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Styresak 31-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31.desember 2012 

 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremlegges tertialrapport nr. 3-2012 for byggeprosjektene 
Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset Vesterålen, 
nybygg.  Formål med saken er at styret i Helse Nord RHF skal ha rimelig trygghet for at 
prosjektet leverer et resultat i tråd med målsettinger og forutsetninger. 
 
Det overordnede bilde er at byggeprosjektene er under kontroll. 
 
Bodø: Budsjettrammen er stram. Det arbeides med alternativ fremdriftsplan 

som skal gjøre kombinasjonen drift/bygg lettere å håndtere. 
Mulighetsstudie for alternative løsninger for kontorfløy er under 
utarbeidelse. 

 
Vesterålen: Budsjettrammen er stram. Det arbeides med å unngå en potensiell 

forsinkelse på tre måneder. Beslutning om sluttdato må tas innen 30. 
september 2013. Leverandør har tatt ut stevning for et krav på 20 mill 
kroner. 

 
NLSH Bodø, byggetrinn 2 
Gjeldende plan for gjennomføringen av byggetrinn 2 er basert på en rekkefølge i 
arbeidene gitt ved faseinndelingen vist nedenfor. 
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Etter denne faseinndelingen har det vært arbeidet etter følgende milepæler: 
 

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

Fase 2A  – Riving av G-fløy og K-fløy. Ferdigstilt. 
Fase 2B  – Nybygg K: Yttervegger og tak i ny 4. etasje H-fløy 
 – Glassgate mellom H-fløy og nye K-fløy. 

 Ferdigstilling arbeider/klar til prøvedrift 11. august 2014.  
 Trinnvis ibruktagelse av K-fløyen etter endt prøvedrift.  
 Ferdig innflyttet til 1. mars 2015. 

Fase 2C – Innredning/ombygging H-fløy. Ny hovedinngang og vestibyle. 
Ferdigstilling arbeider/klar til prøvedrift 15. juni 2015. 
Fase 2D – Innredning ny 4. etasje i N-fløy. Glassgate langs fløy N. 
Ferdigstilling arbeider/klar til prøvedrift 1. mars 2016. 

Fase 3  – Ombygging sengefløy AB. Ferdigstilles i 2017 
Fase 3A  – Klargjøring 
Fase 3C  – Ombygging fløy A 

 Fase 3D  – Ombygging fløy B 
Fase 4  – Gjenstående ombygginger. Ferdigstilles i 2018. 
 Ombygginger i N-fløyen. 
 Supplerende arbeider i H-fløyen. 
 Ombygginger i S-fløyen. 
 Ombygginger i L-fløyen. 
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Erfaringene hittil er at terskelen for hva som kan tolereres av belastning for ansatte, 
pasienter og øvrige brukere er lagt for høyt. Det har derfor vært arbeidet med alternativ 
organisering av arbeidene etter av K-fløyen er ferdigstilt.  Mål og strategi for denne 
reviderte planen er: 
• Oppnå et renere skille mellom bygging og drift ved å benytte ledige arealer etter 

innflytting i fløy K til å tømme HN–fløyen samt L-fløyen før videre 
ombygging/påbygging av disse. Dette vil muliggjøre en mer komprimert og effektiv 
ombygging av disse fløyene. 

• Oppnå optimal utnyttelse av ledige arealer ved å samordne ombyggingen av HN-
fløyen med ombygging/påbygging av AB-fløyen. 

 
Ved å etterstrebe at ombyggingen kan skje med størst mulig skille til og minst mulige 
restriksjoner fra sykehusdriften oppnås følgende fordeler: 
• Entreprenøren kan arbeide mer effektivt tilpasset optimal fremdrift til lavere 

kostnad. 
• Sykehusdriften kan opprettholde produksjonen med minst mulig påvirkning fra 

ombyggingsarbeidene. 
• Belastningen for ansatte, pasienter og øvrige brukere gjøres minst mulig. 
 
Hovedaktivitetene i denne alternative framdriftsplanen etter innflytting i K-fløyen er: 
• Klargjøring av midlertidige lokaler i AB-fløyen , R-fløyen og S-fløyen. (1.1.2015 – 

30.6.2015). 
• Ombygging av H-fløyen.(1.10.2014 – 31.12.2015). Ny hovedinngang vil kunne tas i 

bruk i siste halvår i 2015. 
• Ombygging og påbygg på N-fløyen.(1.1.2015 – 31.12.2015). 
• Ombygging og påbygging A-fløyen (1.1.2016 – 30.6.2017). 
• Ombygging og påbygging B-fløyen (1.7.2017 – 31.12.2018). 
 
Det er forutsatt at hovedombyggingen i H- og N-fløyen er gjort i løpet av 2015. Men det 
er også forutsatt at noen områder i disse fløyene brukes til midlertidige sengeområder 
under ombyggingen av A-fløyen.  
 
Utfordringen for å klare å avslutte alle arbeidene i byggetrinn 2 i 2018, ligger i å 
begrense bruken av areal i H- og N-fløyen til midlertidig sengeområder under 
ombyggingen av B-fløyen. En ny fløy i tilknytning til AB-fløyen, (ref. kontorprosjektet), 
vil være en viktig brikke i så måte. Det vil i første tertial 2013 ble gjennomført møter 
med de enkelte klinikker, før denne reviderte fremdriftsplan blir vedtatt. 
 
I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert som ble behandlet av styret i 
Helse Nord RHF i styremøte, den 31. oktober 2012, gis bevilgninger til følgende 
”moderniseringsprosjekter” som organiseres inn i prosjekt Byggetrinn 2.: 
• Endret konsept Bodø. Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. 

Bevilgning 35 mill kroner. 
• Økt MTU. Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner. 
• Heliport/akuttheis. Bevilgning 18,2 mill kroner. 
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I styresak 149-2012 Nordlandssykehuset HF – byggeprosjekter, modernisering av bygget, 
oppfølging av styresak 72-2012, 105-2012/4 og 118-2012 som ble behandlet av styret i 
Helse Nord RHF i styremøte, den 19. desember 2012, tok ikke styret stilling til 
bevilgning til kontorprosjektet, jf. punkt 3 i styrets vedtak – som følger: Ytterligere 
ønsker om investeringsrammer må fremmes i forbindelse med rulleringen av 
plan/investeringsplan våren 2013. 

 
I saksframlegget til denne saken sies: 
Nordlandssykehuset HF må, i samsvar med våre konsernbestemmelser, utrede mulige 
løsninger og konsekvensene av dem som grunnlag for rullering av investeringsplanen 
våren 2013. Dette for å sikre tilfredsstillende kvalitet på utredningen og for at styret i 
Helse Nord RHF skal kunne vurdere dette tiltaket opp mot ønsker og behov fra de øvrige 
helseforetakene. 
 
I samme beslutningsunderlag anbefales det redegjort for hvordan Sykehusapotek Nord 
HFs behov kan imøtekommes. I tråd med investeringsreglementet bør det redegjøres for 
hvilke alternativer som foreligger, for eksempel hvorvidt det er mulig å løse dette innenfor 
bygningsmassen som etter planen skal saneres. 
 
Det er nå under utarbeidelse et idéprosjekt/en mulighetsstudie for å se på alternative 
løsninger for og integrering av en slik ekstra fløy. 
 
I denne perioden har det primært pågått arbeider med bæresystem og dekker for den 
nye K-fløyen. Det meste av bæresystemet for 4. etasje på H-fløyen er utført. Det har vært 
stort fokus på å hindre vannlekkasjer ned i underliggende etasjer på grunn av tilstanden 
på eksisterende himlingskonstruksjoner. Likevel har det vært noen mindre lekkasjer 
som er blitt håndtert raskt i tråd med gjeldende rutiner.  
 
Det regnes nå med at de deler av virksomheten i H3 som midlertidig ble flyttet til 
Pasienthotellet kan flytte tilbake ved påsketider 2013.  
 
I perioden er det ikke rapportert om episoder som har skapt vesentlig ulempe for 
sykehusdriften i forbindelse med byggearbeidene. 
 
Det er inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør
K210 Søyler i H/N Moldjord Bygg og anlegg AS
K220 Bygningsmessige arbeider HENT AS
K224 Riving AF Decom AS
K225 W-riggen Consto AS
K320 Røranlegg Oras Nordland AS
K321 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustri AS
K322 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS
K323 Rørpost Aerocom Norge AS
K324 Avfallsug/Tøynedkast Envac Norge AS
K420 Elektrotekniske installasjoner Elektro Bodø AS
K521 Automatisering Norkontact AS
K621 Heis Kone AS  
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I perioden har det vært arbeidet med i alt 20 anbudsgrupper for MTU (medisinteknisk 
utstyr) og GRU (grunnutrustning). Disse gruppene har som oppgave å delta i 
utformingen av tilbudspakkene. 
 
For anbudsgruppene Sterilsentral og Operasjon (operasjonsbord, operasjonslamper og 
uttakssentral) er det mottatt tilbud, og det tas sikte på kontrahering av leverandører i 
januar 2013. 
 
Ny MR ble tatt i bruk i desember 2012. 
 
I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, 
inklusive pristigning og byggelånsrente, for byggetrinn 2 i Bodø til 3 614 mill koner. 
Av saksdokumentene fremkommer følgende fordeling av godkjent budsjett: 
Prosjektkostnad A:  3368,5 mill kr 

Prosjektkostnad B(totalt): 3 614,3 mill kr 
Finansieringskostnader:      245,8 mill kr 

 
Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. I tråd med vedtak i styret i Nordlandssykehuset HF gjøres dette 
to ganger i året. Hovedvurderingen gjøres ved årsskiftet. 
 
Ved bestemmelsen av prosjektkostnad A forut for styresak 117-2012 forelå følgende 
estimat for prosjektkostnaden (i mill. kroner) oppjustert pr. 1.1. i perioden 2012 -2019: 
 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

3005,8 3099,69 3181,95 3250,7 3303,94 3340,63 3361,66 3368,5

 
Samlet gjeldende budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er således i 
prisnivå 1.1.2013 på 3 099,69 mill kroner.  
 
Pr. 31. 12. 2012 er det utbetalt 1122,0 mill kroner, inkl 74 mill kroner i 
finansieringskostnader. I tertial 3/12 er det utbetalt 121,9 mill kroner. 
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NLSH Vesterålen 

 
Planen er at sykehuset skal være klar til teknisk prøvedrift 19.2.2014. Det er deretter 
forutsatt tre måneders prøvedrift frem til 19.5.2014. Prøveperioden går så videre fram 
til 19.8.2014.  
 
Utviklingen på byggeplassen er imidlertid slik at det vurderes om disse datoene må 
forskyves med tre måneder. Det arbeides nå med tiltak for å styrke fremdriften, både 
ved bemanningsøkning hos entreprenør og ved tettere oppfølging av 
tegningsproduksjonen hos arkitekt og rådgivere. Av hensyn til planleggingen av 
innflyttingen vil endelig beslutning om sluttdatoer måtte tas i september 2013.  
 
Det er i tidligere tertialrapporter meldt om tvist i forbindelse med entreprise K201-
Grunnarbeider. Entreprenøren har i januar 2013 tatt ut stevning mot 
Nordlandssykehuset HF. 
 
I perioden har det vært god produksjon på byggeplassen selv om noen aktiviteter på 
kritisk fremdriftslinje er blitt liggende etter. Det ble oppnådd tett bygg i perioden og 
innvendige arbeider pågår nå for fullt.  
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Følgende kontrakter er inngått: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør

K201 Grunnarbeider Alf Brekken & sønner AS

K203 Fundamentering og råbygg Sortland Entreprenør AS

K204 Bygningsmessige arbeider Avlyst

K205 Systeminnredning og fast inventar Zystm AS

K208 Provisorier Djønne Modul AS

K210 Tømrer- og snekkerarbeider Nilsen & Haukland AS

K211 Mur- og pussarbeider Mur og Malerteknikk AS

K212 Natursteinarbeider Naturstein Montering AS

K213 Stål- og metallarbeider Sveis- og Makinteknikk AS

K214 Flisarbeider Mur og Malerteknikk AS

K215 Maler- og byggtapetseringsarbeider Malermestrene Bogstrand AS

K216 Systemvegger og -himlinger 2tal AS

K217 Glass- og aluminiumsarbeider Alucon AS

K301 Røranlegg YIT AS

K302 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS

K303 Byggutstyr sanitær Puls AS

K304 Byggutstyr ventilasjon VWR International AS

K305 Byggutstyr avfallsautoklaver Getinge Norge AS

K306 Byggutstyr avfallskomprimator Alles Miljø AS

K400 Elektrotekniske installasjoner Harstad Elektro AS AS

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg Reservekraft AS

K560 SD-anlegg Norkontakt AS

K620 Heisanlegg Heis-tek AS  
 
I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, 
inklusive pristigning og byggelånsrente for nytt sykehus i Vesterålen til 1 070 mill 
koner. 
 
Av saksdokumentene fremkommer følgende fordeling av godkjent budsjett: 
Prosjektkostnad A:        990,9 mill kr 

Prosjektkostnad B(totalt):   1 069,7 mill kr 
Finansieringskostnader:          78,8 mill kr 

 
Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å anslå nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. I tråd med vedtak i styret i Nordlandssykehuset HF gjøres dette 
to ganger i året. Hovedvurderingen gjøres ved årsskiftet. 
 
Ved bestemmelsen av prosjektkostnad A forut for styresak 117-2012 forelå følgende 
estimat for prosjektkostnaden (i mill. kr.) oppjustert pr. 1.1. i perioden 2012-2016: 

 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

935,04 962,88 981,32 989,55 990,9  
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Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader og regulert til prisnivå 1.1.2013, er 
således på 962,88 mill kroner. Pr. 31.12.2012 var det i alt utbetalt 464,4 mill kroner på 
prosjektet. I beløpet er finansieringskostnader medtatt med 8,4 mill kroner. I tertial 
3/12 ble det utbetalt 121,3 mill kroner. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2012 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 

 
 

Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport byggeprosjekter NLSH 3-2012 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
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