill kr

0,0

1,6

8,3 173,5 229,4

45,9

458,6

Lån - Helse Nord RHF, mill kr

0,0

0,0

0,0

86,8 114,7

27,9

229,3

Ikke lånt andel (likviditet må bæres av HF)

0,0

1,6

8,3

86,8 114,7

18,0

229,3

Fordeling av kostnader i perioden, låneopptak og egenfinansiering.

Grafisk angivelse av fordeling kostnader i perioden.
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Usikkerhetsanalyse

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse for å beregne forventede kostnader ved ulike
krav til sannsynlighet for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor rammen. En idedugnad ble gjennomført den 24. og 25. mai i Trondheim med deltakelse fra
prosjektorganisasjonen, UNN HF og eksterne rådgivere. Målet var å få frem de viktigste
forhold som man mener vil kunne påvirke usikkerheten i prosjektkostnadene.
Usikkerhetsforholdene ble lagt inn i analysen som faktorer med prosentvis påvirkning på
kostnadene. Man har vurdert at marked representerte den største, kostnadsmessige
usikkerheten.
Formålet med analysen var få beregnet:
• Forventet kostnad – P50.
• Beregne tilhørende usikkerhetsspenn opp til 85 % sikkerhetsnivå – P85
• Få frem en prioritert oversikt over hvilke forhold som i størst grad påvirker
usikkerheten
• Gjennom analyseresultatet og gruppediskusjonene, få en nærmere avklaring på
hvilke forhold som påvirker usikkerheten i kalkylen og derigjennom få et grunnlag
for å etablere en handlingsplan for å styre usikkerheten i det videre
prosjektarbeid.
Figur 6 viser resultatet av analysen i form av en sannsynlighetskurve (S-kurve). Av
kurven kan man lese av sannsynligheten for et gitt kostnadsnivå eller kostnaden ved en
gitt sannsynlighet.
Kostnadene og usikkerheten presentert i rapporten angår det alternativet som var
identifisert på det tidspunkt analysen fant sted, og har ikke tatt høyde for kostnader og
usikkerhet knyttet til andre mulige alternativer som kan løse UNN sine behov.
Følgende faste forutsetninger er lagt til grunn for analysen:
• Påløpte kostnader som prosjektet skal dekke må inkluderes i totalestimatet.
• Kostnadsnivå per mars 2012.04.24 – dvs. dagens prisnivå på analysetidspunktet.
• Det er lagt til grunn estimerte priser.
• For hver kostnadspost er det beregnet en mest sannsynlig verdi basert på
trippelestimat fra usikkerhetssamlingen. Hver enkelt post er angitt ekskl. mva. og uten
reserveavsetninger. Disse avsetningene er ivaretatt på prosjektnivå gjennom
trippelestimat på poster, estimering av usikkerhetsfaktorer og uspesifisert
• Usikkerhetsanalysen ble foretatt ca. 3 uker før innlevering av forprosjekt. Det betyr
den er basert på det grunnlaget man har ved avslutning av forprosjektfasen
Ambisjonsnivå
For å få en forståelse for prosjektets usikkerhetsområder ble det i prosessen utviklet et
situasjonskart (se figur 1). Deltagerne ble bedt om å vurdere usikkerheten i prosjektet
innen hvert område på en skala fra 1 til 3 – hvor 1 antyder at gruppen mener at dette
forholdet vil påvirke prosjektet i mindre grad, mens 3 antar at en vesentlig del av
usikkerheten i prosjektet vurderes å være knyttet til dette forholdet

Situasjonskart nytt pasienthotell
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Moment
Nytenkning

Score
1,5

Kommentarer
Ikke spesielt nytenkning som konseptet
pasienthotell, erfaringsbasert. Gjennomført
befaring andre steder.
Ambisiøst energimål.
Høyhus, vindutfordringer.
Mindre komplekst enn A-fløy.
Noe på bæring og stabilitet. Vurdert
utradisjonelle løsninger på bæring. Spennende
å se når entreprenører kommer inn.
Spenningsområdet ligger i byggemåten.
Enkle planløsninger.

Kompleksitet

2

Størrelse

2

Mye kvm.
Relativt stort bygg i Tromsø.

Varighet – planlegging

2,5

Reguleringssaken er kritisk.
1 år byggetid. Planlagt oppstart januar/februar.
Knapp tid. Usikkerhet knyttet til tid.
Forventer noe repetisjonseffekt pga. flere like
etasjer. Grei byggetid.

Moment
Marked

Score
2-2,5

Kommentarer
Stor aktivitet på næringsbygg i tiden fremover.
Mindre trykk på bolig. Planlagt mye i Tromsø fra
starten av 2014. Mange store entreprenører
flytter seg nordover nå. Stor usikkerhet knyttet til
marked. Vil stort sett få lokale tilbydere fordi stor
aktivitet i resten av landet. Pasienthotellet
kommer noe tidligere ut enn A-fløy, noe
gunstigere.
Organisasjon
1,5
Føler at det er kapasitet. God følelse for
organiseringen. Noe usikkerhet hvis markedet
stjeler kapasitet.
Mangel på aksept
1
God intern aksept.
Veldig god forankring i styringsgruppe og
ledelse. Noe annerledes i brukergrupper. I gang
med å løse dette.
Uklare mål
1
Målet om kostnad forstått av alle.
Målet formulert tydelig og klart for
styringsgruppa.
Tydelig og klart.
Oppsummering av gruppens vurderinger knyttet til situasjonskart Nytt Pasienthotell.
Avgrensninger
Denne rapporten har som ambisjon å finne frem til et realistisk estimat for det
forprosjektet som gruppen forventer å legge frem. Det innebærer at det i analysen kun er
de forholdene som gruppen forventer skal finansieres og bygges som er tatt med.
Alternative scenarier, som f.eks. større bygningsmessige justeringer eller bygge mer nytt
og unngå tung rehabilitering er kun håndtert summarisk i denne prosessen.
Følgende poster er behandlet på et mer overordnet nivå i denne prosessen:
Finansering/prisstigning:
Byggelånsrente er angitt med 5 % og det er brukt halv entreprisekostnad som grunnlag
og tyngdepunktet på fordeling er satt til 0.41. Dette gir et ca tall på hvor mye
byggelånsrente som vil bli belastet prosjektet.
Lønns- og prisstigning
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Tallene i kalkylen er dagens prisnivå. Prosjektet må betale for prisstigning for deler av
prosjektperioden.
Det vil bli prisstigning på entreprisekost og generelle kostnader samt utstyr i dette
prosjektet. Norges Banks rapport «Forventningsundersøkelse av Norges Bank» (andre
kvartal 2011) antyder at forventet prisstigning (konsumprisindeks) i de kommende fem år
vil ligge et sted mellom 2% og 4%.
Dvs dagens estimat må justeres med et sted mellom 15 og 30 millioner for å kompensere
for prisstigning fra nå og frem til prosjektslutt.
Byggetid
Det er forutsatt 18 mnd. byggetid i anbefalt alternativ.
Resultater av usikkerhetsanalysen
Nedenfor er resultatene fra beregningene i @Risk gjengitt i form av et tornadodiagram
som viser de viktigste usikkerhetsmomentene knyttet til totalkostnaden av prosjektet.

Tornadodiagram
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Følgende 5 poster fremstår som de mest usikre ved endt prosess.
Marked (Usikkerhetsforhold)
Posten reflekterer at det er et relativt stort prosjekt som man forsøker å få ut på markedet
før flere andre store prosjekt i samme region. Det er dermed usikkerhet hvordan
markedet vil reagere på dette prosjektet. Det er vurdert dithen at markedet kan bli både
bedre og verre enn i dag i forhold til kalkylen per 2012. posten er angitt balansert, dvs.
like stor sannsynlighet for at kostnaden blir høyere som at den blir lavere enn estimert.
Entrepriseformer / kontraktsstrategi (Usikkerhetsforhold)
På dette stadiet er det ikke avklart hvilken kontraktsssstrategi som skal anvendes. Det er
usikkerhet i hvor stor grad prosjektet «treffer markedet med sin entreprisestrategi og
hvorvidt man får mange tilbydere eller ei. Gruppen mener det er muligheter for å kunne
komme tidlig ut i arbeidet.
Prosjekt og byggeledelse (Usikkerhetsforhold)
En relativt stor usikkerhetsfaktor som uttrykker usikkerhet til i hvilken grad prosjektet
klarer å styre endringer, kostnader og kvalitet. Gruppen mener at det er mer sannsynlig at
posten blir noe dyrere enn estimert i grunnkalkylen, dvs. at den er høyreskjev.
Felleskostnader (Kostnadspost)
En relativt stor post som er angitt noe høyreskjev dvs. gruppen vurderer det dithen at det
er mer sannsynlig at kostnaden til slutt blir noe høyere enn det som er angitt som mest
sannsynlig. Posten er beregnet som % av de andre 6 postene som inngår i
entrepriskostnadene og blir dermed en av de største kostnadspostene i analysen. Dette
gjør at selv små usikkerheter i denne posten kan gi store kostnadsmessige konsekvenser
for prosjektet som helhet.
Prosjektorganisering (Usikkerhetsforhold)
Det kan være mye utskiftning av personell (både internt og eksternt) som medfører
diskontinuitet og slitasje på prosjektorganisasjonen.
Hovedkonklusjoner fra vedlagte usikkerhetsanalyse med forventet prosjektkostnad og
margin for usikkerhet
Resultatene fra usikkerhetsanalysen er vist i Figur 6 i form av en S-kurve. Forventet
sluttkostnad er beregnet til ca. 416 millioner (P50) og 459 millioner (P85).
1
0,9
0,8
0,7
0,6

P85 = 458,7

0,5

P50 = 416,4

0,4
0,3

Standardavvik = 9,6%

0,2
0,1
0
0

100

200

300

400

500

600

Forventet sluttkostnad

Ved endt analyse har prosjektet en usikkerhet angitt i form av et standardavvik på +/- 9,6
%, noe som vurderes som realistisk basert på det plannivået og detaljeringsnivået
prosjektet er på. Kalkylen har en avsetning for forventet tillegg på ca. NOK 28,0 mill., noe
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som vurderes å være på et fornuftig nivå. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til
løsninger og prosjektet skal bygges i en periode hvor det er stor byggeaktivitet i regionen.
I analysen fremkom det at analyseobjektet som ble analysert var et basis alternativ og at
det i utgangspunktet fortsatt er mulig å utrede andre alternativer hvis UNN finner dette
formåls-tjenlig. Analysen er avgrenset til dette basisalternativet og siden evt. andre
alternativer ikke er utredet i detalj, kan vi ikke konkludere på om det alternativet som er
utredet er det beste eller om det finnes andre alternativ som er like gode eller bedre.
Basisalternativet inneholder det som gruppen mener bør inkluderes i forprosjektet og det
som anbefales lagt til grunn i det videre arbeidet. Forenklinger og kutt i alternativet vil
derfor fortsatt kunne gjøre prosjektet billigere, mens man på en annen side vil større
endringer av alternativet kunne føre til økt totalkostnad.
Avsetning for forventet tillegg er i utgangspunkt nøkternt sett i lys av prosjektets størrelse
og kompleksitet. Prosjektet må derfor ha stor fokus på kostnadsstyring og
usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen hvis man skal ha håp om levere innenfor
estimert forventet kostnad (P50).

7.4

Nytte- og kostnadsvurderinger

Kostnads- nytte modellen bygger på følgende kvantitative elementer:
• Investeringskostnader, jf. ovenfor, lagt ut i tid basert på et normalt
kostnadspådrag i investeringsperioden
• Eventuelle økte driftskostnader, og tidspunkt for når disse oppstår
• Sparte driftskostnader – driftsøkonomisk gevinst og tidspunkt for når disse
oppstår
• Eventuelle termineringsverdier ved analyseperiodens utløp (bygg)
• Tidsperspektiv
• Diskonteringsrate for kontantstrømmene
• Kostnadsnivå (tidspunkt)
• Nåverdiberegninger for alternativ 415 mill. med 211 rom /areal lik 12 011 m2
Det er i tillegg skrevet et avsnitt om nytteeffekter som ikke kan måles direkte i kroner, dvs.
en kvalitativ analyse.
7.4.1 Nåverdianalyse
Det er foretatt en nåverdianalyse for alternativ 211 rom / 12 011 m2 med følgende
forutsetninger:
• Tidsreferanse for kostnader: april 2012
• Planleggings- og anleggsperiode: 4-5 år f.o.m. 2011
• Tidsperspektiv analyse 30 år fra ferdigstilling
• Diskonteringsfaktorer på 3 %, 4 % og 6 % pa.
• Restverdi nybygg: settes lik 0
• Prosjektkostnad p50 minus byggelånrente
• Reduserte driftskostnader pr. år er lik 15, 2 mill. for 170 rom (iht.
konseptrapporten) som tilsvarer 18,9 mill. for 211 rom
• Årlige FDV-kostnader for nytt pasienthotell er beregnet til 7,63 mill. og for
eksisterende pasienthotell til 3,66 mill. Årlige sparte FDV-kostnader ved bygging
av nytt pasienthotell er dermed beregnet til 3,7 mill.
Utifra disse forutsetningene er netto nåverdi (4%) lik -177 millioner. Det kan virke som om
gevinst drift er satt noe konservativt.
7.4.2 Forretningsplan
UNN har utarbeidet en forretningsplan som omfatter driftsutgifter og inntekter for 2011 og
en prognose for 2014.
Forutsetninger
Dagens oppgjørsmodell ved UNN HF.
UNN Pasienthotell er drevet av sykehuset selv og det har ikke vært internfakturering for
pasienter som vi omtaler som gruppe A, (inneliggende, ledsagere og innkalte pårørende).
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12938 pasienter i 2011 som utgjør 40 % av totalbelegget er dermed ikke med i inntektene
for 2011. Bruttoinntekt på gruppe A vil utgjøre 12,3 mill ut fra en rom pris på 700,-kr/
nettoinntekt når direkte kostnader er trukket fra vil da bli 7,2 mill. (Direkte kostnader er full
pensjon, utgjør 5,1 mill)
Pasienter til behandling som er i gruppen polikliniske og dag behandling betaler direkte til
pasienthotellet for sitt opphold og får deretter refundert fra sitt hjemmehørende foretak.
Pårørende betaler selv. (Betalende pasienter/pårørende i 2011 utgjør 60 % av
totalbelegg).
Prognose personale 2014: Merk at prognose driftsregnskap 2014 er beregnet ut fra null i
inntekter på 17538 pasienter pr år og 0 i direkte kostnader på samme antall (mat - full
pensjon) samt 211 rom.

3. Inntekter (Losji og F& B)
4.Direkte kostnader
5.Personalkostnader
6. Driftskostnader
Sum 4,5,6
Driftsresultat før FDV
FDV
Driftsresultat etter FDV
Prognose driftsregnskap 2014

Prognose 2014 Regnskap 2011
49839
11705
4865
10762
9100
23587
2050
4980
39329
16015
-4310
10510
-7630
-3664
+2880
-7974

Antall
årsverk

0. Sum administrasjon

5

1. Sum resepsjon

9,3

2 Sum
kjøkken/Spisesal/oppvask

19

3. Sum Husøkonom

13

4. Sum renhold 200%

2

5. Booking

1

6. Vaktmester

1

Sum antall årsverk
•

Personale
1direktør, 1
resepsjonssjef, 1
husøkonom,1
kjøkkensjef, 1
bookingleder
Resepsjonister dag,
kveld og nattevakter
Kokker, servitører,
oppvask, k&k
Stuepiker
Renholdere til
fellesareal og
møterom
1
bookingmedarbeider
i tillegg til
bookingleder
1 teknisk
medarbeider

50,3

Punkt 1-4 er turnusberegnet 35,5 timer / Punkt 0,5,6 er 37,5 timers uke dagtid

Prognose personale 2014
Dette innebærer en forventning om et driftsresultat før FDV på ca. 10,5 mill kr per år i
forhold til ca. -4,3 mill som det er i 2011 (dagens drift). I tillegg er det forventning om et
driftsresultat etter FDV på ca. 2,9 mill i forhold til ca. -8 mill som det er i 2011 (dagens
drift).
FDV.kostnader forventes å økes til 7,6 mill i forhold til 3,7 mill som det er i 2011 (dagens
drift).
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Ikke-økonomiske nytteeffekter

Det er en del nytteeffekter som ikke kan måles direkte i kroner. Ved nytt bygg vil man
oppnå både gunstige bygningsmessige omgivelser, samlet lokalisering av pasienter /
pårørende og bedre samhandling med sykehuset. Dermed vil det samlede kvalitative
bildet bli bedre, uten at dette direkte kan måles i kroner.
På denne bakgrunn vil det være kvalitative nytteeffekter knyttet til pasienter og
pårørende, fag og kompetanse samt HMS og arbeidsmiljø. Noen av effektene framgår
nedenfor:
• Økt trygghet for pasientene og deres pårørende
• Bedre tilrettelagt for god samhandling sykehuset og pasienthotellet
• Lavere sykefravær hos de ansatte
Bygget som huser dagens pasienthotell forutsettes konvertert til andre formål, slik at
arealsituasjonen for UNN Breivika øker.

7.6

Årskostnadsberegninger

7.6.1 Formål med analysen
Som en del av forprosjektet er det gjennomført en årskostnadsberegning for Pasienthotell
- prosjektet.
Formålet med analysen er å dokumentere de økonomiske konsekvensene av de
foreslåtte løsninger og vurdere prosjektet totaløkonomisk, sett over bygningenes livsløp.
Ved hjelp av analysen kan man på en enkel og oversiktlig måte lese de økonomiske
konsekvensene av de foreslåtte løsningene.
Målsettingen er at bygningene og de tekniske installasjonene skal ha optimale
årskostnader, det vil si den mest gunstige sammensetningen av investerings- og FDVUkostnader (forvaltnings- drift- og vedlikeholds- og utviklingskostnader) over byggets
livsløp.
7.6.2 Resultater
Årskostnadene beregnes på svært varierende grunnlag fra relativt grove erfaringstall fra
andre prosjekter til resultater fra relativt detaljerte analyser, som f.eks. av energi- og
renholdskostnadene. De estimerte kostnadene kontrolleres i forhold til erfaringstall fra
andre sykehus og bransjenormer som f.eks. HolteProsjekt FDV-nøkkelen.
Analysene er gjennomført ihht NS 3454 og Statsbyggs beregningsmodell for
årskostnadsanalyser.

10. Kapital
20. Forvaltning
30. Drift
40.
Vedlikehold
50 Utvikling
Sum årskostnader:

20 930 212
684 627
5 383 976
1 561 430

1 743
57
448
130

57
448
130

40
400
90

0
28 560 245

0
3725

0
703

0
900

Årskostnad
kr/ansatt.

Nøkkeltall årlig
FDV Statsbygg
kr/m2

Årlig FDVkostnad
kr/m2

Årskostnad
kr/ m2

Årskostnader

Forprosjekt

Kapitalkostnader og årlige FDVU-kostnader sammenstilles på felles sammenlignbar form
og danner til sammen den totale årskostnaden for bygningene. I disse beregningene er
FDVU-kostnadene akkumulert fra underliggende oppdelinger både i henhold til NS
3940,NS 3451og NS 3454. Arealene er basert på oppdatert areal, dvs. 12 011 m2.

125 816

Beregnede årskostnader pasienthotell
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Forutsetningene for beregningene vises i beregningsdokumentasjonen.
Kommentar til postene:
Generelt er kostnadsnivået innenfor normalnivået .
FDVU-kostnadene er gunstige i forhold til andre sykehusprosjekter, men noe høyere enn
rene hotell og i forhold til Statsbygg sine tall.
Alle kostnader er relatert til dagens prisnivå.
Kapital:
•

Basert på siste kostnadsbudsjett.

•
•

Sykehus eid av helseforetak er fritatt for eiendomsskatt.
Satsene for forsikring og administrasjon er vurdert på nytt og justert litt
opp i forhold til forprosjektet.
Forsikring ligger mellom 0,1‰ og 0,3‰ av verdien.
Administrasjonskostnadene er valgt til 29 kr/m² i sammenligning med
analyser for andre sykehus. Kostnaden ligger i normalområdet.

Forvaltning:

•
•

Drift inkl løpende vedlikehold:
• Løpende drift er priset på detaljeringsnivå 2 og utgjør 100 kr/m².
Normalnivå sykehus ligger på 145 kr/m².
• Energipris er basert på foreliggende energibudsjett energipris konferert
med drifter. Prisnivået er vesentlig lavere enn normaltall for sykehus.
• Renholdskostnadene er basert på erfaringstall fra St Olav og
hotellprosjekter.
• Kostnader for vann og avløp samt avfall er justert i henhold til
kommunens satser.
• Avfallsmengdene er basert på erfaringstall
Planlagt vedlikehold og utskiftninger:
• Basert på erfaringstall.
Utvikling:
•

Utviklingskostnader er ikke priset. Høye krav til fleksibilitet og
endringsbehov vil erfaringsvis redusere utskiftingskostnadene i moderne
sykehus.
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8

Plan for organisasjon, grensesnitt og rekruttering

8.1

Organisering av driften etter bygging

Ved etablering av nytt pasienthotell vil UNN ha en intern prosess for å utrede hvilken
driftsform som er best egnet til å ivareta kostnadseffektiv og kvalitetsmessig hotelldrift i
lokalene. I dag driver UNN sitt eget pasienthotell i eget bygg og i to ombygde
sykehusavdelinger. Nasjonalt er det ulike driftsformer mellom helseforetakene. Ved flere
helseforetak er det som ved UNN intern driftsorganisasjon som ivaretar hus og hotelldrift,
mens andre har avtaler med eksterne firma som står for hotelldrift i utleide lokaler som
helseforetaket har driftsansvar for.
UNN har vedtatt at Økonomi og analysesenteret ved UNN skal gjøre en utredning av
fordeler og ulemper ved mulige driftsformer i løpet av høsten 2012. Direktørens
ledergruppe vil deretter beslutte hvilken driftsform som anbefales. Prosessen forutsettes
avsluttet innen utgangen av 2012.
Utvidelse av intern hotellkapasitet fra dagens 75 senger til 206 senger vil medføre en
betydelig økt hotellovernattingskapasitet. Effektiv utnytting av disse sengene vil fordre en
organisasjonsmessig endring i UNN med overgang fra innlagte døgnpasienter til
dagbehandling, generell nedgang i liggedøgn og overgang til dagkirurgi. Dette gir en
verdifull mulighet til å omprioritere budsjettmidler fra kostbar drift til investeringsbudsjett i
UNN.
Signaler fra sykehusledelsen angir konkrete ønsker om å redusere sengeantallet på UNN
med opptil 100 sengeplasser. Dette er i tråd med politiske signaler, moderne
sykehusprinsipper og kostnadseffektiv sykehusdrift. Utbyggingen av dagkirurgiske
operasjonsstuer i A-fløya på UNN er med på å understøtte overgangen til dagbehandling.
Reduksjon av sengeantall er gitt som en klar ledelsesutfordring til alle
pasientbehandlende klinikker ved UNN, og vil fremstå som en viktig og nødvendig
omstillingsutfordring for driften. Samtidig som Klinikkene er bedt om å fremme forslag til
reduksjon av sengeantall både som innspill til budsjettbehandlingen for 2013 og som ledd
i arbeid med langtidsbudsjett frem mot 2016.

8.2

Plan for rekruttering fram mot idriftsetting

UNN er i gang med å utarbeide en langsiktig strategisk utviklingsplan i tråd med krav i
«Veileder for utbygging av sykehusbygg». Dette arbeidet vil danne grunnlag for langsiktig
bemanningsplan i UNN og dessuten gi signaler om hvordan grensesnitt mellom
pasienthotell og sykehusdrift skal organiseres.
Rekrutteringsarbeid for pasienthotell må dessuten vurderes mot hvilken driftsform som
etableres for pasienthotellet.

9

Plan for detaljplanlegging og byggefase.

9.1

Risikostyring

9.1.1 Risiko og usikkerhet
Usikkerhet er sannsynligheten for at en hendelse inntreffer multiplisert med konsekvenser
av hendelsen. Usikkerhetsstyring er et hjelpemiddel for å realisere mål og planer innen
rammer for kostnad, tid og kvalitet.
Videre skal det utarbeides analyser av:
•

Kostnadsusikkerhet i byggeprosjektet.

Strategi for håndtering av kostnadsusikkerhet i byggeprosjektet er:
•

Prosjektet har foretatt usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader. Gjennom
dette kartlegges kostnader i henhold til ulike usikkerhetsnivå, herunder P50.

Usikkerhetsanalysen benyttes til fire hovedformål:
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1)Vurdering av sluttkostnad og dermed vurdering av prosjektets forventede tillegg og
usikkerhetsavsetning, som grunnlag for fastleggelse av styringsramme og styringsmål
innenfor investeringsrammen.
2)Kartlegging og kvantifisering av hvilke forhold som skaper usikkerhet, og på det
grunnlag etablere en handlingsplan for usikkerhet der trusler reduseres og muligheter
realiseres.
3)Å holde prosjektorganisasjonen fokusert på usikkerhet og de trusler og muligheter som
knytter seg til dette.
4)Å vurdere nødvendige tiltak for å bringe kostnadene eller framdrift i samsvar med
ramme.
9.1.2 Arbeidsomfang og endringsstyring
Arbeidsomfang
•
•

Forprosjektrapport datert
Kravspesifikasjon

Omforent forprosjekt og kravspesifikasjon danner grunnlag for utarbeidelse av
anbudsprosjekt der entreprisen defineres.
Endringsstyring
Endringer i prosjektet kan skape usikkerhet mht. kostnader og framdrift. Det legges derfor
sterke restriksjoner på muligheten for endringer, og det etableres prosedyrer som skaper
god styring og kontroll med endringer.
Det er et mål og en forventning i prosjektet om at prosjektet nå er så godt bearbeidet at
endringsbehovet vil ha et svært begrenset omfang. Det vil likevel og unntaksvis kunne bli
behov for endringer som medfører økte kostnader, forårsaket av:
•

Endringer i prosjektets løsninger eller omfang.

•

Endringer fordi grunnlaget for kontraktene ikke har vært komplett eller entydig,
eller pga. endring i grensesnitt mellom kontrakter.

I byggeprosjektets kvalitetssystem, jfr. PA-bok, er det etablert prosedyrer som sikrer en
forsvarlig behandling av endringer i prosjektet.

9.2

Gjennomføringsstrategi

Pasienthotellet er et stort og høyt prosjekt. Sammen med A-fløyprosjektet og PET-senter
er det påkrevet at det legges en strategi for gjennomføringen.
Med gjennomføring i denne sammenheng tenker man på selve byggingen.
Det er flere faktorer som spiller inn og kan påvirke prosjektene økonomisk og tidsmessig:
• Kapasitet i markedet lokalt og regionalt
• Markedet generelt med hensyn til priser
• Parallellitet på prosjektene
• Interne forberedelser på UNN for å gjøre organisasjonen klar for å takle sin egen
drift mens bygging pågår.
• Administrativ kapasitet og kompetanse for å kunne styre og lede
gjennomføringen av prosjektene.
9.2.1 Kontraktsstrategi
For A-fløy-prosjektet er det på grunn av kompleksitet og usikkerhet knyttet til mulige
endringer, anbefalt at prosjektet planlegges for en byggherrestyrt entreprisemodell. Det er
naturlig å se valg av entrepriseform for pasienthotellet i sammenheng med de andre
byggeprosjektene ved UNN.
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En naturlig del av fremdriftsstudie (beskrevet i pkt 9.2.2) vil bli å vurdere oppdeling av
prosjektet entreprisemessig for bedre å kunne treffe markedet.
Det bør også vurderes om man bør samle ansvar for drift av byggeplass(er) på en
entreprenør. Dette for bedre å kunne ivareta Sikkerhet Helse og arbeidsmiljø (SHA).
Kontraktsstrategien er lagt opp med utgangspunkt i hvordan kompetansen blant markedsaktørene er med hensyn til evne og kapasitet til gjennomføring av de ulike oppgaver i
prosjektet.
9.2.2 Fremdriftsstudie
Umiddelbart etter oppstart av detaljprosjekteringsfase vil det være naturlig å gjennomføre
et fremdriftsstudie av prosjektet. Dette for å avdekke viktige forhold som har innvirkning
på prosjektet med hensyn til tid og kostnad.
Følgende faktorer bør blant annet belyses:
•
Kartlegge faktiske problemstillinger knyttet til bygging/drift.
•
Hvordan involvere og informere sykehusets ansatte
•
Utarbeide en kommunikasjonsplan for prosjektet
•
Hvordan forberede entreprenører
•
Risikovurdering i forhold til sikkerhet mht pasientbehandling

9.3

Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen

9.3.1 Drift i byggeperioden
Det er viktig for UNN at kapasiteten på eksisterende hotellet kan opprettholdes under
byggeperioden og at byggingen ikke skal være til hinder for full drift på sykehuset
generelt.
Driften på både hotell og sykehuset vil i stor grad bli påvirket av byggeprosjektet på
mange områder. I detaljplanleggingsfasen bør det lages en plan på hvordan man faktisk
skal gjennomføre drift under bygging.
Følgende faktorer bør blant annet belyses:
•
•
•
•
•

9.4

Kartlegge faktiske problemstillinger knyttet til bygging/drift.
Hvordan involvere og informere sykehusets ansatte
Utarbeide en kommunikasjonsplan for prosjektet
Hvordan forberede entreprenører
Risikovurdering i forhold til sikkerhet mht pasientbehandling

Kunst i prosjektet

Kunst er et uttrykk for menneskelig kreativitet og skaperevne. I kunsten bearbeides
virkeligheten til uttrykk som kan gi nye opplevelser, ny forståelse og ny innsikt. Å
produsere kunst for offentlige rom er uttrykk for en demokratisk tanke som hevder alles
rett til å oppleve kunst. Med dette som bakgrunn er det en ambisjon at kunst i UNN
Tromsø HFs nye pasienthotell skal bidra til gode opplevelser og gode resultater i
behandlingen – til beste for både ansatte, pårørende og pasienter.
Det er etablert et kunstutvalg i prosjektet med følgende mandat:
• Utvalget skal legge fram forslag til en enkel kunstplan som skal behandles i
styringsgruppen i november 2012.
• Utvalget skal gjennomføre kunstprosjektet etter retningslinjer som fremkommer
av kunstplanen.
• Styringsgruppen skal godkjenne kunstplanen før aktuelle kunstnere kan starte
sine arbeider.
• Kunstplanen skal inkludere eventuell overflytting og plassering av eksisterende
kunst.
• Medlemmene av utvalget skal ha nødvendige fullmakter og beslutningsmyndighet
fra sine organisasjonsenheter. Medlemmene har plikt til å forankre kunstplanen i
egen organisasjon.
Det er i kalkylen foreslått avsatt 0,5% av byggekostnadene (konto 1-8) til kunstnerisk
utsmykking.
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Kvalitetssikring

Kvalitetssikring i forprosjektet er gjennomført via de involverte firmaene sine egne
godkjente systemer. Det vil være naturlig, som en del av detaljprosjektet, å etablere
prosjektadministrative rutiner (PA-bok) for prosjektet.

9.6

Planprosess, organisering, ansvar og medvirkning

I etterkant av forprosjektet vil det bli gjennomført en evaluering av prosessen med
forprosjektet med deltakere fra UNN, prosjekteringsgruppen og prosjektledelsen.
En oppfølging av denne prosessen vil være å se fremover og lage konkrete planer for
organisering, ansvars- og oppgavefordeling og hvordan medvirkerprosessen skal foregå.
Det bør også lages konkrete, detaljerte aktivitetsplaner for prosjektaktiviteter.
Samordning av resurser mellom de enkelte prosjektene (A-fløy, Pasienthotell og PETsenter) bør også vurderes om er hensiktsmessig.

9.7

Mandat for gjennomføring

Mandat for gjennomføring av detaljprosjektet og bygging vil bli definer i eget
oppdragsbrev fra Helse Nord etter behandling av forprosjektrapporten.

10

Vedlegg

Den foreliggende forprosjektrapport «Hovedrapport del 1-3, for pasienthotellet vil i sin
helhet bli å finne på intranett. I tillegg vil følgende vedlegg finnes samme sted:
10.1 Hovedfremdriftsplan
10.2 Detaljert teknisk del
10.3 Romfunksjons-og utstyrsprogram
10.4 Usikkerhetsanalyse
10.5 Notat fra NSWAP
10.6 Prosjektets kuttliste
10.7 Teknisk Program
10.8 Årskostnadsanalyse
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