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Bakgrunn 

Forslag til forprosjekt for Nye Kirkenes Sykehus ble behandlet av styringsgruppen 27.06.2013. 
Prosjektkostnaden var i utredningen beregnet til 1.799 MNOK inklusive margin (p85) og i løpen-

de priser fram til ferdigstillelse ved utgangen av 2017. Ut fra Helse Nord RHF sin definisjon, 
ville kostnadsrammen for et slikt prosjekt være ca. 1.800 MNOK. 
 

I den etterfølgende behandling av prosjektforslaget framkom at det ikke ville være mulig å finan-
siere et prosjekt med et så stort finansieringsbehov, samt at Helse Finnmark HF ikke ville ha 

økonomisk bæreevne for en så stor investering.  
 
Prosjektet fikk derfor i oppdrag å bearbeide prosjektet slik at kostnaden kunne bringes vesentlig 

ned, og det ble satt som mål å få finansieringsbehovet ned mot 1.400 MNOK. 
 

I dette addendum til forprosjektrapporten av juni 2013, er det redegjort for de tiltak som foreslås 
for å redusere kostnaden, og det er foreslått en ny strategi for prosjektets videre utvikling. 
 

Dette addendum må leses som et tillegg til den opprinnelige forprosjektrapporten for å oppnå den 
samlede presentasjon av prosjektet som veilederen for tidligfase i sykehusprosjekter forutsetter. 

Arealreduksjon 

Prosjektets styringsgruppe har gitt retningslinjer for bearbeiding av bygget ved å angi funksjoner 
som kan tas ut. Løsning av dette ble drøftet med styringsgruppen 29.10.2013. Følgende er gjort: 
 

 Psykiatrisk døgnenhet utgår 

 Psykiatrisk poliklinikk, ART, HAB og kontorer for administrasjon planlegges som del av 

sykehusanlegget (i stedet for å flytte det ut i eget bygg) 

 Lab. og blodbank flyttes til fløy 1 og A 

 Psykiatrisk poliklinikk flyttes til plan 3 fløy D nord 

 Fløy D syd utgår. 

 
Etter denne bearbeidingen har bygget følgende areal: 

 

Funksjon Brutto areal i forprosjekt Brutto areal redusert prosjekt

Sum bruksenheter 14 585 13 794

Tverrgående trafikkareal (korridor, heis, trapp mm) 2195 2 199

Tekniske rom 3151 2 981

Sum sykehusareal 19 931 18 974

Arealer ikke regnet med i sykehusareal 1793 2 161

Ambulansegård

Økonomigård

Sum prosjektareal 21 724 20 752
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Andre kostnadsreduserende tiltak 

I tillegg til arealreduksjonene som er omtalt foran, så er det foretatt følgende forenklinger i byg-
get, de fleste hentet fra kuttlisten i det opprinnelige forprosjektet: 

 
Byggeteknikk og arkitektfag: 

 Plass-støpte dekker over plan 1 erstattes av hulldekker 

 Garderober ved kantinen fjernes 

 Redusert tak over ambulansemottak 

 Grønne tak erstattes av lettvekts torvtak  

 Vinduer i bad sengerom utgår 

 Plantevegg og overlys i vestibyle utgår 

 Himlinger utgår i deler av plan 1 
 

VVS: 

 Sengevaskemaskin utgår 

 Reduksjon av snøsmelteanlegg 

 Færre men større aggregater 

 Forenklet installasjon i psykiatrisk poliklinikk og kontorfløyer 
 

Elektro: 

 Reduksjon av utendørs belysning i atrier og adkomstplass 

 Reduksjon av AV- og bildeanlegg 

 Forenklet installasjon i psykiatrisk poliklinikk og kontorfløyer 

 Redusert antall heiser, en heis utgår 
 

Utendørs: 

 Redusert kvalitet på belegg ved hovedinngangen og gangveier  

 Fjernet trapp til gårdsrom A-B 

 Redusert omfang støttemurer, brygge utgår og gangveier forenkles  

 Støyskjerm ved sitteområde utgår 

 Naturlig revegetering rundt bygget reduseres 

 Klimaskjerm mot sydøst utgår 
 

Det er registret følgende, mulige endringer som prosjektet ikke anbefaler å gjøre: 
 

 Reduksjon av reservekraft (nødstrøm) til dekning av 50% av anlegget  

 Ta ut håndvasker på sengerom 

 Reduksjon av energistandard. Dette vil medføre at man mister støtte fra Enova noe som utgjør 

mer enn en besparelse 

Kostnadsøkninger og redusert usikkerhet 

Siden forprosjektet ble utarbeidet våren 2013, har det foregått utvikling i prosjektet. Det er i den 
forbindelse avdekket følgende nødvendige tillegg i forhold til forprosjektets kalkyle: 
 

 Pumpehus for varmepumpe 

 Sprinkling av økonomigård 



Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus   Addendum 21.11.2013 

  Helse Finnmark HF Side 6 

 Større omfang av utvendig ledningsanlegg 

 Større omfang av terrengbearbeiding som følge av traseer for helikopterland ing 

 Større områder tilsåes pga. ny gang- og sykkelvei 
 

Dette kan ikke anses utelukkende som kostnadsøkninger, men like mye som reduksjon av usik-
kerhet som i neste omgang reduserer behovet for reserve og margin.  

Ny kalkyle entreprisekostnad 

Prosjekteringsgruppen har utarbeidet ny kalkyle av entreprisekostnad (som er kostnaden for det 
fysiske byggearbeidet). Den nye kalkylen tar utgangspunkt i prosjektet på det nivå det er utviklet 
til per medio november 2013. Det betyr at detaljprosjekteringen som har foregått siden forslag til 

forprosjekt i juni 2013 er medtatt i kalkylen. Dette gir et mer detaljert og nøyaktig prosjekt, og 
dermed grunnlag for en sikrere kalkyle. 

 
Det er avdekket løsninger og kostnader som har påvirket kostnadene begge veier, noe som er 
normalt ved prosjektutvikling. Dette vil normalt redusere behovet for reserver og marginer.  

 
I tillegg til ovennevnte reviderte prosjektgrunnlag er det medtatt tilleggskostnader for nye krav 

som framkommet i prosjektutviklingen: 
 

 Helikopterlandingsplass etter krav fra Helse Nord (tillegg ca.13 MNOK prosjektkostnad) 

 Gang- og sykkelvei som kommunen har pålagt ved revisjon av reguleringsplan (ca. 2,7 
MNOK prosjektkostnad). 

 
Prosjekteringsgruppens nye kalkyle av entreprisekostnad, basert på de reduksjoner og økninger 

som er omtalt over, gir som resultat at entreprisekostnad reduseres til 722,1 MNOK, mens den i 
det opprinnelige forprosjektet var beregnet til 758,9 MNOK, begge beløp i prisnivå februar 2013. 
Med alle andre forutsetninger uendret (prosjekttid, byggelånsrenter, prisstigning, reserve og mar-

gin mv.), innebærer denne reduksjonen i entreprisekostnad en reduksjon i samlet prosjektkostnad 
på ca. 87 MNOK (faktor 2,37). 

 
Det er således åpenbart at disse kostnadsreduserende tiltakene ikke er tilstrekkelige til å bringe 
finansieringsbehovet ned på det ønskede nivå.  

Egen finansiering av kjøkken 

Det planlegges et kjøkken som tenkes drevet i samarbeid med Sør-Varanger kommune og som 
kan betjene både sykehusets behov for matservering og kommunens behov (sykehjem mv.). 

Kjøkkenet ligger integrert i bygget og inngår i entreprisekostnaden på 722,1 MNOK. 
 

Det kan av flere grunner være hensiktsmessig å etablere eget selskap som eier og driver kjøkke-
net. Arealet kan i så fall skilles ut som en egen seksjon, samt at kostnad og finansiering holdes 
utenom sykehusprosjektet. Det anslås at forventet prosjektkostnad (p50) som følge av dette red u-

seres med ca. 48 MNOK. Med alle andre forutsetninger uendret (prosjekttid, byggelånsrenter, 
prisstigning, reserve og margin mv.), innebærer denne reduksjonen i entreprisekostnad en reduk-

sjon i samlet prosjektkostnad på ca. 60 MNOK (faktor 1,25). 
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Endret entreprisestrategi 

I opprinnelig forprosjekt var det foreslått hovedsakelig delte entrepriser (byggherrestyrte sidestil-
te entrepriser), eventuelt i kombinasjon med en løsning hvor det til enkelte entrepriser også følger 

ansvar for prosjektering. Totalentrepriser ble ansett uaktuelt som hovedgrep. Hovedårsaken til det 
var ønsket om oppdeling av byggearbeidet i flere kontrakter for å få bedre konkurranse i et mar-
ked med begrenset tilgang på kapasitet, samt god styring og kontroll fra byggherren mht. kvalitet.  

 
Etter som det nå er avklart at kostnadsrammen også skal inneholde prisstigning, i tillegg til byg-

gelånsrenter, så blir tid et meget viktig element i kostnadsbildet: kortere prosjekttid gir mindre 
byggelånsrenter og mindre prisstigning, samt at andre tidsrelaterte kostnadse lementer blir lavere. 
En entrepriseform og byggemåte som reduserer tid, blir derfor meget interessant, og det finnes 

aktører i markedet som leverer hele eller deler av sykehus som fabrikkfremstilte seksjonsbygg.  
 

I forprosjektets kostnadskalkyle er det også en stor andel av kostnaden som skyldes usikkerhet i 
kalkylen. Prosjektledelsen er derfor kommet til at en må vurdere en annen entreprisestrategi, der 
totalentreprise kan bli dominerende, fordi en totalentreprise vil redusere en betydelig del av usik-

kerheten på et tidlig stadium. 
 

Ut fra ovenstående vurderer prosjektet derfor to varianter av en entreprisestrategi som begge ba-
serer seg hovedsakelig på totalentrepriser. Disse variantene kan illustreres slik: 
 

Entreprisestrategi alternativ 1 Entreprisestrategi alternativ 2
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Deler av brukerutstyret

Byggherrestyrt entreprise
Tomteklargjøring og infrastruktur

Totalentreprise hele plan 1 inkl. 
teknisk sentral

Totalentreprise selve 
sykehusbygget over plan 1

Brukerutstyr

Selve sykehusbygget over plan 1
utført som fabrikkfremstilt

seksjonsbygg

Brukerutstyr

Byggherrestyrt entreprise
Tomteklargjøring og infrastruktur

Totalentreprise hele plan 1 inkl. 
teknisk sentral

 
Alternativ 1: 

En tradisjonell, byggherrestyrt entreprise for klargjøring av tomt og utomhus infrastruktur. Denne 
er allerede under prosjektering og kan ha byggestart mai 2014. I tillegg to totalentrepriser for se l-

ve bygget, en for alt byggearbeid opp til dekke over plan 1. Denne krever ingen spesiell sykehus-
kompetanse og kan godt ivaretas av lokal/regional entreprenørkapasitet.  
 

Videre inngår en totalentreprise for selve sykehusfunksjonene fra og med plan 1. Denne krever 
noe mer kompetanse på sykehusteknikk enn det en forventer å finne lokalt. 
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De to totalentreprisene bør ut på konkurranse som to objekter, men samtidig og slik at de kan slås 
sammen til en kontrakt dersom det gir den mest fordelaktige økonomien.  

 
Brukerutstyr kontraheres her på tradisjonelt vis som en rekke sidestilte «pakker». 

 
Alternativ 2: 
En tradisjonell, byggherrestyrt entreprise for klargjøring av tomt og utomhus infrastruktur, som i 

alternativ 1. I tillegg en totalentreprise for selve bygget opp til dekke over plan 1. Denne krever 
ingen spesiell sykehuskompetanse og kan godt ivaretas av lokal/regional entreprenørkapasitet.  

 
Videre inngår en entreprise for selve sykehusfunksjonene fra og med plan 1, basert på fabrikk-
fremstilte seksjoner, elementer, moduler eller lignende. I denne kan det inngå en del brukerutstyr, 

særlig utstyr som er sterkt knyttet til installasjonene i bygget.  
 

Brukerutstyr for øvrig kontraheres på tradisjonelt vis som en rekke sidestilte «pakker».  
 
Valg av alternativ strategi og konkurranseformen for disse to alternativene må utredes og vurde-

res nærmere, herunder spørsmål om anbudskonkurranser, kjøp etter forhandling, konkurransepre-
get dialog osv. Som mest interessant foreløpig anses det å stille disse to alternativene opp mot 

hverandre i en konkurranse. Dette vil bli vurdert nærmere. 
 
I tildelingskriteriene for konkurransen må tid tillegges vesentlig vekt, men ikke mer vekt enn at 

det er reell konkurranse mellom et fabrikkfremstilt bygg og en tradisjonell totalentreprise.  

Kvalitet, tid og kostnad i entreprisestrategien 

Ved delte entrepriser der byggherren har ansvar for prosjekteringen, har byggherren god kontroll 

med den kvaliteten og de løsningene som planlegges. Med totalentreprise gir byggherren fra seg 
noe av denne kontrollen, og det innebærer noe usikkerhet mht. kvalitet.  
 

Ut fra erfaringer som er innhentet, vil kvaliteten på et fabrikkfremstilt seksjonsbygg bli meget 
god, både den planlagte kvaliteten og kvaliteten i selve byggeprosessen. Ulempen kan være at en 

slik kontrakt reduserer muligheten for forbedringer underveis, noe som på den annen side er til 
stor fordel for tids- og kostnadsstyringen. 
 

Det foreligger ingen god dokumentasjon på at totalentrepriser gir lavere entreprisekostnad enn 
den entrepriseform som er forutsatt i opprinnelig forprosjekt. Den nye kalkylen har altså ikke lagt 

opp til noen direkte økonomisk gevinst av en eventuell totalentreprise. 
 
Det vesentligste kostnadselementet i en totalentreprise, er at kostnadsusikkerheten reduseres på et 

tidlig stadium. Det betyr at en tidlig kan få inn anbud på totalentreprise og deretter ta stilling til 
investeringsbehov og kostnadsramme basert på en «fastpriskontrakt».  

 
Når det gjelder fabrikkbygd seksjonsbygg eller lignende for sykehus, så er det lite erfaring med 
slikt i Norge. Det er derfor for tidlig å ha klare prognoser for hva et slikt bygg vil koste, men det 

foreligger klare indikasjoner på at et slikt bygg får en lavere entreprisekostnad. I avsnittet om 
oppsummering av økonomi er det lagt inn en antagelse om et potensial for kostnadsreduksjon.  
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Det er over konstatert at prosjekttid er et vesentlig element i prosjektets kostnadsbilde, særlig 
fordi byggelånsrenter samt prisstigning skal inngå i kostnadsrammen. I tillegg er prosjekttid ve-
sentlig for realisering av virksomhetens gevinstpotensial, som er anslått til 24 MNOK/år. Det vil 

si at for hver måned redusert prosjekttid, så bedres foretakets bæreevne med 2 MNOK. 
 

For entreprisestrategiens alternativ 1 (med hovedsakelig tradisjonelle totalentrepriser), er det lite 
erfaringsbasert kunnskap som tilsier at et slikt prosjekt kan gjennomføres raskere og dermed bil-
ligere enn planlagt. Prosjekteringsgruppen har imidlertid anslått at byggetiden kan kortes ned 

med 4 måneder for et bygg med byggherrestyrte entrepriser.  
 

For et bygg basert på fabrikkfremstilte seksjoner eller lignende, foreligger imidlertid en åpenbar 
tidsgevinst, og det anslås at det tar 12 måneder fra bestilling til ferdig oppsatt bygg av aktuell 
størrelse. Videre anslås det at total byggetid i dette tilfellet kan kortes ned med 1 til 2 år. Dette gir 

ene betydelig kostnadsgevinst som det er redegjort for under oppsummering av økonomi. 

Oppsummering økonomi 

De forhold som er omtalt foran, kan oppsummeres slik: 

 

Kommentarer vedr. seksjonsbygg

Entreprisekostnad 759 722 686 5-10 % billigere for "sykehusdelen"

Generelle kostnader 178 178 144 Kortere tid = mindre byggherrekostnader og prosjektering

Merverdiavgift 234 225 207

Tomt 20 20 20

Brukerutstyr inkl. mva. 123 123 123

Utsmykking inkl. mva. 10 10 10

Ufordelt reserve 51 45 40 Redusert usikkerhet etter forprosjekt og fastpris seksjonsbygg

Andel kjøkken trekkes ut 0 -48 -48 Uendret kostnad pga. tradisjonell byggemåte

Prosjektstøtte Enova 0 -7 -7

Byggelånsrente 70 62 45 Kortere byggetid 2,0 MNOK/mnd 15 mnd

Margin 205 180 150 Redusert usikkerhet etter forprosjekt og fastpris seksjonsbygg

Prisstigning 150 135 90 Kortere byggetid 4,0 MNOK/mnd 15 mnd

Prosjektkostnad P85 1 800 1 645 1 460
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I tillegg til redusert prosjektkostnad, vil et fabrikkfremstilt seksjonsbygg med 15 mnd. kortere 
byggetid, bidra til å øke foretakets økonomiske bæreevne med 30 MNOK som følge av raskere 
gevinstrealisering. 

Oppsummering 

I dette tillegget til forprosjektrapport av juni 2013, har oppgaven vært å se på mulighetene for å 
bringe investeringsbehovet fra 1,8 mrd. kroner ned mot 1,4 mrd. kroner, regnet i løpende priser.  
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Det er derfor utarbeidet et redusert prosjekt der en funksjon er tatt ut og der det gjenværende 
bygningsvolum er utnyttet på en mest mulig effektiv måte. Dette har redusert kostnaden en del. 
Sammen med øvrige kostnadsreduserende tiltak, øvrig prosjektutvikling, nye krav til prosjektet 

(helikopterlanding samt gang- og sykkelveg) og ved å ta ut kjøkken som eget investeringsobjekt, 
så kan det samlede investeringsbehovet reduseres ned mot 1,65 mrd. kroner.  

 
Dette er åpenbart ikke tilstrekkelig tiltak for å imøtekomme de aktuelle finansieringsmulighetene.  
 

Derfor har prosjektet sett på en mulighet for en annen entreprisestrategi enn opprinnelig forutsatt, 
ved bruk av totalentrepriser for størstedelen av bygget. Dette reduserer i seg selv ikke forventet 

prosjektkostnad, men det reduserer usikkerheten betydelig på et tidlig stadium, slik at en raskere 
får avklart om prosjektet kan realiseres eller ikke.  
 

Videre er det sett på en mulighet for å kontrahere de deler av byggearbeidet som omfatter syke-
husfunksjonene gjennom konkurranse om et fabrikkfremstilt seksjonsbygg eller lignende. En slik 

byggemåte kan gi en liten kostnadsreduksjon for selve byggearbeidet, men den største kos tnads-
gevinsten ligger i kortere prosjekttid (både planlegging og bygging) samt raskere reduksjon av 
usikkerhet. 

 
Et slikt seksjonsbygg gir fullverdig kvalitet i det som planlegges og bestilles, og det gir bedre 

kvalitet på byggeplass en det en normalt kan oppnå ved tradisjonell bygging. 
 
Det er prosjektets vurdering at en slik framgangsmåte vil kunne bringe kostnaden ned mot 1,46 

mrd. kroner (løpende priser). I tillegg anslås en mulighet for 30 mill. kroner i raskere gevinstrea-
lisering. 

 
Prosjektet går derfor inn for en ny entreprisestrategi der en vurderer nærmere bruk av totalentre-
priser og at en i tillegg setter dette opp mot en løsning med fabrikkfremstilt seksjonsbygg. Be-

slutning om dette kan tas når det eventuelt er gitt klarsignal for å gå videre i prosjektet. 
 

Prosjektet har for tiden en framdrift iht. forutsetningene i det opprinnelige forprosjektet, og det er 
derfor mulig å ha byggestart i mai 2014, gitt at den første entreprisen (uavhengig av entreprise-
strategi) kan kunngjøres innen årets utgang.  
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Vedlegg 

Illustrasjoner til bearbeidet prosjekt per november 2013.  
 

 

 

Inngangsparti

 

Oversiktsperspektiv forprosjekt 
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Redusert prosjekt, disposisjon 

 

 

 

 

 

 

Plan 2 

 

 

 

Plan 3 
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1. Areal som er tatt ut  

2. Laboratorium og blodbank  

3. Kontorer 

4. Administrasjonens kontorer  

5. Psykiatrisk poliklinikk BUP VPP,  

6. ART HAB  

7. Eventuelt kommunalt bygg 

 

3. 
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Eventuelt kommunalt bygg 

 

 

 

 
 

Situasjonsplan 
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Plan 1 
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Plan 2 
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Plan 3 
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Plan 4 

 


