
 

 
 

Møtedato: 28. august 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Lyshoel/Rolandsen   Bodø, 16.8.2013 
 

Styresak 90-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og 

Tromsø – forskjellige alternativer, oppfølging 

av styresak 73-2013 

Enkelte vedlegg er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven 
§ 13, Forvaltningsloven § 13, 1 nr. 2. 

 
 
Bakgrunn 
I styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan som ble behandlet 
av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 21./22. juni 2012 var etablering av 
regionale datasenter inkludert med 40 mill kroner i investeringsplanen. På det 
tidspunktet var strategien at en skulle leie datasenter heller enn å bygge og eie selv. 
 
Kostnadsberegninger gjort etter mottatte tilbud viser at det er betydelig økonomisk 
gevinst i å bygge selv.  
 
Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – godkjenning av 
forprosjekt som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 20. juni 2013, 
omhandler både midlertidig datarom i Tromsø og to permanente datasenter i 
henholdsvis Tromsø og Bodø. De permanente datasenter omtales heretter som 
D1Tromsø og D2Bodø.  
 
I styresak 73-2013 ble styret presentert for en total kostnad på 168 mill kroner. Forut 
for møtet ble dette beløp justert til 158 mill kroner grunnet reduksjon av arealer. 
Innenfor dette beløpet er det forutsatt at D1Tromsø skal ligge i kjelleren på det nye 
pasienthotellet (jf. styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, 
nytt pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart). 
 
I styresak 73-2013 heter det ”…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.” 
Forutsetningene for denne vurdering fremgår på side 3.  
 
I styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – godkjenning av 
forprosjekt vedtok styret følgende:  
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1. Styret i Helse Nord RHF klarerer at Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø starter 
byggingen av et datarom i kjelleretasjen på pasienthotellet.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som belyser de 

forskjellige alternativene for en eventuell etablering av regionale datasentre i Bodø og 
Tromsø. 

 
Denne styresaken gir styret i Helse Nord RHF en redegjørelse for de forskjellige 
alternativene for en eventuell etablering av regionale datasentre og en sammenlikning 
av kostnadene ved å eie vs. å leie, basert på prisene som kan forventes tilbudt i det åpne 
leiemarkedet. 
 
Informasjonen som ligger til grunn for denne saken er basert på innkomne tilbud på leie 
av permanent datasenter i Tromsø, ut fra anbudsrunde nr. 1. Det er ikke gjennomført 
anbudsrunder i Bodø. I nåverdianalysen er det forutsatt samme kostnader i Bodø som i 
Tromsø. 
 
Historikk 
Helse Nord IKT har vært igjennom to anbudsrunder knyttet til datasenter, og er 
kommet til den konklusjon at det er betydelige fordeler med å eie heller enn å leie.  
 
Anbudsrunde 1, 2012:  Leie 15+10 år 
Konkurranse utlyst i lokalpressen. Konkurranse avlyst fordi det var tvilsomt om 
konkurransen i realiteten gjaldt en bygge- og anleggskontrakt som skulle vært 
kunngjort i henhold til andre regler (Doffin). Sekundær grunn for avlysning av 
konkurranse var at kostnader langt oversteg budsjettramme. 
 
På dette tidspunkt konkluderte vi med at eie er bedre enn leie, og vi undersøkte flere 
egne alternativer, herunder planlagt pasienthotell. 
 
Anbudsrunde 2, 2013: Leie 2 år, mulighet for forlengelse 12+12+6 mnd 
Kravspesifikasjonen er vesentlig forenklet, fordi behovet er knyttet til vesentlig kortere 
periode, mindre omfang og lavere Tier-klasse1

 
. 

På grunn av forsinkelsene som følge av den første avlysning av konkurransen må vi 
etablere et midlertidig datarom i Tromsø for tidsnok å gi rom for infrastrukturen som er 
knyttet til FIKS-prosjektet. 
 
I første anbudsrunde (leie 15+10 år) var det to aktuelle leverandører, heretter omtalt 
L1 og L2. 
 
I siste anbudsrunde våren 2013 (leie 2 år) var det to aktuelle leverandører, heretter 
omtalt L1 (foretrukket) og L3 (ikke foretrukket). L2 valgte å ikke levere tilbud, 
sannsynligvis fordi de ikke kunne oppfylle kravene om maksimum 40 km radius fra 
Breivika/Tromsø. 
 

                                                        
1 Tier-klasse: klassifiseringssystem for sikkerhet og tilgjengelighet 
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L3 påklaget at L1 ikke innfridde konkurransevilkårene på ett område (kapasitet på 
strømforsyning). Det viste seg at vår uavhengige konsulent hadde begrenset seg til 
stikkprøver, og at L3 hadde rett i sin påstand. Dette medførte at L1s tilbud måtte 
avvises, og vi sto igjen med bare ett tilbud. 
 
Ifølge anskaffelsesreglene har oppdragsgiver anledning til å avlyse konkurransen, 
dersom en bare har én tilbyder. Når dette ble en realitet, valgte vi å avlyse 
konkurransen.   
 
To dager før styresak 73-2013 skulle behandles av styret i Helse Nord RHF, mottok 
styreleder en e-post fra L3, der det ble stilt spørsmål ved om forslag til vedtak var gjort 
på riktig grunnlag. L3 synes å hevde at tilbudet i anbudsrunde 2 (leie 2 år) oppfyller 
kravspesifikasjon som er sammenliknbar med den som lå til grunn i styresak 73-2013.   
Dette er ikke riktig. Opprinnelig kravspesifikasjon var vesentlig mer omfattende enn 
kravspesifikasjonen til midlertidig datarom (leie 2 år). Der førstnevnte 
kravspesifikasjon hadde et omfang på 36 sider, var kravspesifikasjonen som L3 
utformet tilbudet sitt på grunnlag av, på 3 sider, jf. utrykte vedlegg. 
 
Nåverdi – sammenlikning permanent datasenter Tromsø med leie  
Beregningen er gjort ut fra betraktning om at betongkonstruksjonen i kjelleren av 
pasienthotellet må bygges uavhengig av datarom (ref. styresak 73-2013). Disse 
kostnadene er ikke med i nåverdiberegningen. Se vedlegg 1a) for detaljer. 
 
Opprinnelig plan for dette arealet var å disponere det til lager, eventuelt på lengre sikt 
flytting av biobank.  
 
Forutsetninger som er lagt til grunn: 
Alternativ leverandør: Gjennomsnitt L1 og L2 – jfr. anbudsprotokoll 
Kalkulasjonsrente:   4 %  (10 års nominell rente juli13-juni23 er 3,04%) 
Analyseperiode:  20 år 
Restverdi:   0 
Energikostnad:  50 øre/kWh (estimat energi og nettleie) 
Energi:   70 % last av dimensjonsj.kritere, opptrapping 10->50 rack 
    Gjenvinning ikke inkludert 
Nåverdi:   61,4 mill kroner 
Tilbakebetalingstid: 5,2 år 
 
Nåverdi korrigert for variabel kostnad til drift av servere/kjøleanlegg er 83,4 
millkroner med en tilbakebetalingstid på 4,8 år (Vedlegg 1b). 
 
Videre arbeid 
Etter at konkurransen om leie av midlertidig datarom ble avlyst, har Helse Nord IKT fått 
leie lokaler hos Universitetet i Tromsø (UiT) som ivaretar FIKS-prosjektets kortsiktige 
behov, og som også gir nødvendig tid til planlegging og etablering av permanente 
datasenter.  
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Avtalen er for to år med mulighet for utvidelse og forlengelse, og bygger på nåværende 
samarbeid med UiT. Årlig kostnad for fem rack er til selvkost (48.089 kroner) og utgjør 
en betydelig besparelse sammenliknet med tilbudene eksternt. 
 
Endringen gjør at de totale kostnader blir lavere sammenliknet med ekstern leie. 
 
Helse Nord IKT etablerer prosjektorganisasjon for detaljplanlegging av videre arbeid i 
samarbeid med helseforetakene og FIKS-prosjektet. Detaljplanlegging omfatter valg av 
”Tier-klasse”, valg av teknologi og utstyr, vurdering av driftsmessige konsekvenser for 
Helse Nord IKT og ferdigstille forprosjektet byggteknisk i samarbeid med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Dette er aktiviteter 
som må gjennomføres uavhengig av eie- eller leiespørsmålet. Kostnader til 
prosjektledelse er foreløpig ikke med i kalkylene. 
 
Flytting av data og funksjonalitet fra gammel til ny plattform (migrering) er et eget 
prosjekt. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Etablering av datasenter ligger på kritisk linje for FIKS-prosjektet. Det er uheldig å 
måtte avlyse offentlig konkurranse to ganger. Beslutningen er fattet etter grundig 
juridisk vurdering. Dette har vært en krevende prosess for involverte parter. 
 
Adm. direktør mener at sammenlikning av alternativer med å bygge egne datasenter 
heller enn å leie er gjort på riktig merkantilt og juridisk grunnlag.  
Adm. direktør anbefaler overfor styret at de permanente datasenter legges til egne 
lokaler heller enn å leie lokaler eksternt. Detaljprosjektering er nødvendig for å 
bestemme valg av teknologi og endelig dimensjonering.  
 
Adm. direktør er tilfreds med at det er funnet midlertidig løsning for datarom med inntil 
ti rack i lokalene til vår samarbeidspartner Universitetet i Tromsø. 
 
 

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

1. Adm. direktør gis fullmakt til å fullføre byggingen av midlertidig datarom innenfor 
en kostnadsramme på 21,250 mill kroner. 

 
2. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette detaljplanlegging av etablering av to 

permanente datasenter innenfor en kostnadsramme på 136,250 mill kroner (P50-
2013) eksklusive migreringskostnader. 

 
  

Styremøte Helse Nord RHF  
28. august 2013 - sakspapirer

side 31



 

3. Styret i Helse Nord RHF ber om å få saken om etablering av regionale datasentre til 
endelig beslutning innen desember 2013. 

 
 
Bodø, den 16. august 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Ved. 1a): Lønnsomhetsanalyse 
 Ved. 1b):  Lønnsomhetsanalyse ekskl. var. kostn drift servere/kjøleanl. 
 Ved. 2: Sammenl. altern.; leie permanent datasenter – 50 rack 
 Sensitiv informasjon sladdet jf off.l §13, forv.loven §13,1 nr. 2 

Ved. 3: Sammenl. altern.; midlertidig datasenter – 10 rack inklusive   
  parallelt tilbud/opsjon L3.  
  Sensitiv informasjon sladdet jf off.l  §13,  forv.loven §13,1 nr. 2  
 
Utrykte vedlegg:  Anbudsprotokoll 1 13.6.2013 
  Anbudsprotokoll 2 12.8.2013  
  Kravspesifikasjon Anbudsrunde 1 – 36 sider 
  Kravspesifikasjon Anbudsrunde 2 – 3 sider 
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Base Case vurdering lønnsmomhet eie vs. leie datasenter 

Investeringskostnad År 0

Midlertidig datasenter 21,3 Kalkyle verifisert 08.08.13
Datasenter Tromsø 68,2

Lokale 9,4
Infrastruktur 37,5
Datautstyr 21,3

Datasenter Bodø 68,2
Lokale 9,4
Infrastruktur 37,5
Datautstyr 21,3

Prosjektledelse Ikke inkludert
Migrering - Ikke inkludert
Uforutsett - Inkludert i overslag over
Til sammen: 157,7

Lønnsomhetsvurdering vs leie datarom - eksempel Tromsø 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investeringskostnad Tromsø -58,8
Lokale -9,4
Infrastruktur -37,5
Datautstyr -21,3

Resteverdi etter 20 år 0

Driftskostnader, tekn. Infrastr.
Tekn. Drift (UNN) 1500 t/år -0,998 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Drift servere/IKT-utstyr 2500 t/år -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7
Energikostnader -0,7 -0,8 -1,0 -1,4 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,2 -2,4 -2,4 -2,5 -2,5 -2,7 -2,9 -2,9 -3,1 -3,2 -3,2 -3,4

Verdi gjenvunnet energi

Reduserte leiekostnader 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Løpende kontantstrøm -58,8 11,6 11,5 11,3 10,9 10,6 10,4 10,4 10,2 10,1 9,9 9,9 9,8 9,8 9,6 9,4 9,4 9,2 9,1 9,1 8,9

Diskonteringsrente 4,0 %
Diskonteringsfaktor 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,56 0,52 0,48 0,44 0,40 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20
Neddiskontert verdi kontantstrøm -58,8 11,1 10,6 9,9 9,2 8,5 7,9 7,5 7,0 6,5 5,9 5,5 5,1 4,7 4,2 3,8 3,4 2,9 2,5 2,2 1,8

Nåverdi 61,4
Tilbakebetalingstid (år) 5,2

Avskrivinger - juni Kostnad Tid Kost/år
Lokale kjeller 9,4 30 0,31
Tekn. Infrastruktur 37,5 7 5,36
Datautstyr 21,3 5 4,26
Sum 68,2 9,93

Avskriv. - ref. regnsk.håndb. Kostnad Tid Kost/år
Lokale kjeller 9,4 60 0,16
Tekn. Infrastruktur 37,5 20 1,88
Datautstyr 21,3 3 7,10
Sum 9,13

Kommentarer

INVESTERING Enhet Pris pr Antall SUM EKS MVA SUM INKL MVA Kommentar mva Grunnlag og merknader
Lokaler og bygningsteknisk innredning

Bygging av lokaler m² kr 15 000 500 kr 7 500 000 kr 9 375 000 Kjøp fra bygningsentreprenør
Pris hentet fra erfaringer og "Norsk prisbok 2010 - lagerbygg høy", 
tillagt ca 10%

Investering, bygging av tekniske infrastruktur 
spesielt for datasenter NOK kr 30 000 000 kr 37 500 000 Kjøpes fra ekstern(e) leverandKalkyle fra Martin Sivertsen - Seksjonsleder Elektroseksjonen UNN

Innkjøp datateknisk innredning NOK kr 17 000 000 kr 21 250 000 Kjøpes fra ekstern(e) leverand
Gjelder rack for HN IKT - Endrede forutsetninger grunnlag må 
gjennomgås! Rack for FIKS ikke medtatt i dette budsjett.

SUM INVESTERING kr 54 500 000 kr 68 125 000

Bygningstyper 
 
 
 
Delanlegg 

Somatiske 
sykehus, 
Spesial- 
sykehus, 
Sykehjem 

Andre 
bygninger 

Bygning 60 60 
Ventilasjon 20 30 
Varme/sanitær 20 30 
Elkraft 20 30 
Tele og automatisering 10 20 
Andre installasjoner 20 30 
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Base Case vurdering lønnsmomhet eie vs. leie datasenter , ex. energikostnader til drift av servere og kjøleanlegg

Investeringskostnad År 0

Midlertidig datasenter 21,3 Kalkyle verifisert 08.08.13
Datasenter Tromsø 68,2

Lokale 9,4
Infrastruktur 37,5
Datautstyr 21,3

Datasenter Bodø 68,2
Lokale 9,4
Infrastruktur 37,5
Datautstyr 21,3

Prosjektledelse Ikke inkludert
Migrering - Ikke inkludert
Uforutsett - Inkludert i overslag over
Til sammen: 157,7

Lønnsomhetsvurdering vs leie datarom - eksempel Tromsø 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investeringskostnad Tromsø -58,8
Lokale -9,4
Infrastruktur -37,5
Datautstyr -21,3

Resteverdi etter 20 år 0

Driftskostnader, tekn. Infrastr.
Tekn. Drift (UNN) 1500 t/år -0,998 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Drift servere/IKT-utstyr 2500 t/år -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7
Energikostnader

Verdi gjenvunnet energi

Reduserte leiekostnader 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Løpende kontantstrøm -58,8 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

Diskonteringsrente 4,0 %
Diskonteringsfaktor 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,56 0,52 0,48 0,44 0,40 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20
Neddiskontert verdi kontantstrøm -58,8 11,8 11,3 10,8 10,3 9,8 9,3 8,9 8,4 7,9 7,4 6,9 6,4 5,9 5,4 4,9 4,4 3,9 3,4 3,0 2,5

Nåverdi 83,8
Tilbakebetalingstid (år) 4,8

Avskrivinger - juni Kostnad Tid Kost/år
Lokale kjeller 9,4 30 0,31
Tekn. Infrastruktur 37,5 7 5,36
Datautstyr 21,3 5 4,26
Sum 68,2 9,93

Avskriv. - ref. regnsk.håndb. Kostnad Tid Kost/år
Lokale kjeller 9,4 60 0,16
Tekn. Infrastruktur 37,5 20 1,88
Datautstyr 21,3 3 7,10
Sum 9,13

Kommentarer

INVESTERING Enhet Pris pr Antall SUM EKS MVA SUM INKL MVA Kommentar mva Grunnlag og merknader
Lokaler og bygningsteknisk innredning

Bygging av lokaler m² kr 15 000 500 kr 7 500 000 kr 9 375 000 Kjøp fra bygningsentreprenør
Pris hentet fra erfaringer og "Norsk prisbok 2010 - lagerbygg høy", 
tillagt ca 10%

Investering, bygging av tekniske infrastruktur 
spesielt for datasenter NOK kr 30 000 000 kr 37 500 000 Kjøpes fra ekstern(e) leverandKalkyle fra Martin Sivertsen - Seksjonsleder Elektroseksjonen UNN

Innkjøp datateknisk innredning NOK kr 17 000 000 kr 21 250 000 Kjøpes fra ekstern(e) leverand
Gjelder rack for HN IKT - Endrede forutsetninger grunnlag må 
gjennomgås! Rack for FIKS ikke medtatt i dette budsjett.

SUM INVESTERING kr 54 500 000 kr 68 125 000

Bygningstyper 
 
 
 
Delanlegg 

Somatiske 
sykehus, 
Spesial- 
sykehus, 
Sykehjem 

Andre 
bygninger 

Bygning 60 60 
Ventilasjon 20 30 
Varme/sanitær 20 30 
Elkraft 20 30 
Tele og automatisering 10 20 
Andre installasjoner 20 30 
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