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Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og 

Tromsø – godkjenning av forprosjekt 

 
 
Sammendrag 
I styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan var etablering av 
regionale datasenter inkludert med 40 mill. kroner. På det tidspunkt var strategien at 
en skulle leie datarom heller enn å bygge og eie selv. 
 
Kostnadsberegninger gjort av de ulike anskaffelsesstrategiene viser at det er betydelig 
økonomisk gevinst i å bygge selv. Helse Nord IKT anbefaler derfor at dette 
gjennomføres.  
 
Denne saken gjelder en orientering om status i arbeidet med etablering av regionale 
datarom, og en anbefaling om at Helse Nord IKT får gå videre med planlegging av 
prosjektet innenfor en ramme på 168 mill. kroner. I tillegg kommer 
migreringskostnader. 
  
Implisitt i dette er at kostnader til drift og vedlikehold av disse øker med 37,3 mill 
kroner pr. år fra og med 2016. Kostnader skal dekkes over Service Level Agreement-
avtaler (SLA) med helseforetakene slik forutsatt i saksfremlegg i styringsgruppen for 
Helse Nord IKT. 
 
Bakgrunn 
Det er besluttet i styringsgruppemøte 3-2012 at det skal etableres regionale datasentre 
i Tromsø og Bodø. Datasentrene skal etableres av to hovedårsaker: 
a) For å ivareta de funksjoner som følger av FIKS-programmet. 
b) Eksisterende lokale datarom er allerede for små, og holder i tillegg for lav standard 

for å kunne møte dagens krav til sikkerhet, strøm og kjøling. 
 
Det ble gjennomført en konkurranse våren 2012 for å anskaffe permanent regionalt 
datasenter i Tromsø. Denne konkurransen ble avlyst på grunn av juridiske forhold. 
Avlysningen medførte at etablering av permanent datasenter ble utsatt, og det ble 
derfor nødvendig å etablere midlertidig datasenter i Tromsø for ikke å forsinke FIKS-
programmet. 
 
Det planlegges at rommene lokaliseres til kjelleren på nytt pasienthotell i Tromsø og i 
kjelleren på nytt klinisk kontorbygg i Bodø.  
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Fremdrift 
2. halvår 2013 vil dagens forprosjekt holde fram med å forberede teknologivalg, 
detaljplanlegge hovedprosjektet i tett samarbeid med FIKS, få på plass sentrale 
utredninger i den tidlige fasen og vurdere driftsmessige konsekvenser for Helse Nord 
IKT ved nye datasentre. Prosjektdirektiv legges fram for Helse Nord IKTs 
styringsgruppe i august 2013. 
 
I denne fasen trenger prosjektet en beslutning om og sikkerhet for 
investeringskostnaden ved å bygge to permanente sentre. Prosjektet skal dermed 
fremskaffe de byggtekniske løsningene og bidra i de prosjekter som er avhengige av 
teknologien i sentrene.  
 
FIKS-prosjektet har budsjettert med egne kostnader til datateknisk utrustning i 
sentrene samt deler av antatt arkitektur/design-jobb knyttet til å rigge sentrene 
produksjonsklare. Detaljene her må gås opp av datasenterprosjektet 2. halvår 2013, og 
eventuelle øvrige ikke-budsjetterte kostnader med å gå i produksjon vil fremkomme 
estimert i løpet av kommende planprosess.  
 

Prosjektet skal etablere to permanente datasenter, ett i Tromsø og ett i Bodø. Hvert av 
disse skal kunne romme inntil 50 rack

Beskrivelse av prosjektet 

1

 

, og holde høyt sikkerhetsnivå med hensyn til 
strøm, linjer, kjøling etc. Det blir to identiske rom, der det ene etableres som ”fall back”, 
dersom vedlikehold eller en uforutsett hendelse gjør at driften i primærrommet går 
ned. Gjennom det høye sikkerhetsnivået sikrer en at alle funksjoner og tjenester som 
blir levert fra sentrene til enhver tid er tilgjengelig på alle sykehus i regionen.  

Det er vurdert av Helse Nord IKT og COWI AS at det er mest hensiktsmessig å legge 
sikkerhetsnivået på nivå ”Tier 3”. Vi viser her til utrykt vedlegg som viser noe av 
forskjellene på de ulike Tier-klassene2

 

, samt hvilke type virksomheter som benytter seg 
av ulike Tier-klasser. 

Dagens datarom er ikke bygget med tanke på å ivareta krav i Tier-standarden. Man 
anslår eksisterende datarom til å kunne ivareta Tier-krav mellom klasse 1 og 2, uten at 
det har blitt brukt ressurser på å kontrollere dette spesifikt. 
 
Datasentrene er planlagt å ha en ”levetid” på minimum 15 år.  
 
Det midlertidige regionale datasenteret skal i utgangspunktet romme ti rack, og skal 
fungere inntil vi har permanent regionalt datasenter på plass i Tromsø, noe vi forventer 
er på plass ultimo 2015. Leiekontrakt for midlertidig senter er tenkt inngått med en 
varighet på to år, med mulighet for utvidelse i ett pluss ett år. 
 
Hvorfor eie heller enn leie 
Fordelene ved å få bygget sentrene i tilknytning til HF-ene er flere, blant annet: 

                                                        
1 rack: skap eller enheter 
2 Tier-klasse: klassifiseringssystem for sikkerhet og tilgjengelighet 
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• Fysisk nærhet til HF-et reduserer aksjonstid ved service, reisetid og dermed 
kostnader. 

• Man kan gjenbruke overskuddsvarme fra sentrene direkte i HF-ene, og vil dermed 
kunne senke energikostnadene. 

• Bygningsteknisk infrastruktur kan driftes av HF-et selv gjennom allmennteknisk 
avdeling, som besitter både kompetanse og vaktordninger for å håndtere denne 
driften. Foreløpige vurderinger tilser et lavt oppbemanningsbehov i de to 
sykehusenes allmenntekniske avdelinger (1-2 stillinger pr. sykehus). 

•  Man får ”skreddersydd” sentrene til egne behov. 
 
Vedlagte budsjett viser at man ved å etablere senter i egne bygg over en periode på 20 
år kan påregne en besparelse på 61,4 mill kroner sammenliknet med å leie areal.  
 
Det er identifisert realistiske muligheter for å redusere avskrivningskostnadene 
ytterligere (på grunn av reelt sett lengre levetid på utstyr), noe som kan føre til at 
gevinsten ved å bygge på egne lokasjoner kan bli høyere.  
 

Helse Nord IKT etablerer nå en mer omfattende prosjektorganisasjon med dedikerte 
personer for å ivareta prosjektet. Dette både for å ivareta samhandling med HF-ene 
omkring planleggings- og byggeprosessen, teknologivalg, datatekniske innkjøp, 
samarbeid med FIKS og tilstrekkelige vurderinger av driftsmessige konsekvenser for 
HN-IKT. 

Videre arbeid 

 
I den kommende fasen vil prosjektet gå inn i detaljprosjekteringen av prosjektet – 
herunder kvalitetssikre valg av ”Tier-klasse”, planlegge migreringsstrategi og 
ferdigstille forprosjektet byggteknisk i samarbeid med UNN og NLSH, samt forberede 
teknologivalg og detaljplanlegge hovedprosjektet i tett samarbeid med FIKS 
 
Adm. direktørs vurdering 
Dagens datarom kan ikke utvides, og er heller ikke bygd for regional drift. Etablering av 
regionale datasenter er en forutsetning for FIKS-prosjektet. Det fremstår som 
hensiktsmessig å eie lokalene selv, og legge til rette for gjenvinning av energi. 
  
Adm. direktør foreslår at Helse Nord IKT fortsetter planleggingen av to permanente 
datarom innenfor en kostnad på 168 mill kroner (2013). Styret i Helse Nord RHF vil få 
saken tilbake høsten 2013. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjektet for planene om bygging av to nye 
datarom innenfor en kostnadsramme på 168 mill kroner (2013) ekskl. 
migreringskostnader. 
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2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet i tråd med saksfremlegget, og om å 
få saken tilbake, når rapporten fra hovedprosjektet foreligger høsten 2013. 

 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Investeringssøknad datert 16.05.13 m/kommentarer 
    
Utrykt vedlegg: Totalbudsjett datasenter 

Tier-klasser datasenter og Nye datasentre i Bodø og Tromsø 
(presentasjon) 
Referat fra møte i styringsgruppen til Helse Nord IKT 10.4.2013 – 
økt driftskostnader, sak 04-13 
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 Vår dato:16.5.2013 Vår referanse: Arkivnr: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
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Til   
Helse Nord RHF 
 

 

Forprosjekt – datasentre i Tromsø og Bodø 
 

Det er besluttet i styringsgruppemøte 3-2012 at det skal etableres regionale datasentre i 
Tromsø og Bodø. Datasentrene skal etableres av to hovedårsaker: 

Bakgrunn 

a) For å ivareta de funksjoner som følger av FIKS-programmet. 
b) Eksisterende lokale datarom er allerede for små, og holder i tillegg for lav standard for 

å kunne møte dagens krav til sikkerhet, strøm og kjøling. 
 
Det ble gjennomført en konkurranse våren-12 for å anskaffe permanent regionalt datasenter i 
Tromsø. Denne konkurransen ble avlyst på grunn av juridiske forhold. Avlysningen medførte 
at etablering av permanent datasenter ble utsatt, og det ble derfor nødvendig å etablere 
midlertidig datasenter i Tromsø for ikke å forsinke FIKS-programmet. 
 

Aktuelle alternativer for datasentre ble presentert og behandlet i møte med NLSH og RHF på 
NLSH 19.mars-13. Det har tidligere i prosjektet også vært kontakt med UNN i forbindelse 
med planlegging av utbyggingen av nytt pasienthotell. Prosjektets anbefalte alternativ er at 
Helse Nord bygger datasentre selv, i tilknytning til både nytt pasienthotell i Tromsø og ved 
planlagt videre utbygging av NLSH. Siden utbyggingen av pasienthotellet i Tromsø tar til i 
disse dager, er det avgjørende at beslutningen om å bygge datasentre selv tas nå.  

Aktualisering 

 
2. halvår 2013 vil dagens forprosjekt holde fram med å forberede teknologivalg, 
detaljplanlegge hovedprosjektet i tett samarbeid med FIKS, få på plass sentrale utredninger i 
den tidlige fasen og vurdere driftsmessige konsekvenser for Helse Nord IKT ved nye 
datasentre. Prosjektdirektiv legges fram for Helse Nord IKTs styringsgruppe i august-13. 
 
I denne fasen trenger prosjektet en beslutning om og sikkerhet for investeringskostnaden ved 
å bygge to permanente sentre. Prosjektet skal dermed fremskaffe de byggtekniske løsningene 
og bidra i de prosjekter som er avhengige av teknologien i sentrene. Her har eksempelvis 
FIKS budsjettert med egne kostnader til datateknisk utrustning i sentrene samt deler av antatt 
arkitektur/design-jobb knyttet til å rigge sentrene produksjonsklare. Detaljene her må gås opp 
av datasenter-prosjektet 2. halvår 2013, og eventuelle øvrige ikke-budsjetterte kostnader med 
å gå i produksjon vil fremkomme estimert i løpet av kommende planprosess.  
 
Hensikt og mål med investeringen 
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Hensikten med investeringen er å etablere kapasitet som ivaretar fremtidens krav og behov for 
IKT-drift i regionen. For å ivareta denne kapasiteten skal datasenter-prosjektet i Helse Nord 
etablere to regionale datasentre. Sentrene skal ivareta IKT-tjenestene på en slik måte at 
regionens krav til kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet ivaretas. Etablering av datasenter er en 
forutsetning for etablering av tjenestene i FIKS. Etablering av datasentrene vil også et godt 
stykke på vei være nødvendig løsning på sentrale deler av infrastruktur -delen av den antatt 
kommende innføringen av elektronisk kurve i regionen. 
 
I tillegg til de to omtalte datasentrene kommer midlertidig datasenter i Tromsø som nevnt 
over. 
 

Prosjektet skal etablere to permanente datasenter, ett i Tromsø og ett i Bodø. Hvert av disse 
skal kunne romme inntil 50 rack, og holde høyt sikkerhetsnivå med hensyn til strøm, linjer, 
kjøling etc. Gjennom det høye sikkerhetsnivået skal man på best mulig måte sikre at alle 
funksjoner og tjenester som blir levert fra sentrene til enhver tid er tilgjengelig på alle sykehus 
i regionen.  

Beskrivelse av prosjektet 

 
Det er vurdert av HN IKT og COWI AS at det er mest hensiktsmessig å legge 
sikkerhetsnivået på nivå ”Tier 3”. Vi viser her til vedlegg som viser noe av forskjellene på de 
ulike Tier-klassene, samt hvilke type virksomheter som benytter seg av ulike Tier-klasser. 
Dagens datarom er ikke bygget med tanke på å ivareta krav i Tier-standarden. Man anslår 
eksisterende datarom til å kunne ivareta Tier-krav mellom klasse 1 og 2, uten at det har blitt 
brukt ressurser på å kontrollere dette spesifikt. 
 
Datasentrene er planlagt å ha en «levetid» på minimum 15 år.  
 
Det midlertidige regionale datasenteret skal i utgangspunktet romme 10 rack, og skal fungere 
inntil vi har permanent regionalt datasenter på plass i Tromsø, noe vi forventer er på plass 
ultimo 2015. Leiekontrakt for midlertidig senter er tenkt inngått med en varighet på 2 år, med 
mulighet for utvidelse i 1 + 1 år. 
 

Den tekniske infrastrukturen i de nye datasentrene vil sikre at regionen får muligheter for å 
levere tjenester med høyere oppetid og større stabilitet enn det vi har i dag. Sentrene vil ha 
strøm, kjøling og plass til å oppnå optimal drift av de tjenestene som plasseres der. 

Konsekvenser av prosjektet 

 
Dersom regionale datasentre ikke etableres vil forutsetninger for gjennomføring av FIKS-
programmet ikke lenger være til stede. 
 

Slik prosjektet ser det er det ingen alternativer til å anskaffe og etablere datasentrene. 0-
alternativet er beskrevet for Helse Nord IKTs styringsgruppe tidligere. 

Beskrivelse av alternativer 

 
Det finnes naturlig nok flere måter å etablere/anskaffe datasenter på: Kjøp, leie, bygging av 
egne senter eller kombinasjoner. Vi er kjent med at det finnes senter i det eksterne markedet i 
Tromsø som vil tilfredsstille de krav som HN-IKT stiller. Vi har gjennomført 
markedsundersøkelse i Bodø, og er kjent med at det kan finnes flere alternative lokaler også 
der som kan bygges om til datasenter. 
 
Imidlertid er anbefalingen å etablere datasenter Tromsø i underetasjen av nytt pasienthotell på 
UNN, samt å få bygget datasenter ved NLSH. Alternativene ble presentert og behandlet i 
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møte med NLSH og RHF på NLSH 19.mars-13, og det ble besluttet å fortsette arbeidet med å 
bygge datasenter i tilknytning til planlagt utvidelse av NLSH. 
 
Fordelene ved å få bygget sentrene i tilknytning til HF-ene er flere, blant annet: 

• Fysisk nærhet til HF-et reduserer aksjonstid ved service, reisetid og dermed kostnader. 
• Man kan gjenbruke overskuddsvarme fra sentrene direkte i HF-ene, og vil dermed 

kunne senke energikostnadene. 
• Bygningsteknisk infrastruktur kan driftes av HF-et selv gjennom allmennteknisk 

avdeling, som besitter både kompetanse og vaktordninger for å håndtere denne driften. 
Foreløpige vurderinger tilser et lavt oppbemanningsbehov i de to sykehusenes 
allmenntekniske avdelinger (1-2 stillinger pr sykehus), samt at avdelingene må tilegne 
seg spisskompetanse innenfor det utstyr som skal installeres. Dette vil redusere 
kostnader til service/ettersyn.  

• Leiekostnader vil forbli internt i regionen. 
• Man får «skreddersydd» sentrene til egne behov. 

 
Slik vi ser det vil en slik løsning være gunstig for regionen både hva angår kvalitet og 
økonomi. Vedlagt budsjett viser at man ved å etablere senter i egen bygningsmasse over en 
periode på 20 år kan påregne en kostnad på 889,2 MNOK inkludert mva. Leie-caset over 
samme periode vil medføre en kostnad på 950,6 MNOK inkludert mva. Vi anser dermed 
besparelsen til å bli minimum 61,4 MNOK inkludert mva. I tillegg er det slik at det er 
identifisert gode og realistiske muligheter for å redusere avskrivningskostnadene ytterligere 
(pga reelt sett lengre levetid på utstyr), noe som kan føre til at gevinsten ved å bygge på egne 
lokasjoner kan bli høyere. Vi viser her til vedlagt budsjett med kommentarvedlegg. 
 
Det midlertidige datasenteret anskaffes gjennom å leie plass i eksisterende datasenter i 
Tromsø. Med det tidsperspektivet vi har for dette senteret (2-4 år), er dette den mest 
hensiktsmessige måten å anskaffe senteret på. 
 

Hvis man tar for seg de to alternativene vi ser på som de beste og mest aktuelle, ser vi for oss 
følgende gjennomføring: 

Gjennomføring av anskaffelsen 

UNN og NLSH bygger ut sentre i nært samarbeid med HN-IKT. På denne måten kan sentrene 
tilpasses både de behov som HN-IKT har, samt at man kan få optimalisert tekniske anlegg 
med hensyn på drift, energieffektivitet og overvåkning. Entreprisemodell kan bygges opp på 
ulike måter, og man må velge en modell som gjør at alle tekniske anlegg fungerer godt 
sammen. Vi anser det viktig å benytte stor grad av samhandling, både mellom HF-et og HN-
IKT, samt med valgt(e) entreprenør(er). 
 
Det midlertidige datasenteret anskaffes gjennom konkurranse om leie av lokaler i eksisterende 
datasenter i Tromsø. 
 
Anskaffelse av datateknisk innredning kan gjøres via konkurranse, minianbud eller gjennom å 
kjøpe inn på rammekontrakt. Eventuelt kan også en kombinasjon av dette benyttes. Dette vil 
bli besørget av HINAS. 
 
HN-IKT etablerer nå en mer omfattende prosjektorganisasjon med dedikerte personer for å 
ivareta prosjektet. Dette både for å ivareta samhandling med HF-ene omkring planleggings- 
og byggeprosessen, teknologivalg, datatekniske innkjøp, samarbeid med FIKS og 
tilstrekkelige vurderinger av driftsmessige konsekvenser for HN-IKT. 
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Økonomisk analyse 

Forutsatt etablering ved HF-ene har budsjettet fremkommet som vist av vedlegg. Som 
grunnlag for budsjettet ligger at HN-IKT får bevilget midler for videreføring til HF-ene for 
etablering av sentrene. HN-IKT betaler videre for drift av sentrene til HF-ene. 
 
Årlige kostnader inkluderer avskrivning og drift av bygningsteknisk infrastruktur. HN-IKT 
etablerer og betaler direkte kostnader til strøm, datateknisk innredning og linjeleie. 
Hvordan gevinst av gjenbruk av strøm fordeles, kan besluttes senere. Gevinsten av gjenbruk 
vil falle HF-et til gode i form av oppvarming av andre deler av bygningsmassen, og dermed et 
redusert strømforbruk. De kostnader som HN-IKT blir påført i form av årlige kostnader og 
investeringer fordeles på det enkelte HF etter fordelingsnøkkel. 
 
HN-IKT bevilges midler for etablering datateknisk innredning for å kunne etablere 
grunnstrukturen i datasentrene. Dette innebærer ca 10 rack pr senter. Den datatekniske 
innredningen som FIKS må etablere kostes av FIKS, og er ikke medtatt i dette budsjettet. 
 
Kostnadsramme for prosjektet blir da estimert til følgende: 

• 167,6 MNOK inkludert mva til bygging av sentrene og innkjøp av datateknisk 
innredning.  

• Videre er det estimert en årlig driftsramme på drift av sentrene på 37,6 MNOK 
inkludert mva/år, med bakgrunn i variable kostnader og avskrivninger. 

 
I opprinnelig investeringsplan var budsjettet estimert til 40 MNOK. Det store avviket er at 
dette estimatet var knyttet opp mot anskaffelses-strategien leie fremfor å bygge selv.  
 
Totalkostnadsberegninger gjort av de ulike anskaffelses-strategiene viser at det er betydelig 
økonomisk gevinst i å bygge selv og prosjektet anbefaler derfor at dette gjennomføres.  
 
HN-IKT bevilges midler til etablering av datasentre: 167,6 MNOK inkludert mva. 
HN-IKT bevilges årlige midler til avskrivning/drift av datasentre: 37,3 MNOK inkludert mva 
/år fra og med år 2016.  
 
For oppsett, se vedlagte budsjett. 
 
 

Det foreslås at investeringen finansieres gjennom investeringsplan IKT med 167,6 MNOK og 
at Helse Nord IKT tilføres likviditet gjennom økning av kredittlimit etter forespørsel fra Helse 
Nord IKT. Når man velger å gå for alternativ med plassering av datasenter i UNN og NLSH, 
må det tas stilling til hvordan investeringsrammene fordeles.  Foretakene vil bli fakturert for 
avskrivninger i etterkant av aktivering og blir fakturert for rentekostnaden gjennom årlige 
SLA-forhandlinger. 

Finansiering av investeringen 

 

 
Vurdering av godkjennelse 

RHF skal godkjenne prosjektet og det foreslås at RHF gir disponeringsfullmakt på 
investeringsmidlene til Helse Nord IKT. 
 
 
Tom Robert Elvebu 
Direktør 
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Helse Nord IKT 
 
Vedlegg: 
1: Prosjektplan 
2: Budsjett datasenter 
3: Kommentarer til budsjett 
4: Informasjon om Tier-standarder 
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