
 

 
 

Møtedato: 20. juni 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-

fløy – detaljprosjektering og entrepriseplan, 

godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013 

 
 
Formål/sammendrag 
Saksfremlegget skal redegjøre for entrepriseplan og beregnede kostnader ved 
utbyggingen av A-fløyen ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) Tromsø. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012 
i styremøte, den 22. mai 2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret i Helse Nord 
RHF ber om at detaljprosjektering og entrepriseplan fortsetter etter plan og at dette 
legges frem for styret i Helse Nord RHF for godkjenning i styremøte i juni 2013.  Det 
forutsettes at prosjektets delentrepriser legges ut på anbud og forhandles innenfor en 
ramme på 1 425 mill kroner på P85-nivå ved ferdigstillelse, og hvor P50-rammen er 
eksplisitt redegjort for. 
 
Gjennomføringsformen med parallell prosjektering og entrepriseutlysning er resultat 
av utvidet arbeid med prosjektering, og resulterer i at prosjektet innhenter en pådratt 
forsinkelse i detaljprosjekteringen. Endringer og oppdeling av entrepriser er resultat av 
vurdering av markedet, med tanke på reduksjon av risiko.  
 
Budsjett for entrepriser er basert på p30-nivå og forutsetter ufordelt avsetning til risiko 
på 158 mill kroner innenfor rammen til UNN på p50-nivå.  
 
Rammen for bygging av A-fløyen er sammenliknbar med kostnadsnivået for 
sykehusutbyggingen i Vesterålen, med kvadratmeterpriser like under nivået for 
utbyggingen til Nordlandssykehuset HF. 
 
Det er utarbeidet en kuttliste i forprosjektet slik at uforutsette utgifter kan hentes inn. 
Denne listen vil bli fortløpende revidert og bli presentert i tertialrapportering til Helse 
Nord RHF. Tertialrapportering vil også legge vekt på prognose for bygging, etter at 
priser på entrepriser avklares gjennom konkurranser.  
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Fremdrift 
Forprosjekt A-fløy ble vedtatt gjennomført i styresak 70-2012 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og  
beslutning om detaljprosjektering og bygging som ble behandlet av styret i Helse Nord 
RHF, den 22. juni 2012.  
 
Høsten 2012 startet detaljprosjektering, men denne oppgaven har vist seg å være mer 
krevende enn forutsatt. Dels har innhold i noen områder blitt endret, og dels har noen 
områder vært mangelfullt behandlet i forprosjektfasen. I alt er detaljprosjekteringen 
forsinket med om lag fem måneder. Dette har ført til endret planlegging av 
entreprisemodell. En har valgt å starte med parallell prosjektering og utlysing av 
entrepriser for å ta inn den tapte tiden. Modellen og de vurderinger som er utført i 
prosessen redegjøres i detalj i vedlegg til denne styresaken.  
 
Vi forventer at de endringer som er planlagt fører til at prosjektering ikke vil innvirke 
på bygging og gjennomføring av prosjektet.  
 
Gjennomføring byggefase A-fløy-prosjekt – Økonomi  
 
Budsjett 
Etter styrets vedtak i styresak 70-2012 startet budsjettarbeid for oppdeling av 
kostnader for alle kontoer i kontoplanen. Dette arbeidet ble i hovedsak utført sent 
høsten 2012. Det er lagt opp til halvårlige budsjettrevisjoner som vil bli rapportert. 
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Reserver og uforutsette kostnader 
Innenfor prosjektkostnad P50 kr 1 285 400 (inkl lønns- og prisstigning, LPS) er det 
avsatt til forventede tillegg: 
 
Uspesifisert for konto 1-8 –    kr   37 866 548  
Forventede tillegg ufordelt –   kr 120 685 069 

 
Samlet avsetning forventede tillegg –  kr 158 551 617 

Sum reserver innenfor P50 utgjør 15,4 % av grunnkalkyle, konto 1-9. 
 
Usikkerhetsavsetning opp til styringsrammen P85 utgjør kr 139 400 000,-. 
 
Kuttliste 
Kuttliste for prosjektet er gjennomgått og revidert våren 2013 og følger vedlagt. 
Kuttlisten innholder potensielle tiltak for 70 mill kroner. Flere av forslagene på kuttliste 
vurderes forløpende, men etter hvert som prosjektet går fremover vil potensialet for 
besparelse reduseres.  
 
Kuttlisten er foreløpig ikke en prioritert liste. Hvis den må benyttes, blir det en prosess 
på prioritering. UNN har igangsatt et arbeid med å gruppere kuttene i hva som gir 
driftsmessige konsekvens på klinikk, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og  LCC 
(livssyklus) kostnader. 
 
Kostnader pr. m2

Sammenligning A-fløy-prosjektet og prosjektet i Vesterålen følger nedenfor. Tallene er 
med referanse til nivå forprosjekt, det vil si beslutningsøyeblikket til Helse Nord. Lønns- 
og prisstigning er ikke tatt med. 

  

 
Tall for A-fløy prosjektet (2012 tall i 1000): 
 
Arealer A-fløy 21.465 m
 

2 

Finansieringsramme (p85) =    1 324 000’ kr /21.465m2 

Styringsramme (p50) =  1 185 000’ kr/21.465m
= kr 61 600,- inkl mva 

2

 
 = kr 55 200,- inkl mva 

Arealer A-fløy 21.465 m2:  
• Fem nye etasjer i forlengelse av dagens A-fløy 
• Ca. 14.000 kvadratmeter nytt areal 
• Ca. 7.000 kvadratmeter ombygging 
 
Det nye arealet skal understøtte intensiv og tung overvåking (økt intensivkapasitet), 
kreftbehandling/kirurgi, spesialisert rehabilitering, poliklinikker, utdanning og 
forskning. 
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Tall for Vesterålen prosjektet (2009 tall i 1000): 
 
Areal Vesterålen 15.000 m
 

2 

Finansieringsramme (p85) = 864.000’ kr/15.000 m2

Styringsramme (p50) =    792.000’ kr/15.000 m
 = 57 600,- inkl mva 

2

 
 = 52 800,- inkl mva 

Vurdering: Regner en 3 % prisstigning opp til 2012-nivå for Vesterålen, ser en at 
kostnadsnivået på A-fløyen er på samme nivå. 
  
Gjennomføring 
Anbefalt entrepriseplan fremgår av vedlegget. Den gir en parallell prosjektering og 
bygging i ca sek måneder. Planen er å kontrahere rigging, drift, grunnarbeider, råbygg 
og fasader først. Dette utgjør 20 % av entreprisekostnader. Resterende entrepriser 
legges ut for kontrahering våren 2014.  
 
Styrets behandling i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Styret i HF-et vil behandle denne saken i styremøte, den 17. juni 2013. 
 
Konklusjon 
Entrepriseplan for A-fløy utbyggingen ved UNN Tromsø har en vanlig form og ansees 
som hensiktsmessig og lite risikofylt. Det medfører en endring i tidsrekkefølgen av 
utlysning av konkurranser som blir fordelt utover en ni måneders periode, i stedet for 
en samlet utlysning. 
 
I budsjettversjon 1 av entrepriseplan er gjennomføringsplan lagt opp etter p30 nivå 
med totalt 158 mill kroner i ufordelt reserve innenfor p50. Denne reserven er 
prosjektets buffer for å sikre at prosjektet kan gjennomføres innenfor p50 rammen. 
 
Kostnadsnivået for prosjektet er sammenliknbart med andre utbyggingsprosjekter i 
Helse Nord, med spesiell referanse til utbyggingen i Vesterålen. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner entrepriseplan og beregnede kostnader for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy i Breivika. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak om 
omstillingsprogrammet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når denne 
foreligger. 
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3. Styret viser til styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012, vedtakets 
punkt 3 og ber adm. direktør om å legge frem en prognose for kostnadsnivået, når 
det foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene.  
 

 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Entreprisemodell bygging A-fløy 

Kuttliste A-fløy med frister 
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1 BAKGRUNN 
Det ble i forprosjektet lagt til grunn en byggherrestyrt entreprisestrategi. Dette valget ble 
begrunnet med kompleksiteten til prosjektet og usikkerheter man så knyttet til mulige 
endringer (Ref forprosjektrapport). Denne strategien ligger fortsatt til grunn for prosjektet. 
 
Forprosjektet la også til grunn at detaljprosjekteringen ble gjennomført samlet på hele 
prosjektet med en avslutning i oktober 2013. 
Tilbudskonkurransen var planlagt gjennomført samlet umiddelbart etter ferdig 
detaljprosjektering. 
 
I løpet av november og desember 2012 ble det klart at funksjonsprosjektet ble forsinket. 
Det viste seg at det var mange funksjonsområder av ulike grunner ikke var godt nok løst i 
forprosjektet. Arbeidet med å lukke disse utfordringene var derfor nødvendig og medførte en 
forskyvning av funksjonsprosjektet med 5 måneder. (Konsekvenser for tid og kost er 
redegjort for i Styringsgruppe sak 11/2013) 
 
Konsekvensen ble videre at detaljprosjektet ble tilsvarende forsinket og stilte 
prosjektledelsen overfor to valg. 
 

 Flytte sluttdatoen for prosjektet 5 måneder 
 Eller delvis å gjennomføre prosjektet med parallell prosjektering og bygging 

 
For å minske konsekvenser for kostnader har man i det videre arbeidet planlagt og 
gjennomføre deler av prosjektet med parallell prosjektering og bygging.  
Styringsgruppen for prosjektet er fortløpende informert om dette via prosjektets 
statusrapporter. 
 

 
 
2 ENTREPRISEPLAN FOR BYGGEFASEN - UTREDNING 
Høsten 2012 ble det i prosjektet gjennomført én fremdriftsstudie. En av oppgavene i fremdrift 
studie var blant annet å avklare endelig entrepriseplan. 
Prosjektledelsen utarbeidet derfor umiddelbart etter oppstart av detaljprosjektet tre forslag til 
oppdeling og gjennomføring av prosjektet entreprisemessig.  
Disse forslagene ble igjen vurdert opp mot følgende kriterier: 

 Samhandling med sykehus i drift 
 Størrelse på entreprisepakker og det totale markedet for bygging i perioden 
 Byggherrens egen administrasjon og kapasitet 
 Tilbakemeldinger etter presentasjon for entreprenørmarkedet i Tromsøregionen 
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Entrepriseplan - Alternativ 1 
Byggherren med egen Rigg og Drift entreprenør for hele byggefasen og relativt stor 
oppdeling av byggherrestyrte sideentrepriser. 
 
Fordeler: 
Bred konkurranse i markedet 
Større fleksibilitet 
Egen Rigg og Drift entreprenør 
 
Ulemper: 
Større krav til byggherrens administrasjon 
Flere grensesnitt 
 

 
 
 
Entrepriseplan - Alternativ 2 
Byggherren med egen Rigg og drift entreprenør for hele byggefasen og mindre oppdeling i 
entrepriser. 
 
Fordeler: 
Som alternativ 1, men med antatt noe redusert konkurranse. 
 
Ulemper: 
Noe redusert krav til byggherrens administrasjon 
Noen færre grensesnitt 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 34



   UNN Tromsø A-Fløy  
  

 

UNN Tromsø  Side 5 av 9 

 

 
 
 
Entrepriseplan - Alternativ 3 
Som alternativ 2 , men hovedentreprenør har rigg og drift for hele byggeplass etter at 
graving, grunn og fundamenter er ferdig. 
 
Fordelen med adskilt Rigg og Drift er borte.  

 
 
 
 
 
Samlet vurdering av alternativer opp mot angitte kriterier: 
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Samhandling mot sykehusets drift 
Det ligger som en forutsetning at sykehuset skal være i drift og ha samme kapasitet gjennom 
hele byggeperioden. Alternativ 1 og 2 legger til grunn at byggeplassen styres av en dedikert 
entreprenør som har ansvar i forhold til Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA). Disse to 
alternativer synes derfor og passe best i forhold samhandling mot sykehuset og 
prosjektledelsen. 
 
Størrelse på entreprisepakker i forhold til marked 
Det er stor byggeaktivitet i Tromsøregionen i perioden A-fløy prosjektet skal gjennomføres. 
Hvor mye dette betyr for de priser man kan oppnå i tilbudskonkurransene vil være et 
usikkerhetsmoment. Dette aspektet peker mot en oppdeling i mindre pakker hvis man skal 
møte lokalmarkedet. Finner store «riksentreprenører» prosjektet interessant peker dette mot 
større entreprisepakker.  
På grunn av bygging under drift er gjennomføringstiden for A-fløy prosjektet er beregnet til 5 
år. Dette faktum indikerer at oppdeling av entrepriser bør gjøres ut i fra kapasiteten i 
lokalmarkedet. Prinsippene i alternativ 1 og 2 vurderes som mest hensiktsmessig for dette 
kriteriet. 
 
Byggherrens egen administrasjon og kapasitet 
Lengden på prosjektet (5 år) tilsier at den faktiske omsetningen pr mnd for byggeprosjektet 
er halvparten av det man kan forvente ved en ideell byggetid på 2,5 år. 
Dette betyr at byggherrens ressurser må tilpasses dette.  
Kostnadene administrativt for gjennomføring av prosjektet anses ikke å ha avgjørende  
betydning i forhold til valg av alternativ. 
 
Tilbakemeldinger etter presentasjon for entreprenørmarkedet i Tromsøregionen 
Det ble høst 2012 gjennomført felles informasjonsmøte med entreprenørmarkedet i 
Tromsøregionen. UNN sine planer for bygging og gjennomføring av A-fløy prosjektet ble 
presentert. Tilbakemeldingen fra entreprenørene var at de «store entreprenørene» ønsket 
relativt store entreprisepakker. Denne tilbakemeldingen er ikke uvanlig i store 
byggeprosjekter, men ender ofte med at man senere må dele opp entreprisepakkene for å få 
konkurranse. (Ref Nordlandssykehuset og sykehusutbygging i Østfold) 
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Anbefalt modell for gjennomføring 
Basert på ovennevnte vurderinger anbefales det at følgende justerte modell legges til grunn 
for videre planlegging og bygging: 
 
 

 
 
 
Dette gir følgende entrepriseplan: 
 

Kont Beskrivelse 

PG grunnlag BH-
gjennomgang Utsending 

Kunngjøring 

    

K101 Felles Rigg og drift 02.09.2013 03.10.2013 26.09.2013 

  
    K201 Graving, Grunn og fundamenter 05.04.2013 10.05.2013 03.05.2013 

K202 Råbygg/Prefab/Riving AB 02.09.2013 03.10.2013 26.09.2013 

K203 Bygningsmessige arbeider 06.01.2014 28.02.2014 21.02.2014 

K204 Fasadearbeider 30.09.2013 31.10.2013 24.10.2013 

  
 

      

K206 Skilting       

K207 Operasjonsstuer 06.01.2014 28.02.2014 21.02.2014 
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K208 Møbler og løst inventar       

K209 Medisinteknisk utstyr       

  
    

K301 Rørleggerarbeider (inkl sprinkler) 20.01.2014 28.02.2014 21.02.2014 

K303 Luftbehandlingsanlegg 20.01.2014 28.02.2014 21.02.2014 

  
 

      

K401 Elektrotekniske anlegg 03.02.2014 14.03.2014 10.03.2014 

K402 UPS-anlegg 03.02.2014 14.03.2014 10.03.2014 

K403 Reservekraft 03.02.2014 14.03.2014 10.03.2014 

  
 

      

K501 Nettverksutstyr 03.02.2014 14.03.2014 10.03.2014 

K502 SD-anlegg og automasjon 03.02.2014 14.03.2014 10.03.2014 

  
 

      

K601 Heiser 02.09.2013 03.10.2013 26.09.2013 

K602 Rørpostanlegg 20.01.2014 28.02.2014 21.02.2014 

K603 Avfallssuganlegg 02.09.2013 03.10.2013 26.09.2013 
 
 
 

 

 

 

3 PARALLELL PROSJEKTERING OG BYGGING 
For ikke å forskyve planlagt oppstart av bygging oktober 2013, prosjekteres entreprise 
K201(Grunn og fundamenter) ferdig som planlagt og sendes ut i markedet mai 2013.  
Parallelt med gjennomføringen av denne entreprisen prosjekteres de øvrige delentreprisene 
for planlagt utsendelse høst 2013 og vår 2014. (Konferer entrepriseplan under pkt 2) 
 
Den parallelle prosjekteringen og byggingen vil således pågå ca ½ år. 
Risikoen byggherren løper vil være at man kontraherer entreprise K101, K201, K202 og 
K204 før man vet svaret på de øvrige entreprisene.  
 
Denne ulempen antas å ha liten betydning hvis man forutsetter et normalt marked. 
 
 
4 ENTREPRISEORGANISERING I FORHOLD TIL FREMDRIFT  
 
Normalt vil det ved byggherrestyrte sideentrepriser kunne oppnå en bredere konkurranse, 
ulempen vil være at entrepriseformen stiller større krav til byggherrens administrasjon, 
spesielt på byggeplassen. Nødvendig bemanning på full tid på byggeplass anses som 
nødvendig for å kunne ivareta daglig koordinering og framdriftsplanlegging i tillegg til 
ordinære byggelederoppgaver som oppfølging, teknisk kontroll mm.   
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For å bøte på dette legges det opp til at entreprenør K203 vil få hovedansvar for fremdrift ved 
at de øvrige entreprisene fremdriftsmessig tiltransporteres K203. (Konf figur under) 
 
 
 
Entrepriseorganisering i forhold til fremdriftsansvar. 
 

UNN A-fløy
Prosjektledelse

UNN A-Fløy 
Byggeledelse

ENT
K203

ENT
K101

Øvrige entrepriser
K202

K204 til K603

ENT
K201

 
 
 
 
 

5 VEDLEGG 
 Vedlegg 1 - 2013.05.02 Overordnet entrepriseplan ver 1.0 PL 
 Vedlegg 2 - A5 Entreprenørenes og byggherrens ytelser på byggeplass 
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Mindre 

omprosjekte

ring 

nødvendig

10 uker før 

bygging

Kat. ID Tiltak Konsekvens ARK RIB RIE RIV Sum entreprisekostnad Utført Kravstridig Frist 1 Frist 2 Kommentarer

BESPARELSER VED REDUKSJON I KVALITETER
Tekniske installasjoner, overflater og materialer

1.01 Tøy- og avfallsug - utgår Økt belastning på portørtjeneste og behov 
for større avfallsrom på etasjene

4 600       2 730       7 330                                           
jan. 13 Alternativ løsning vurderes

1.02 Dialysevand - endres til mobil enhet Forutsetter opplegg for tilknytning av 
mobile enheter

1 300       1 630       2 930                                           
mar. 13

1.03 Reservekraft - utvidelse utgår Avhengig av sum kraftbehov i pågående 
prosjekter med hotell og PET-senter

5 000       5 000                                           
X Mangler alternativ dekning

1.04 Rørpost - utgår i A-fløy Økt belastning på portørtjeneste, mer 
tidsforbruk ved forsendelser

1 600       1 600                                           
apr. 14

1.05 Lysstyring, temperaturstyring, 
persiennestyring, VAV-styring 
tilknyttet automatikkanlegg 
(Romkontroll)

Økt energibruk, manuell betjening, ingen 
automatikk på romnivå

6 000       6 000                                           

apr. 13

1.06 Heiser ved hovedkorridor – 

Forlengelse av eksisterende heiser 
med forbindelse til plan 10 og 11 
utgår

Dårligere flow av personer og varer 50            3 800       3 850                                           

apr. 13

1.07 Personheis i mellombygg - utgår så 
det kun er én heis

Dårligere flow av personer og varer 250          1 100       1 350                                           
jan. 13

1.08 Sterilheis intervensjon, ombygging og 
ekstra stopp plan 6 utgår

Økt belastning på portørtjeneste, mer 
tidsforbruk ved forsendelser

500          500                                              
apr. 13

1.09 Småvareheis prøvetaking utgår Økt belastning på portørtjeneste, mer 
tidsforbruk ved forsendelser

500          500                                              
apr. 13

1.10 Møterom. AV-utrustning inkl. 
videokonferanse utgår

Redusert kvalitet og funksjon i møterom 465          465                                              
X ER allerede redusert betraktelig

1.11 Utrustning for hørselshemmede, 
teleslynger og FM-anlegg utgår

Redusert tilbud for hørselshemmede, evt. 
bruk av mobilt utstyr

250          250                                              
aug. 13 ER allerede redusert betraktelig

1.12 Reduksjon av luftmengder – 

reservekapasitet utgår – aggregater 

og fordelingssystem

Redusert fleksibilitet og mulighet for 
kompensering for red.ytelse over tid.

3 000       3 000                                           

mai. 13

1.13 Sammenslå aggregater, antatt 
reduksjon med 8 systemer

Begrenser mulighet for optimal 
funksjonstilpasset drift og dermed gi økte 
energikostnader, kan påvirke/alternativt 
begrenses av, høyde i teknisk rom

250          800          1 050                                           

mai. 13

1.14 Redusere energikrav til TEK10 Inngår i pkt 1.12 og 1.19 aug. 12

1.15 Glasvegger - utgår og erstattes med 
gipsvegger

Fjerner mulighed for oversigt. Dårligere 
pasientsikkerhet. Økt personalbehov.

1 960       1 960                                           
X Tilfredsstiller ikke dagslyskrav

1.16 Banebelægning - gummi/vinyl endres 
til industrigulv-type /polyuretan

Redusert gang-komfort og 
trinnlydsreduktion

2 580       2 580                                           
aug. 13 Er under vurdering. Anbefales?

1.17 Himling - fast gipshimling uten 
akustisk demping

Forringet akustik og tilgjengelighet for 
innstallasjoner

1 530       1 530                                           
mai. 13 Må eventuelt sjekkes nærmere

1.18 Vådrumsvegger - endres til gips m filt 
og vandfast maling

Forringet levetid 600          600                                              
mai. 13 Hva ligger egentlig inne i prosjektet?

1.19 Fasade - enklere opbygning med 
reduceret U-værdi

Henger sammen med pkt 1.14 vedr 
energikrav

2 630       2 630                                           
aug. 12

BESPARELSER VED REDUKSJON AV PROSJEKTOMFANG
Ombygning B-fløy

2.03 Intervensjonsstue 1 170       200          960          1 560       3 890                                           apr. 13

Mellembygning

Ombygning A-fløy

Utenomhus

** Bemerk at besparelsesmulighetene overlapper, så det vil ikke være mulig å oppnå den samlede besparelse som her oppsummert.
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