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Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
    Tertialrapport pr. 31.august 2011 
 

 

Formål/sammendrag 

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 2-2011 (status pr. 31.08.11) for 

byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset 

Vesterålen nybygg. I dette saksframlegget er det gitt et sammendrag av hovedpunktene i 

tertialrapporten.  

 

Status ble sist rapportert i styresak 92-2011/3 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30.april 2011 som ble behandlet i styremøte, den 31. august 2011.  

 

Denne saken har for øvrig sammenfallende tekst som vedlagte styresak og rapport som ble 

fremlagt for styret i Nordlandssykehuset HF. Rapporten som er vedlagt, er unntatt offentlighet 

jf. Offl. § 14. 

 

Nordlandssykehuset somatikk Bodø, byggetrinn 2 

 

Faseinndeling i prosjektet (se skisse på neste side) 

Fase 1:  Forberedende arbeider 

 

Fase 2: Utbygging behandlingsfløyer 

 Fase 2A  - Riving av eksisterende G-fløy og K-fløy 

 Fase 2B  - Nybygg K-fløy 

- Yttervegger og tak i ny 4.etg H-fløy 

- Glassgate mellom H-fløy og nye K-fløy 

 Fase 2C  - Innredning/ombygging H-fløy 

   - Ny hovedinngang og vestibyle 

 Fase 2D  - Yttervegger og tak i ny 4.etg N-fløy 

   - Glassgate langs fløy N 

 

Fase 3:  Ombygging sengefløy AB 

 Fase 3A  - Ombygging fløy A 

 Fase 3B  - Ombygging fløy B 

 

Fase 4:  Gjenstående ombygginger 

 Ombygginger i N-fløyen 

 Supplerende arbeider i H-fløyen 

 Ombygginger i S-fløyen 

 



 
 

Fremdrift. 

I perioden er det gjennomført kompliserte flytteprosesser av tekniske system i sluttfasen for 

arbeidene i fase 1. Dette har omfattet flytting av SHKR-rommet (sentralt 

hovedkommunikasjonsrom), AMK-sentralen og elektriske hovedtavler. Disse utfordrende 

arbeider er gjort uten vesentlige komplikasjoner for driften. 

 

Det er også startet arbeider tilhørende fase 2 i perioden. Arbeidene med gjennomgående 

søyler i eksisterende H/N-fløy for bæring av den delen av fremtidig K-fløy som bygges på 

toppen av nåværende bygninger har pågått i perioden. Rivingen av den gamle G-fløy øst på 

tomten for den nye K-fløy er gjennomført. På eksisterende K-fløy starter rivingen i slutten av 

oktober 2011. 

 

Omleggingen til nye ferdselsveier i midlertidige gangsoner som erstatning for trafikkarealene 

i K-fløyen er igangsatt. Det vurderes fortløpende om det skal gjøres ytterligere tiltak for å 

bedre trafikkforholdene.  

 

Det arbeidet som er gjort så langt i prosjektet har ikke vært mulig å gjennomføre uten stor 

forståelse og deltagelse fra de ansatte ved Nordlandssykehuset. Men de forberedende arbeider 

i fase 1 og oppstarten av arbeidene i fase 2 har vist at det ligger store utfordringer knyttet til å 

ivareta de ansattes arbeidssituasjon og forventning i byggefasen. Dessuten skal 

pasientsikkerheten alltid være den overordnede føring. De erfaringer som er gjort så langt gjør 

at det settes enda større fokus på prosessene som skal ivareta samspillet mellom utbygging og 

sykehusets drift. I den forbindelse er etableringen av ”Avdelingen for nye sykehusbygg” et 

viktig tiltak. 

  



I perioden er det inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2. 

 

Entreprise Vedrørende Entreprenør Kontraktsum

K210 Søyler i H/N Moldjord Bygg og anlegg AS 2 872 353kr           

K220 Bygningsmessige arbeider HENT AS 445 288 601kr       

K224 Riving AF Decom AS 5 450 937kr           

K320 Røranlegg Oras Nordland AS 91 525 581kr         

K321 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustri AS 5 785 000kr           

K322 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS 25 255 643kr         

K420 Elektrotekniske installasjonerElektro Bodø AS 88 208 901kr         

 

Det regnes nå med følgende hovedmilepæler for de neste hovedarbeidene: 

 

Hovedmilepæl 1: Start riving i G- og K-fløyen: 1. august 2011 (Oppnådd) 

Hovedmilepæl 2: Start bygging av 4.etg i H-fløyen: 13. juni 2012 

Hovedmilepæl 3: Ferdigstillelse fase 1: 1. september.2011 

Hovedmilepæl 4: Start bygging ny fløy K: 2. januar 2012 

Hovedmilepæl 5:  Start klinisk prøvedrift i ny fløy K: 15. august.2014 

 

Fremdriften påvirkes av: 

 Hensynet til at ulempen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte skal holdes på et 

akseptabelt nivå. 

 Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som 

forutsetning for ombyggingsarbeidene. 

 I visse faser er det begrenset hvor stor produksjon det er mulig å få til med tilgjengelige 

angrepspunkter for arbeidene. 

 

Budsjettforhold. 

Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er i prisnivå 1. januar 2011 på 

2 781,4 mill kroner. Det er i perioden utført usikkerhetsanalyse som viser at 50/50 prognosen 

for byggetrinn 2 er på 2 911,0 mill kroner, det vil si at det mangler 129,6 mill kroner for å ha 

budsjettdekning for denne prognose. Styret i Nordlandssykehuset HF har i sak 81/2011 gjort 

følgende vedtak: 

 

Styret søker Helse Nord RHF om økning i rammen for byggeprosjektet med 145 mill kr, 

tilsvarende differansen ved økning fra 50/50 til 85/15 sikkerhet ihht vedtatt forprosjekt. 

 

Det vises til oppfølging av denne saken i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 134-2011 

Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø – utvidet ramme, hvor styret vedtok å 

utvide rammen med 145,4 mill kroner til ny ramme 2 926,8 mill kroner. 

 

Pr 31. august 2011 var det i alt utbetalt 755,2 mill kroner på prosjektet. I tertial 2/11 ble det 

utbetalt 50,6 mill kroner. 

 

Overordnede beslutninger siste tertial 

Siste periode er det gjort følgende overordnede beslutninger vedrørende byggetrinn 2 

Nordlandssykehuset somatikk Bodø: 

 For fase 3 gjøres en ny gjennomgang av funksjonsprogrammet med basis i revidert 

sengetall. I denne planfasen gjøres og en kvalitetssikring av gjennomføringsmodellen for 

bygging og drift av AB-fløyen. 

 



Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg 

 

Fremdrift. 

Det er i perioden avholdt anbudskonkurranse på en stor bygningsmessig entreprise K204. Ved 

tilbudsfristens utløp forelå kun ett tilbud som dessuten var betydelig over budsjettprisen. 

Konkurransen ble derfor avlyst som mislykket, og det ble besluttet å dele denne i flere mindre 

entrepriser med ny anbudskonkurranse. Av disse nye entrepriser hastet det mest å få 

kontrahert K210 Tømrer- og snekkerarbeider, og denne anbudskonkurransen ble avholdt etter 

hasteparagrafen i innkjøpsforskriftene. Likevel regnes prosjektet nå å få fire måneder 

forsinkelse i fremdrift, slik at ny dato for åpning av det nye sykehuset nå regnes til 1. august 

2014. 

 

I perioden har det vært god fremdrift på arbeidene på byggeplassen. Som følge av problemene 

i oppstarten av K201-Grunnarbeider er K203-Fundamenter og bæresystem to måneder 

forsinket. Det er ikke iverksatt tiltak for å ta inn denne forsinkelsen, fordi 

anbudskonkurransen for etterfølgende entreprise K204-Bygningsmessige arbeider ble 

mislykket. Ny anbudskonkurranse medfører at bygningsmessige arbeider ikke kan komme i 

gang som opprinnelig planlagt, slik at det ikke har noen hensikt å forsere arbeider på 

byggeplassen. 

 

I perioden er det inngått følgende kontrakter: 

 

Entreprise Vedrørende Entreprenør Kontraktsum

K301 Røranlegg YIT AS 69 421 593kr           

K302 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS 19 506 438kr           

K400 Elektrotekniske installasjoner Harstad Elektro AS AS 68 833 438kr           

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg Reservekraft AS 7 140 750kr             

 

Budsjettforhold. 

Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader og regulert til prisnivå 1. januar 2011 er på 

907,3 mill kroner. Pr 31. august 2011 var det i alt utbetalt 146,4 mill kroner på prosjektet. I 

tertial 2/11 ble det utbetalt 39 mill kroner. 

 

De indikasjoner som er kommet om prisnivået for de bygningsmessige arbeider i området gjør 

at 31,4 mill kroner av overordnet margin foreslås overført til kap B – Entrepriser. Da 

reduseres marginen til 27,5 mill kroner, og av usikkerhetsanalysen i forprosjektet 

fremkommer at det da vil være 70 % sannsynlighet for at  prosjektet kan gjennomføres 

innenfor gjeldende budsjettramme.  

 

Overordnede beslutninger siste periode 

Siste periode er det gjort følgende overordnede beslutninger vedrørende nybygg 

Nordlandssykehuset Vesterålen: 

 Avlysning av anbudskonkurransen for K204-Bygningsmessige arbeider og oppdeling av 

denne entreprise i åtte mindre bygningsmessige fagentrepriser. 

 Ny åpningsdato settes til 1. august 2014. 

 

  



Konklusjon 

Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr august 2011 om byggeprosjekter i 

Nordlandssykehuset HF til orientering. 

 

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tett oppfølging av prosjektstyringen for å 

sikre at fremdrift og totale kostnader holdes i tråd med vedtatte rammer. 

 

 

Bodø, den 2. desember 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

Vedlegg:  Nordlandssykehuset HF – styresak 91/2011 Tertialrapport utbygging pr 31 08 11 

Nordlandssykehuset HF - Tertialrapport 2  2011  

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14. 



         
  
      Utbyggingsavdelingen
              
 
                      BODØ   

 
Styresak     

Tertialrapport pr 31.08.11 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 

 

Dokumenter i saken: 
 
Trykt vedlegg: Tertialrapport 2
 
Saksbehandlers kommentar:
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 
NLSH Somatikk Bodø- Byggetrinn 2 og NLSH Vesterålen Nybygg.
sammendrag av hovedpunktene 
Status ble sist rapportert i styresak 
 

1. Vedrørende NLSH Somatikk 

Faseinndeling. 
Fase 1 – Forberedende arbeider.
Fase 2 – Utbygging behandlingsfløyer.

Fase 2A – Riving av eksisterende 
Fase 2B – Nybygg K-

                                    -  Yttervegger og tak i 
             -   Glassgate mellom H

Utbyggingsavdelingen   

 

for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Saksbehandler: 
Terje Arthur Olsen  

Saksnr
2010/1128
 

2 - 2011 (unntatt offentlighet Offl. § 14) 

Saksbehandlers kommentar: 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 2 – 2011 (status pr. 31.08.1

Byggetrinn 2 og NLSH Vesterålen Nybygg. I dette saksframlegg er gitt et 
sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten 
Status ble sist rapportert i styresak 53/2011. 

Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2. 

 

Forberedende arbeider.  
Utbygging behandlingsfløyer. 

eksisterende G-fløy og K-fløy. 
-fløy. 

Yttervegger og tak i ny 4.etg H-fløy. 
Glassgate mellom H-fløy og nye K-fløy. 

  

for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF 
Saksnr.: 
2010/1128 
 

Dato: 
03.11.2011 

.11) for byggeprosjektene 
I dette saksframlegg er gitt et 
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Fase 2C – Innredning/ombygging H-fløy.  
- Ny hovedinngang og vestibyle. 

Fase 2D – Yttervegger og tak i ny 4.etg N-fløy. 
- Glassgate langs fløy N. 

Fase 3 – Ombygging sengefløy AB. 
Fase 3A – Ombygging fløy A 
Fase 3B – Ombygging fløy B 

Fase 4 – Gjenstående ombygginger. 
Ombygginger i N-fløyen. 
Supplerende arbeider i H-fløyen. 
Ombygginger i S-fløyen. 
 
 

Fremdrift. 
I perioden er det gjennomført kompliserte flytteprosesser av tekniske system i sluttfasen for 
arbeidene i fase 1. Dette har omfattet flytting av SHKR-rommet (sentralt hovedkommunikkasjons-
rommet), AMK-sentralen og elektriske hovedtavler. Disse utfordrende arbeider er gjort uten 
vesentlige komplikasjoner for driften. 
Det er også startet arbeider tilhørende fase 2 i perioden. Arbeidene med gjennomgående søyler i 
eksisterende H/N-fløy for bæring av den delen av fremtidig K-fløy som bygges på toppen av 
nåværende bygninger har pågått i perioden. Rivingen av den gamle G-fløy øst på tomten for den 
nye K-fløy er gjennomført. På eksisterende K-fløy starter rivingen i slutten av oktober. 
Omleggingen til nye ferdselsveier i midlertidige gangsoner som erstatning for trafikkarealene i K-
fløyen er igangsatt. Det vurderes fortløpende om det skal gjøres ytterligere tiltak for å bedre 
trafikkforholdene.  
 
Det arbeidet som er gjort så langt i prosjektet har ikke vært mulig å gjennomføre uten stor 
forståelse og deltagelse fra de ansatte ved Nordlandssykehuset. Men de forberedende arbeider i 
fase 1 og oppstarten av arbeidene i fase 2 har vist at det ligger store utfordringer knyttet til å ivareta 
de ansattes arbeidssituasjon og forventning i byggefasen. Dessuten skal pasientsikkerheten alltid 
være den overordnede føring. De erfaringer som er gjort så langt gjør at det settes enda større fokus 
på prosessene som skal ivareta samspillet mellom utbygging og sykehusets drift. I den forbindelse 
er etableringen av ”Avdelingen for nye sykehusbygg” et viktig tiltak. 
 
I perioden er det inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2. 
Entreprise Vedrørende Entreprenør Kontraktsum

K210 Søyler i H/N Moldjord Bygg og anlegg AS 2 872 353kr           

K220 Bygningsmessige arbeider HENT AS 445 288 601kr       

K224 Riving AF Decom AS 5 450 937kr           

K320 Røranlegg Oras Nordland AS 91 525 581kr         

K321 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustri AS 5 785 000kr           

K322 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS 25 255 643kr         

K420 Elektrotekniske installasjonerElektro Bodø AS 88 208 901kr          
 
Det regnes nå med følgende hovedmilepæler for de neste hovedarbeidene: 

 
Hovedmilepæl 1- Start riving i G- og K-fløyen: 1.8.2011 (Oppnådd). 
Hovedmilepæl 2- Start bygging av 4.etg i H-fløyen: 13.6.2012 
Hovedmilepæl 3- Ferdigstillelse fase 1: 1.9.2011. 
Hovedmilepæl 4- Start bygging ny fløy K: 2.1.2012 
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Hovedmilepæl 5- Start klinisk prøvedrift i ny fløy K: 15.8.2014. 

 
Fremdriften påvirkes av: 

− Hensynet til at ulempen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte skal holdes på et 
akseptabelt nivå. 

− Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som 
forutsetning for ombyggingsarbeidene. 

− I visse faser er det begrenset hvor stor produksjon det er mulig å få til med tilgjengelige  
angrepspunkter for arbeidene. 

 
Budsjettforhold. 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er i prisnivå 1.1.2011 på 2 781,4 
mill kr. Det er i perioden utført usikkerhetsanalyse som viser at 50/50 prognosen for byggetrinn 2 
er på 2 911,0 mill kr, dvs. at det mangler 129,6 mill kroner for å ha budsjettdekning for denne 
prognose. Styret for Nordlandssykehuset har i sak 81/2011 gjort følgende vedtak: 

” Styret søker Helse Nord RHF om økning i rammen for byggeprosjektet med 145 mill kr, 
tilsvarende differansen ved økning fra 50/50 til 85/15 sikkerhet ihht vedtatt forprosjekt.” 

 
Pr 31. 8. 2011 var det i alt utbetalt 755,2 mill kr. på prosjektet. I tertial 2/11 ble det utbetalt 50,6 
mill kroner. 
 
Overordnede beslutninger siste tertial. 

 
Siste periode er det gjort følgende overordnede beslutninger vedrørende Byggetrinn 2 Somatikk 
Bodø: 

• For fase 3 gjøres en ny gjennomgang av funksjonsprogrammet med basis i revidert 
sengetall. I denne planfasen gjøres og en kvalitetssikring av 
gjennomføringsmodellen for bygging og drift av AB-fløyen. 

 
 
2. Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg. 
 

Fremdrift. 
Det er i perioden avholdt anbudskonkurranse på en stor bygningsmessig entreprise K204. Ved 
tilbudsfristens utløp forelå kun et tilbud som dessuten var betydelig over budsjettprisen. 
Konkurransen ble derfor avlyst som mislykket og det ble besluttet å dele denne i flere mindre 
entrepriser med ny anbudskonkurranse. Av disse nye entrepriser hastet det mest å få kontrahert 
K210 Tømrer- og snekkerarbeider og denne anbudskonkurransen ble avholdt etter hasteparagrafen i 
innkjøpsforskriftene. Likevel regnes prosjektet nå å få 4 måneder forsinkelse i fremdrift slik at ny 
dato for åpning av det nye sykehuset nå regnes til 01.08.2014. 
 
I perioden har det vært god fremdrift på arbeidene på byggeplassen. Som følge av problemene i 
oppstarten av K201- Grunnarbeider er K203-Fundamenter og bæresystem 2 måneder forsinket. Det 
er ikke iverksatt tiltak for å ta inn denne forsinkelse fordi anbudskonkurransen for etterfølgende 
entreprise K204 – Bygningsmessige arbeider ble mislykket. Ny anbudskonkurranse medfører at 
bygningsmessige arbeider ikke kan komme i gang som opprinnelig planlagt slik at det ikke har 
noen hensikt å forsere arbeider på byggeplassen. 
I perioden er det inngått følgende kontrakter: 
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Entreprise Vedrørende Entreprenør Kontraktsum

K301 Røranlegg YIT AS 69 421 593kr           

K302 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS 19 506 438kr           

K400 Elektrotekniske installasjoner Harstad Elektro AS AS 68 833 438kr           

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg Reservekraft AS 7 140 750kr             

 
 
Budsjettforhold. 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader og regulert til prisnivå 1.1.2011, er på 907,3 mill kr. 
Pr 31.8.2011 var det i alt utbetalt 146,4 mill kr. på prosjektet. I tertial 2/11 ble det utbetalt 39 mill 
kr. 
 
De indikasjoner som er kommet om prisnivået for de bygningsmessige arbeider i området gjør at 
31,4 mill kr av overordnet margin foreslås overført til kap B – Entrepriser. Da reduseres marginen 
til 27,5 mill kr, og av usikkerhetsanalysen i forprosjektet fremkommer at det da vil være 70% 
sannsynlighet for at  prosjektet kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettramme.  
 
Overordnede beslutninger siste periode. 

 

• Avlysning av anbudskonkurransen for K204 – Bygningsmessige arbeider og oppdeling av 
denne entreprise i 8 mindre bygningsmessige fagentrepriser. 

• Ny åpningsdato settes til 01.08.2014 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Avstemming: 
 
Vedtak: 


