
 

 
 

Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme 

og stadfestelse av vedtak om byggestart 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging i styremøte, den 22. juni 2012.  
 
Styret fattet 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. 

 
Denne sak er også behandlet i styresakene 73-2010, 132-2010, 47-2011 og 103-2011.  
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Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) behandlet saken i ekstraordinært 
styremøte 15. april 2013.  Styret i UNN har sendt saken til Helse Nord RHF etter å ha 
fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar til etterretning og ser det 

som positivt at nytt pasienthotell lar seg realisere innenfor den bevilgede totale 
kostnadsramme.  

2. Styret viser til de nye fremskrivinger av behov for pasienthotellsenger som er utført av 
Sintef og UNN, som konkluderer med økende behov for hotellsenger utover det 
prosjektet i utgangspunktet inneholder. Styret anbefaler derfor at det bygges to 
hotelletasjer ekstra med til sammen 38 rom innenfor en kostnadsramme på 45 mill kr, 
og ber styret i Helse Nord RHF om økt investeringsramme tilsvarende dette.  

3.  En utvidelse av pasienthotellet med arealer som kan romme Vardesenter, Lærings- og 
mestringssenter og øvrige aktiviteter knyttet til samhandlingsreformen vil styrke et 
fremtidsrettet pasienttilbud og frigi arealer i sykehuset til nødvendig 
pasientbehandling. Styret ber derfor om at investeringsrammen økes med til sammen 
15 mill kr for å kunne bygge de totalt ca 400 kvadratmeter som tilsvarer det areal som 
er nødvendig for disse aktiviteter. 

4.  Styret anbefaler at det legges til rette for plassering av IKT senter i pasienthotellet 
innenfor en kostnadsramme på 13 mill kr under forutsetning av at det er fullfinansiert 
med tilleggsbevilgning fra Helse Nord RHF og at prosjektgjennomføringen ikke 
forsinker byggingen av pasienthotellet. 

 
I denne saken er beskrivelsen samordnet med saksfremlegget som ble lagt frem for 
styret i UNN den 15. april 2013, med tilleggsinformasjon som letter styret i Helse Nord 
RHFs behandling av saken. 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med saken er å gi styret oversikt over kostnadene ved bygging av 
pasienthotell, basert på tilbud fra entreprenører gjennom utlysning av totalentreprise. 
 
Prosjektledelsen for nytt pasienthotell i UNN Breivika åpnet tilbudene fra fire 
konkurrerende entreprenører, den 18. mars 2013. Tilbyderne leverte anbud som 
spenner fra 207til 280 mill kroner. Inkludert generelle kostnader, inventar og 
merverdiavgift betyr dette en total prosjektkostnad på mellom 327 mill kroner og 422 
mill kroner. Billigste tilbyder er avvist etter Forskrift om offentlig anskaffelse § 20-13 (1) 
e og f.  
 
En evalueringskomité har vurdert arkitektonisk, logistikk-, og teknisk løsning av 
prosjektene i møter 2. til 8. april 2013.  I tillegg vektes pris, byggekompetanse 
hotellbygg og byggetid i evalueringen. Endelig evalueringsprosess er ikke fullført pr. 10. 
april 2013, men komiteen har et preferert tilbud som også er konkurransedyktig på 
pris. 
 
Det prefererte tilbud har en prosjektkostnad på 349 mill kroner inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter og inkluderer hotell med restaurant, møtelokaler og 206 hotellrom.  
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I langtidsplanen fra juni 2012 godkjente styret i Helse Nord RHF en budsjettert 
prosjektkostnad på 312 mill kroner pluss prisvekst (P50). Beregnet prisvekst på tolv 
måneder er 9 mill kroner, det vil si prosjektkostnad ved kontraktsinngåelse på 321 mill 
kroner (P50-2013). Legger en til antatt prisstigning under byggeperioden på ca 16 mill 
kroner, vil budsjettert ramme målt til ferdigstillelsestidspunkt være 337 mill kroner 
(P50-2015) 
 
Tilbudt hotell har dermed en prosjektkostnad på 12 mill kroner (3,8 %) over 
planramme. 
  
Styringsgruppen og adm. direktør i UNN har bedt om opsjoner på to ekstra hotelletasjer 
med 38 gjesterom, lærings- og mestringssenter (LMS) og Vardesenter (senter for 
kreftrammede og pårørende). Helse Nord IKT har behov for et IKT-senter som også er 
tatt med som opsjon. Tilbud for disse opsjonene foreligger på 45 mill kroner for to 
etasjer, 15 mill kroner for LMS-/Vardesenter og 13 mill kroner for råbygg tilpasset IKT-
senter, til sammen 73 mill kroner. 
 
Økonomiske beregninger viser en gevinst på 1,5 mill kroner pr. år ved innfrielse av alle 
opsjoner og en gevinst på 2,6 mill kroner pr. år ved bygging av to ekstra hotelletasjer for 
gjesterom. IKT-datasenter forutsettes fullfinansiert av Helse Nord RHF og er ikke 
beregnet i økonomimodellen. 
 
Anbefalt løsning 
Det tilbudet som etter kriteriene er beste valg, vil gi entreprisekostnad før 
byggelånsrenter på 333 mill kroner, dvs. 12 mill kroner over styrets vedtatte ramme 
(2012). Med byggelånsrenter er total kostnad for hotellet uten opsjoner på 349 mill 
kroner ved P50-2015. 
 
P85-rammen ved ferdigstillelsestidspunkt er 375 mill kroner. Eieravdelingen i Helse 
Nord RHF har gått igjennom prosjektet med forutsetninger, endringer i antall rom i 
forhold til dagens situasjon, og budsjetterte inntekter og kostnader i det nye hotellet. 
Risikovurderinger og forutsetninger for usikkerhetsavsetninger og kuttliste er også 
gjennomgått. 
 
Vurderingen er at prosjektet er ivaretatt i tråd med konsernbestemmelser for 
investeringer, vedtatt november 2012. I henhold til disse bestemmelsene fremmes 
søknaden på P50-nivå, mens allokeringen i budsjett gjøres på P85-nivå. 
 
Medbestemmelse 
Saken er drøftet med tillitsvalgte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, hvor ansattes 
representanter ga sin enstemmige tilslutning i møte, den 11. april 2013, se vedlegg 2.  
 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 18. april 2013 muntlig orientert om saken og adm. direktørs innstilling, jf. sak 51-
2013 Eventuelt, kulepunkt 2. 
 
Egen sak om ytterligere to etasjer fremmes for drøfting med konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud før behandling i styremøte. 
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Konklusjon 
Adm. direktør tilrår at styret godkjenner å utvide rammen med 12 mill kroner og at det 
legges til 16 mill kroner for prisstigning i byggeperioden slik at forventet totalkostnad 
settes til (321+12+16=) 349 millioner (p50-2015). 
 
Adm. direktør anbefaler styret å gi sin tilslutning til bygging av nytt pasienthotell 
innenfor en total kostnadsramme på 349 mill kroner ved ferdigstillelse (p50-2015). 
 
Adm. direktør tilrår i denne saken at styret i Helse Nord RHF godkjenner at utbygging 
av prosjektet kan startes nå, og at UNNs forespørsel om tillegg i form av opsjoner 
behandles separat i styremøtet i mai 2013 sammen med redegjørelse for 
parkeringsløsning og samlet bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF, der samtlige byggeprosjekter er medtatt. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF stadfester tidligere vedtak om byggestart for pasienthotell i 
Tromsø, senest i styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, innenfor en kostnadsramme på 349 mill kroner pr 
april 2013, inklusiv byggelånsrenter og prisstigning i byggetiden (p50-2015).  
Investeringsrammen overføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 

2. Differansen på 26 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan utløses etter 
gjeldende investeringsreglement.  

 
3. Styret tar til orientering at det er avdekket et økt behov for hotellsenger utover det 

prosjektet i utgangspunktet inneholder, samt Vardesenter, lærings- og 
mestringssenter og IKT-senter for Helse Nord IKT. Styret ber om at adm. direktør 
legger frem egen sak om dette i neste styremøte.  

 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Saksutredning inklusiv opsjoner som behandles i egen sak i neste styremøte 

Drøftingsprotokoll UNN HF før styremøte 15. april 2013  
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Saksutredning inklusiv opsjoner som behandles i egen sak i neste styremøte: 
 
Prosjektledelsen har siden vedtak i Helse Nord RHF gjennomført en prosess med 
prekvalifisering av entreprenører for totalentreprise, utarbeiding av 
konkurransegrunnlag, rammesøknad til kommunen og utlysning av konkurranse. 
Prosjektet er nå i avslutning av evalueringsfasen av de fire tilbudene på hotellprosjekt 
innlevert innen anbudsfristens utløp den 18. mars 2013.  
 
Det har vært nedsatt en evalueringskomité for vurdering av arkitektonisk-, logistikk-, og 
teknisk løsning av prosjektene som har gjennomført nødvendige møter i perioden 2. til 
8.april.  I tillegg vektes pris, byggekompetanse og byggetid i evalueringen av tilbudene. 
Endelig evalueringsprosess er ikke fullført pr 10. april, men komiteen har et preferert 
tilbud som også er konkurransedyktig på pris, byggetid og kompetanse.  
 
Komiteen består av følgende personer1

Arvid Eliseussen  Brukerutvalget UNN 
: 

Lene Edvardsen  Leder, Nord-Norges Arkitektforening 
Nils Opsahl   Hotelldirektør Grand Nordic 
Gina Johansen  Drifts- og eiendomssjef, UNN 
Arthur Revhaug  Klinikksjef, Kirurgi- kreft- og kvinnehelseklinikken, UNN 
Martin Sivertsen  Teknisk rådgiver, UNN 
Guri Albrigtsen  Klinisk rådgiver, UNN 
Astrid Ronesen  Hotellsjef Pasienthotellet, UNN 
Einar Rebni   HVO UNN 
Monica Fyhn Sørensen HTV NSF 
Håvard Johannessen  Prosjektleder 
Tor-Arne Hanssen  Utbyggingssjef, UNN 
  
Det prefererte tilbud har en arealramme på 10.831m2

 

 og en prosjektkostnad (svarende 
til P50) på hotell med restaurant, møtelokaler og 206 hotellrom på 333 mill kroner 
inkludert mva. og prisstigning i byggeperioden.  

Innvilget ramme fra Helse Nord RHF er prosjektkostnad på 312 mill kroner pluss 
prisvekst. Beregnet prisvekst fra april 2012 til april 2013 er 9 mill kroner, det vil si 
prosjektkostnad ved kontraktsinngåelse på 321 mill kroner.  Tilbudt hotell har dermed 
en prosjektkostnad på 12 mill kroner (3,8 %) over rammen.  
 
Byggetid for prosjektet er satt til 19 mnd og hotellet kan ferdigstilles 31. januar 2015. 
 
Styringsgruppen og administrerende direktør ved UNN HF har bedt om opsjoner på 2 
ekstra hotelletasjer med gjesterom, lærings- og mestringssenter (LMS) og Vardesenter. 
Dette legges frem som egen sak for styret i Helse Nord RHF i neste styremøte. 
 

                                                        
1 Alle personer i evalueringsgruppen har attestert på at de ikke har bindinger av noen slag til entreprenørene de 
evaluerer. Ekstern arkitekt er engasjert for å hjelpe til med å vurdere arkitektoniske løsninger. Ekstern 
hotelldirektør er engasjert for å vurdere logistikkløsninger 
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Pasienthotellet i dag 
I dagens UNN driver vi 110 pasienthotellplasser og leier 80 plasser i hoteller i byen. 
Totalt 190 plasser. I tillegg etableres 25 til 30 plasser i sengeavdeling fra 1. juni 2013. 
Inkludert Vardesenter utgjør arealer i sykehuset benyttet til pasienthotell brutto ca 
2500m2

 
. 

Pågående omstilling på UNN, med fokus på overgang fra døgn- til dagbehandling, har 
pekt på behov for økt antall pasienthotellrom for å kunne realisere denne type 
forbedret pasientbehandling. På denne bakgrunnen har prosjektledelsen gjennomført 
en oppdatering av fremskrivningsgrunnlag for pasienthotellet. Sintefs rapport viser en 
moderat økning av behov til 213 rom. Anslag utført i samarbeid med pasienthotellet og 
basert på klinikkenes rapporterte behov for hotellrom, gir et større behov for 
pasienthotellrom, og beregner behovet til 238 rom. Det er en viss uoverensstemmelse 
mellom disse prognosene, men de viser begge en tydelig tendens til at behovet for 
gjesterom på pasienthotellet er større enn de prosjekterte 206 rommene.  
 
Reguleringsplanen for pasienthotellet gir en mulig byggehøyde til kote 90 meter. Dette 
vil i prefererte tilbud gi mulighet for å bygge to etasjer ekstra på toppen av bygget, noe 
som vil gi 2 x 19 gjesterom, det vil si 38 rom og et hotell med totalt 244 rom. Dette vil 
dekke angitte behov i dag, hvis en legger til grunn de behov som meldes fra klinikkene i 
forbindelse med dagens omlegging fra døgn til dag. Dette vil bli nærmere gjort rede for i 
egen sak i neste styremøte.  
 
Økonomisk vurdering  
Prosjektkostnad for pasienthotell eksklusive opsjoner er 333+16 mill kroner (P50-2015 
inkl. byggelånsrenter), dvs. 349 millioner. Tidligere utførte bærekraftanalyser for 
pasienthotell, sist oppdatert i styresak 96/2012 Virksomhetsplan 2013, inkluderer disse 
kostnadene, og har beregnet en årskostnad på pasienthotellet på totalt 15 mill kroner. 
Bærekraftanalyse for prosjektet med alle opsjoner viser en maksimal årlig kostnad 
svarende til 12,9 mill kroner. Tabellen inkluderer virkningene av eventuelle opsjoner 
som det vil bli gjort rede for i neste styremøte. Gjennomføringen av opsjonene vil gi 
bedre driftsresultater for hotellet enn uten. Dette vil bli redegjort for i saken i neste 
møte, men er vist i egen tabell A i neste avsnitt i denne utredningen. 
 

 
 
 

Pasienthotellet 244 rom 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inntekter -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9
Driftskostnader 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6
Lønnskostnader 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
Avskrivninger 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Renter lån 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1
Renter egen likviditet 1,0 5,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Sum kostnader 7,1 11,0 12,9 12,7 12,5 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3

Forutsetninger:

Byggeperiode 3 år, 
Avskrivningstid 30 år
50 % lånefinansiering
3 % rente
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Kostnadskomponentene for prosjektet er sammensatt som vist i påfølgende tabell. 
 
UNN Pasienthotell, kostnadsoverslag fordelt på komponenter – mill kroner 

 
Kuttliste 
Prosjektkostnaden er i samsvar med innvilget ramme og er fremkommet gjennom 
anbud på fast pris. Det har vært etterspurt opsjon på billigere fasadeløsninger, dette har 
vist seg å ligge på kun 1 mill kroner. Dette oppleves som marginalt, og ikke ønskelig 
fordi en risikerer å ødelegge totalinntrykket ved et bygg som kommer til å markere seg i 
bybildet i Tromsø.  
 
Hvis nødvendig kan det vurderes redusert kvalitet på styringsanlegg for teknikk og 
andre tekniske anlegg. 
 
Prosjektets foreslåtte kuttliste i prioritert rekkefølge: 
Redusert kvalitet teknikk  4,5 mill 
Redusert kvalitet på overflater 1,0 mill 
Sum kuttliste 5,5 mill 
 
Nærmere om driftsøkonomi med pasienthotell. 
Et pasienthotell har belegg med pasienter, ledsagere og pårørende. Heriblant er det en 
blanding av gjester som betaler sine kostnader direkte til pasienthotelldriver (UNN) og 
en del gjester der UNN dekker alle utgifter. 
 
Den siste kategorien er innlagte pasienter, ledsagere og innkalte pårørende. Ledsagere 
er foresatte til barn under 18 år som har en lovfestet rett til opphold i sykehus på 
samme måte som inneliggende pasienter. I denne gruppen er de aller fleste tilhørende 
nyfødtintensiv der barnet er inne på avdelingen mens foreldre er på pasienthotell. 
Innkalte pårørende er de som blir tilkalt av sykehuset og der sykehuset må ha disse på 
sykehus/avdeling og som også dermed er sykehusets økonomiske ansvar. Disse 
gjestene er en prioritert gruppe på pasienthotellet og får som hovedregel plass på UNN 
sitt eget pasienthotell i dag. Gruppen utgjør 1/3 av rombehovet pr dag i hotellet. Øvrige 
2/3 av gjester er polikliniske pasienter, strålepasienter (registrert som polikliniske 
pasienter), dagpasienter og pårørende.  
 

 Anbudsfase 
Hotell med 206 rom Budsjett MNOK 

Entreprisekontrakt (1-6) 210,0 
Utenomhus (7) 2,4 
Generelle kostnader(8) 10,0 
Inventar (9) 17,0 
Kunst (9) 2,4 
Endringer/reserve (0) 15,0 
Finans/Byggelånskost. eks.mva 10,0 
SUM P50 eks.mva 266,8 
SUM P50 inkl. mva. 333,5 
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Tabell A nedenfor viser behovet for hotellsenger i dag og er basert på informasjon fra de 
kliniske avdelinger UNN vedrørende inneliggende pasienter.  For de øvrige pasienttyper 
baserer tallene seg både på informasjon fra avdelingene, statistiske data over reell bruk 
av hotellsenger ved dagens pasienthotell, samt statistikk over daglige ventelister over 
pårørende og pasienter som ikke får hotellrom i dag. 
 

 
Tabell A – Prognose over kvalitetssikret rom behov pr. dag. Gjester som er sykehusets økonomiske ansvar er i 
første rad (innlagte, ledsagere og innkalte pårørende) 
 

 
Tabell B – Tabell A i grafisk fremstilling pr. dag 
 
Basert på fordeling av pasienter, ledsagere og pårørende i denne modellen har 
økonomi- og analysesenteret gjennomført budsjettberegninger for pasienthotell med 
henholdsvis 206 og 244 rom. 
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Beregningene viser at et hotell med 206 senger forutsatt dagens rom- og matpriser vil 
drives med et økonomisk underskudd på 14,4 mill kroner/år. Dette inkluderer alle 
inntekter og kostnader ved drift i nybygg. På grunn av økte inntekter på salg av rom, 
med en marginal økning av personellkostnader, vil det driftsøkonomiske resultat bli 
forbedret med 2,7 mill kroner med bygging av to ekstra etasjer. 
 
Gitt at forutsetningene endres og de to ekstra hotelletasjene fylles med inneliggende 
pasienter reduseres inntektsgrunnlaget med 8 mill kroner. Dette vil imidlertid være 
pasienter som er overført fra døgnbehandling inne på UNN til en døgnkostnad på 
minimum 4.000 kroner. Dette gir en alternativ kostnad på 38 mill kroner, eller en 
omstillingsmulighet for UNN på 30 mill kroner årlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsregnskap for det nye pasienthotellet med 206 eller 244 rom 206 rom 244 rom

Sum inntekter overnatting 35 708 000,00kr         42 623 650,00kr         
Sum salg mat 3 608 000,00kr           4 273 074,87kr           
Sum salg drikkevarer 1 300 000,00kr           1 539 805,83kr           
Sum salg kiosk, møterom div 1 305 000,00kr           1 545 439,15kr           
Sum inntekter | 41 921 000,00kr    49 981 969,84kr    

Varekostnad 3 848 000,00kr           4 557 908,27kr           
Varekostnad annet 935 000,00kr              1 107 848,83kr           

Personalkostander 18 249 000,00kr         18 948 930,27kr         

driftskostander 10 100 000,00kr         11 963 343,69kr         

Avskrivn.  Pr år 12 800 000,00kr         14 000 000,00kr         
Finansposter (renter) 5 200 000,00kr           5 500 000,00kr           
Reduserte renteinntekter på egenkap 5 200 000,00kr           5 600 000,00kr           
Sum kostnader 56 332 000,00kr    61 678 031,07kr    

Resultat -14 411 000,00kr   -11 696 061,22kr   
Forbedret driftsresultat med 244 rom kontra 206 rom 2 714 938,78kr      
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Prisstigning og byggelånsrenter 
Den etterfølgende tabellen viser forutsetninger lagt til grunn for behandling av 
prisstigning og byggelån i prosjektet. 
 

 
 
Byggelånsrente i prosjektet er beregnet til henholdsvis 8,3 eller 10,1 mill for hotell med 
eller uten opsjon. I kalkylen for hotellet på 333 mill kroner er det lagt inn 12,5 mill 
kroner til å dekke byggelånsrenter, dette for å ta høyde for evt. økning i rentekostnader. 
 
Prisstigning er beregnet til henholdsvis 15,8 eller 19,2 mill kroner i byggeperioden. I 
tillegg er det påløpt 9,9 mill kroner i prisstigning fra forprosjektet ble vedtatt. I 
forprosjektet var det beregnet 40 mill kroner til prisstigning for prosjektet.  
 
Kostnad for hotell uten opsjon inkludert prisstigning 333 mill kroner +15,8 mill kroner, 
total 348,8 mill kroner (P50-2015). 
 
Kostnad for hotell med alle opsjoner inkludert prisstigning 406 mill kroner + 19,3 mill 
kroner, total 425,3 mill kroner (P50-2015) 
 
 
 
 

333 000 000                                                            uten opsjon
406 000 000                                                            med opsjon

19 mnd byggetid
10 mnd byggelånsrente

0,05 5% byggelånsrente
0,03 3% prisstigning pr år

0,5 50% lånebehov
31

Lånebehov
Uten opsjon 166 500 000                
Med opsjon 203 000 000                

Byggelånsrente Totalt månedlig totalt etter 10 mnd
uten opsjon 8 325 000                    832 500         8 325 000                    
Med opsjon 10 150 000                  1 015 000     10 150 000                  

Prisstigning på 19 mnd
uten opsjon 15 817 500                  25 807 500   
med opsjon 19 285 000                  29 275 000   

Prisstigning  fra forprosjekt til byggestart 9 990 000                    

Samlet prisstigning fra mai 2012

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 46



 

Vurderinger fra UNN 
Ut fra de anbefalinger som gis fra prosjektleder og utbyggingssjef vurderer direktøren 
ved UNN HF det som hensiktsmessig å bygge nytt pasienthotell med innfrielse av alle 
opsjoner i UNN Breivika. Den totale kostnadsramme vil da bli 406 mill kroner (p50), og 
inkluderer 4 opsjoner som går utover forprosjektets innhold (38 ekstra hotellrom, LMS, 
Vardesenter, og IKT senter). Det må forutsettes at byggetiden for hotellet ikke forlenges, 
men at hotellet kan tas i bruk innen februar 2015. Dette er av vesentlig betydning for 
driften i sykehuset når byggingen av A-fløya starter. 
 
Prosjektgjennomføringsstrategien med totalentreprise har så langt vist seg som en 
suksess, og forprosjektets kalkulerte prosjektkostnad på 411 mill kroner er redusert til 
333 mill kroner med tilsvarende hotellinnhold. Det er 3,8 % over vedtatt ramme for 
bygging og er konkurransedyktig med tilsvarende hoteller bygd for private aktører. 
 
Omstilling på UNN og nye prognoser for pasienthotellbehov viser at det er et reelt 
behov for flere rom enn det som er prosjektert. I prosjektet ligger det opsjon på 38 flere 
rom oppført i 2 ekstra etasjer på hotellet. Innfrielse av opsjonen vil gi UNN større 
fleksibilitet til nødvendige omlegginger slik at en kan få til forbedret pasientbehandling 
og effektiv drift.  
 
En opsjon med to ekstra etasjer anbefales sterkt å innfris til byggestart, da det vil være 
svært uhensiktsmessig å bygge på hotellet i høyden etter oppstart av hotelldrift. Det er 
dessuten signaler fra kliniske avdelinger og hotelledelsen at selv et utvidet hotell er 
mulig å fylle opp med besøkende fra oppstart. 
 
Opsjon Vardesenter og Lærings og mestringssenter har vært prioritert av 
styringsgruppen for prosjektet. Begge tilbud er fremtidsrettet og gir hjelp til økt 
mestring for pasienter med kronisk sykdom. Bygging av Vardesenter vil frigjøre arealer 
inne i sykehuset og vil fremstå som en viktig satsning på likemannsarbeidet ved UNN. 
LMS har tilsvarende funksjoner som Vardesenteret og kan dra fordeler ved 
samlokalisering. Bygningsmessig vil det være mulig å realisere Vardesenter og LMS på 
et senere tidspunkt. Dette vil imidlertid medføre noe høyere kostnader (ikke beregnet), 
og er dermed ikke kostnadseffektivt i forhold til opsjonsinnløsning ved byggestart. Det 
er viktig å understreke at opsjonene for to ekstra hotelletasjer, Vardesenter og LMS 
ansees som omstillingsnøytrale for driften på UNN.  
 
Opsjon IKT senter er bestilt fra Helse Nord IKT (HN IKT) og Helse Nord RHF. HN-IKT 
har et umiddelbart behov for IKT-rom for å kunne møte dagens krav til IKT systemer i 
helseregionen. Manglende realisering av dette, setter pågående IKT satsning i fare, og 
vil på kort sikt ramme pasientaktiviteter og muligheter til effektivisering. Dersom UNN i 
tillegg gjør ENØK tiltak i forbindelse med bygging av IKT senter vil sykehuset kunne 
utnytte betydelige mengder energi til oppvarming av sykehuset. 
 
Sluttmerknad  
Adm. direktør i Helse Nord RHF ønsker ikke å fremme opsjonene UNN HF har foreslått 
nå, før det foreligger en samlet bærekraftsanalyse for UNN og før saken om 
parkeringsforhold er ferdig. Styret i Helse Nord RHF vil få disse sakene samlet til neste 
styremøte. 
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