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A-fløy – godkjenning av konseptrapport og 
oppstart av forprosjekt  

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtok i styresak 47/2009 Store 
byggeprosjekter ved UNN Tromsø – ny strategi å starte konseptfaseplanlegging for prosjektet 
UNN A-fløy. Hovedmålet med utbyggingen er å ivareta arealbehovet for langsiktig utvikling 
av UNN’s regions- og universitetssykehusfunksjoner.  
 
Planarbeidet er nå fullført, og styret i UNN har godkjent konseptrapporten i styresak 32/2010 
med tilhørende vedtak. Styret i Helse Nord RHF inviteres med dette til å godkjenne 
konseptfasen, gi sin tilslutning til at forprosjektet kan påbegynnes og oversende 
konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet for faglig godkjenning og som underlag 
for låneopptak til gjennomføring av prosjektet. 
 
Rapporten fra konseptfasen konkluderer med at arealbehovene kan løses i to prosjekter: Ny 
A-fløy og nytt pasienthotell. Det er utredet flere utbyggingsalternativer. 0-alternativet 
(videreføring av driften uten at prosjektet realiseres) medfører manglende måloppnåelse på 
samtlige 13 definerte målområder, men likevel uunngåelige investeringsutgifter på 265 mill 
kroner og økte driftskostnader på 21 mill kroner pr år. 
 
 Rapporten anbefaler utbygging etter alternativ 1, som innebærer utbygging og ombygging av 
til sammen 19 950 m2 i tre byggetrinn i perioden oktober 2012 til mars 2016. Dette 
alternativet gir god måloppnåelse på samtlige 13 målområder. Investeringskostnaden er 
beregnet til 914 mill kroner, og de årlige økte driftskostnadene til 34 mill kroner. 
 
Styret i UNN behandlet saken i styremøte, den 1. juni 2010 (sak 32/2010) og vedtok følgende 
(mot én stemme – se stemmeforklaring og protokolltilførsel i vedlegg 4): 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Konseptrapport UNN A-

fløya. 
2. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basetrt på 

Alternativ 1 i konseptrapporten. 
3. Konseptrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling. 

 
Styret i UNN har således tilrådd at alternativ 1 legges til grunn for videre planlegging i 
forprosjektfasen. Samtlige alternativer forutsetter at nytt pasienthotell realiseres.  
 
Konseptfaseplanleggingen for pasienthotellet er ennå ikke ferdig og gjennomføres som vedtatt 
i styresak 24/2010 for UNN. Konseptfaserapporten for pasienthotellet vil bli fremlagt for 
styret i Helse Nord RHF, så snart styret i UNN har behandlet den. 



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. Store investeringsprosjekter krever godkjenning fra det 
regionale helseforetaket (RHF), og prosjekter med kostnadsramme over 500 mill kroner skal i 
tillegg forelegges HOD til faglig myndighetsgodkjenning. Prosjekter med kostnadsramme 
over 1 mrd 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 
planlegging av tre store utbygginger i Breivika: A-fløya, nytt pasienthotell og eget 
rehabiliteringsbygg. Helse Nord RHF har tidligere inntatt prosjektene A-fløy og pasienthotell 
i Tromsø i investeringsplanen som idéfaseprosjekter (jf. styresak 98-2006).  
 
UNN har avventet konseptfaseplanleggingen av økonomiske årsaker inntil behandlingen av 
styresak 47/2009 Store byggeprosjekter ved UNN Tromsø – ny strategi i UNN. Styret i UNN 
vedtok i denne saken å utrede om arealbehovene i Breivika kunne løses gjennom to (og ikke 
tre) store byggeprosjekter: pasienthotellet og A-fløya. Styret godkjente samtidig oppstart av 
konseptfaseplanlegging for A-fløya, og direktøren i UNN fikk fullmakt til å utarbeide mandat 
for arbeidet. 
 
I mandatet er det forutsatt at planleggingen tar hensyn til endrede interne og eksterne 
forutsetninger. Nye interne forutsetninger har vært integreringen av UNN Narvik og UNN 
Harstad i helseforetaket, endringene i det langsiktige utviklings- og omstillingsprosjektet 
(LUO), forutsetningen om realisering av et nytt pasienthotell og etableringen av PET-CT 
tilbud. Samhandlingsreformen, Helse Nords vedtak om økt intensivkapasitet, fortsatt 
sentralisering av kirurgi, befolkningsutviklingen og Helse Nord RHF’s krav i forbindelse med 
de årlige rulleringene av investeringsplanen har vært viktige eksterne forutsetninger. 
 
Mandatet slår fast at hovedmålet med A-fløya er å ivareta arealbehovet for langsiktig 
utvikling av UNN’s regions- og universitetssykehusfunksjoner, med spesiell vekt på 
fremtidige behov innen kreftdiagnostikk- og behandling. 
 
Arbeidet med konseptfaseplanleggingen er nå fullført. Målet med denne saken er å presentere 
konseptrapporten og å be om at styret i Helse Nord RHF godkjenner denne, og at det gis 
klarsignal til oppstart av forprosjektet. Konseptrapporten vil også danne grunnlag for faglig 
godkjenning i Helse- og omsorgsdepartementet samt grunnlag for finansiering av 
gjennomføring av prosjektet.  
 
Vurdering 
Adm. direktør slutter seg til innstillingen fra styret i UNN og mener at det er gjennomført et 
metodisk solid arbeid som viser et klart bilde av fremtidige arealbehov i universitets- og 
regionsykehusfunksjonen, der også lokalsykehusbehovene og intensjonene i 
samhandlingsreformen er ivaretatt.  
 



Det er spesielt viktig å merke seg at 0-alternativet (videreføring av driften uten at prosjekt A-
fløy realiseres) medfører manglende måloppnåelse på samtlige definerte målområder, som 
alle er avgjørende for UNN’s funksjon som universitets- og regionsykehus. 0-alternativet 
medfører betydelige uunngåelige kostnader (investeringer på 265 mill kroner og økte 
driftskostnader på 21 mill kroner per år), men samtidig et dårligere sykehus.  
 
Styret i UNN anbefaler at utbyggingen gjennomføres som foreslått i alternativ 1, og adm. 
direktør tilrår overfor styret i Helse Nord RHF at det gis tilslutning til å videreføre alternativ 1 
i et forprosjekt. Det er likevel viktig å merke seg at dette alternativet er fleksibelt i den 
forstand at det er mulig å stoppe prosjektet etter 1. eller 2. byggetrinn, eller å ta pauser 
mellom byggetrinne, hvis helseforetaket skulle komme i en økonomisk situasjon som 
nødvendiggjør det. Dette betyr i praksis at man kan endre fra alternativ 1 til alternativ 5 
underveis i den trinnvise utbyggingen.  
 
Dimensjoneringsgrunnlaget viser tydelig at samtlige alternativer forutsetter utbygging av 
pasienthotellet, og konseptfaseplanleggingen for dette prosjektet forutsettes derfor 
gjennomført slik styret i UNN vedtok i styresak 24/2010 Oppstart av konseptfaseplanlegging 
for pasienthotellet. Styret i Helse Nord RHF vil få seg forelagt konseptfaserapporten for 
pasienthotellet så snart saken er behandlet av styret i UNN. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner konseptrapporten for UNN A-fløya, og at 
alternativ 1 legges til grunn for videre planlegging i forprosjektfasen. Adm. direktør anbefaler 
videre at styret gir sin tilslutning til at forprosjektet kan påbegynnes. Konseptfaserapporten 
tilrås sendt til Helse- og omsorgsdepartementet for faglig godkjenning og som grunnlag for 
senere søknad om lån til gjennomføringen av prosjektet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptrapport for Universitetssykehuset Nord-

Norge Tromsø A-fløy. 
 

2. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basert på 
alternativ 1 i konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et oppdragsbrev 
til Universitetssykehuset Nord-Norge HF basert på denne saken. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF bes om å igangsette forprosjektet umiddelbart, og at det ferdigstilles 
innen årsskiftet 2011/2012, slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den 
fremdriftsplanen som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av våren 2016. 

 
3. Kostnadsrammen for prosjektet, basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 968 mill kroner i 
kostnadsnivå pr 15. april 2010, inkludert utstyr.  

 



4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsbudsjett for 2010. 
Styret ber adm. direktør legge frem samlet budsjett for forprosjektet til styremøte i 
november 2010. Styret legger til grunn at prosjektet vil bli finansiert med 484 mill kroner 
i egenkapital fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF og tilsvarende beløp i lån fra 
Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at 
adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra 
Helse- og omsorgsdepartementet, så snart dette foreligger. 

 
5. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ferdigstiller 

konseptrapport for pasienthotellet i løpet av 2010, slik at forprosjektene for A-fløy og 
pasienthotell for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kan utredes parallelt og 
legges frem for styret til felles behandling. 

 
6. Styret ber adm. direktør oversende konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet 

for faglig godkjenning og som underlag for søknad om lånefinansiering av prosjektet. 
 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Saksutredning 
 Styresak UNN 32/2010 Konseptrapport A-fløya 
 Konseptrapport UNN HF A-fløy, SINTEF 
 Protokoll fra styremøte i UNN, den 1. juni 2010 
 
Utrykte vedlegg: Skisseprosjekt A-fløya – tegninger. Prosjekterende firmaer:  
 KHR, STUDIO 4, RAMBØLL, PKA. 
 



UTREDNING 
 
Metode 
Konseptfaseplanleggingen har vært prosjektbasert med en styringsgruppe ledet av 
assisterende direktør og prosjektledelse leid inn fra SINTEF Teknologi og samfunn 
(Helsetjenesteforskning). Arbeidet har fulgt Helsedirektoratets veileder for 
tidligfaseplanlegging. 
 
De viktigste komponentene i konseptrapporten er dimensjoneringsgrunnlaget og 
skisseprosjektet. Dimensjoneringsgrunnlaget bygger på en metode utviklet av SINTEF 
Helsetjenesteforskning, basert på pasientforløpene. Det er beregnet kapasitetsbehov fram til 
2020, og utført en tilleggsanalyse av endringer fra 2020 til 2030.   
 
Resultater 
Resultatet av arbeidet foreligger i form av dokumentet Konseptrapport UNN A-fløy. 
Rapporten tilfredsstiller formkravene i direktoratets veileder.  
 
Det konkluderes med at arealbehovene kan løses i to prosjekter; A-fløya og pasienthotellet. 
Det er ikke beregnet behov for flere vanlige døgnplasser, men behovet for plasser til 
dagbehandling, oppvåkning, tung overvåking, intensivbehandling og spesialisert 
rehabilitering øker. Det samme gjelder behovet for kapasitet i poliklinikkene, 
operasjonsstuene og laboratoriene.  
 
Rapporten viser til at fremskrivinger av behov alltid er forbundet med betydelig usikkerhet. 
Det vektlegges derfor at det i den pågående konseptfaseplanleggingen for nye UNN Narvik 
etableres fleksibilitet for utbygging av flere vanlige døgnplasser. Denne fleksibiliteten kan om 
nødvendig tas i bruk ved å forskyve opptaksområdet for UNN Narvik nordover i Midt-Troms. 
 
Faglige behov 
Universitetssykehuset i Nord-Norges rolle som forskningsmiljø og helsefaglig spydspiss skal 
forsterkes og videreutvikles. UNN Breivika er også et stort lokalsykehus.  
 
Den strategiske kapasitetsplanen for UNN HF og kapasitetsberegning for UNN A-fløy og 
UNN Narvik, viser hvordan effekten av samhandlingsreformen inngår i grunnlaget.  
 
Utbyggingen av den nye A-fløya, kombinert med planene for nytt pasienthotell og nytt 
sykehus i Narvik, er en nøkkel som åpner mange bindinger i en bygningsmasse som har vært 
under endring og tilpassing siden den stod ferdig i 1992. Man oppnår en skjerming mot det 
økte behov for sengeplasser ved økt kapasitet i hotellet og muligheter for å overføre aktivitet 
til Narvik og til kommunene. Nye arealer i A-fløya øker kvaliteten og utvider kapasiteten 
innen spesialisert diagnostikk og behandling, representert bl.a. ved økt kapasitet for 
dagkirurgi, intensiv, ny PET CT og utvidet intervensjonskapasitet.  
 
Sykehusets rolle som undervisningsarena har endret seg. Pasientene flytter ut av sengene og 
inn i poliklinikker og dagområder. Undervisningen må flytte etter og bygget må tilpasses nye 
krav. Med A-fløya og de rokader som den åpner for, vil kapasiteten i dagkirurgisk enhet og i 
medisinske dagområder øke og poliklinikkene kan tilrettelegges for undervisning.  
 



Kreftkirurgi og annen avansert kreftbehandling er sentralisert til UNN Tromsø. Denne 
pasientgruppen representerer et økt behov for både sengeplasser og kapasitet innenfor 
diagnostikk og behandling. En løsning med skjerming av sengekapasiteten, utvidet 
(dag)kirurgisk kapasitet og etablering av PET CT viser at utbyggingen av A-fløya møter 
problemstillingen på en helhetlig måte. 
 
Mulige handlingsalternativer 
Rapporten har utredet 0-alternativet og fem andre mulige handlingsalternativer. Samtlige 
alternativer medfører økte driftskostnader til tross for at det er forutsatt betydelig 
effektivisering av driften på mange områder. Årsaken til dette er at flere tunge 
overvåkingsplasser og flere intensiverplasser gir økte driftskostnader. Samtlige alternativer 
forutsetter at pasienthotellet realiseres, men på forskjellige tidspunkter. Rapporten 
konkluderer med at det er tre handlingsalternativer som bør vurderes: 
 
1. 0-alternativet 

Dette alternativet innebærer at driften videreføres uten den planlagte investeringen. Det 
konkluderes med at 0-alternativet medfører manglende måloppnåelse på 10 av 13 
målområder, men likevel uunngåelige investeringer på 265 mill kroner samt økning av de 
årlige driftskostnadene på 21 mill kroner per år. Alternativet forutsetter at pasienthotellet 
realiseres slik at de samlede investeringskostnadene blir om lag 537 mill kroner. 
 

2. Alternativ 1 
Dette alternativet innebærer utbygging og ombygging av til sammen 19 950 m2 i tre 
byggetrinn i perioden oktober 2012 til mars 2016. Utbyggingen kan gjennomføres trinnvis 
med opphold mellom byggetrinnene, men anbefales gjennomført fortløpende. 
Pasienthotellet må realiseres før byggetrinn 3 kan gjennomføres. Alternativet gir god 
måloppnåelse på samtlige 13 målområder. Investeringskostnaden er beregnet til 914 mill 
kroner og de årlige økte driftskostnadene til 34 mill kroner. 
 

3. Alternativ 5 
Dette alternativet innebærer i hovedsak det samme som alternativ 1, men uten 
gjennomføring av trinn 3, til sammen 6 560 m2 nybygg og 4 470 m2 ombygging. 
Pasienthotellet må realiseres mot slutten av byggeperioden. Alternativet gir god 
måloppnåelse på 11 av 13 målområder, men løser ikke behovene for spesialisert 
rehabilitering og permanent etablering av PET-CT. 

 
Kostnader og investeringsbehov 
Forventet sluttkostnad for UNN A-fløy alternativ 1 (anbefalt alternativ) er 913,9 MNOK. En 
finansieringsramme på 85 % sikkerhetsnivå tilsvarer et beløp på 968,1 MNOK. Differansen 
mellom forventningsverdien 914 MNOK og finansieringsramma er på ca 54 MNOK. 
 
Det anbefales etablert et internt, kostnadsmessig styringsmål i prosjektet. Sikkerhetsnivået på 
dette styringsmålet anbefales lagt på ca. 30 %, tilsvarende 886 MNOK. Usikkerhetsnivået for 
estimatet er 5,7 % inklusiv brukerutstyr. Dette er et relativ lavt usikkerhetsnivå. UNN har 
også etablert en sentral styringsreserve, som dimensjoneres i forhold til differansen mellom 
prosjektets budsjett og kostnadsmessig styringsmål. Samlet utgjør de foreslåtte kuttene 50 – 
70 MNOK, avhengig om PET CT tas med.  
 
 



Driftsøkonomi og bærekraftanalyse 
Konseptrapporten viser at prosjektet med alternativ 1 gir en økning i de årlige 
driftskostnadene for UNN HF Tromsø med 34 MNOK. Økningen skyldes større areal og at en 
reduksjon av vanlige senger veies opp med en relativt sterk økning av intensivsenger og 
senger for tung medisinsk overvåkning.  
 
Sammen med økt rentebelastning har prosjektet et samlet negativt årlig bidrag på 
driftsbalansen på ca 85 MNOK fra idriftssetting.  
 
Programmet beskriver at dagens pasienthotellsenger som er plassert inne i sykehuset skal 
flyttes ut til et nytt pasienthotell. Dette vil bidra til å redusere driftskostnadene tilsvarende 
årlig kostnadsdifferanse mellom hotellseng og ordinær seng. Kostnadseffekten av dette er 
ikke vurdert da antallet senger ikke er kjent. 
 
Bærekraftanalysen viser hvordan realisering av byggeprosjektet påvirker foretakets 
resultatregnskap i årene under og etter utbyggingen. Analysen forutsetter 50 % lånebehov, og 
viser at UNN vil ha positivt resultatregnskap også etter at økte kapitalutgifter og driftsutgifter 
slår inn i regnskapene. Fra 2016 slår økte drifts- og kapitalkostnader fra prosjektet inn, men 
det balanseres noe med økte avskrivinger. Med de forutsetninger som ligger inne i 
beregningene viser helseforetaket et positivt driftsresultat fra og med første hele driftsåret 
etter prosjektet er ferdig.  
 
Konseptrapporten viser en antatt fordeling av finansieringsbehov fordelt på tre byggeår. Dette 
viser et likviditetsbehov i gjennomføringsperioden på 308 mill kroner i 2013 og 330 mill 
kroner de to påfølgende år. I beregningen av den økonomiske bæreevnen er det lagt til grunn 
en 50 % lånefinansiering til en rente på 5 %. Fremdrift for og innhold i byggetrinnene er 
usikre før forprosjektet er gjennomført.  
 
Fra første byggeår oppstår et lånebehov som sammen med andre planlagte innvesteringer 
utgjør mindre enn 50 % av investeringene. Unntaket er år 2014 da pasienthotellet slår inn med 
et finansieringsbehov på 300 mill. kroner. Likviditetssituasjonen er positiv når prosjektet er 
avsluttet. 
 
Skisseprosjekt og arkitektoniske løsninger 
For å løse romprogram og overordnet målsetting for skisseprosjektet har det vært nødvendig å 
gripe inn i og omorganisere nærliggende areal i eksisterende del av A-fløy og i B-fløy. 
 
Den påfølgende figuren viser at fokus har vært på ny A-fløy og omdisponeringer og 
ombygginger i trinn 2 og 3 som er nødvendig for å løse programmet. Det er uavklarte 
spørsmål om fremtidig plassering av rom og funksjoner som må bygge på en omfattende 
rokadeplan. 
 
Utgangspunktet for skisseprosjektet har vært å etablere en hensiktmessig disponering av 
funksjoner i hovedfunksjonsprogrammet og romprogrammet, tilpasset eksisterende funksjoner 
i sykehuset og klinikkstrukturen Det er lagt vekt på korte og effektive forbindelseslinjer for 
personalet. For pasienter og besøkende skal det være enkelt og oversiktlig å orientere seg i 
sykehuset.  
  



 
 
Gjennomføringen av prosjektet er oppdelt i tre trinn. Trinnene er lagt etter hverandre i tid slik 
at flytting av funksjoner kan gjøres uten store rokader. Hvert trinn kan avsluttes og sykehuset 
kan drives videre uten at det neste trinnet gjennomføres. Oppdelingen letter gjennomføringen 
og driftsulempene, og gir mulighet for å revidere planene underveis. 
 

 



Den arkitektoniske ideen tar utgangspunkt i en klart definert bygningsstruktur hvor ny A-fløy 
vil forsterke og gi kvaliteter til hovedinngangen for UNN Tromsø og synliggjøre 
hovedadkomsten i nord for besøkende som kommer til sykehuset. 
 
Fløy A og B bindes sammen på bakkenivå i form av en base og en ny forbindelse binder 
sammen de øvre etasjene. Basen som forankrer ny fløy godt i terrenget, leder fram mot 
hovedinngangen. 
 
Forprosjekt 
Konseptfasen etterfølges av forprosjektfasen. Forprosjektfasen skal gi grunnlag for revisjon 
av planforutsetninger og kostnader og godkjenning for bygging. 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 
usikkerhetspennet reduseres. 
 
Gjennom forprosjektet skal prosjektets miljøprofil utvikles og tydeliggjøres. Utgangspunktet 
er at UNN A-fløy skal bygges med et maksimalt netto energibehov på 160 kWh/m2/år. Dette 
kravet er ambisiøst og fremtidsrettet og er 19 kWh/m2 strengere enn energiklasse A for 
sykehus som er 179 kWh/m2. Til sammenligning har Nye A-hus et antatt energiforbruk på 
450 kWh/m2. 
 
 


