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Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset  

    Nord-Norge HF: Tertialrapport pr.   

    31. desember 2013 

 
Formål 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapport pr. 31. desember 2013 
for byggeprosjektene A-fløy og Nytt pasienthotell ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF (UNN) til styrets orientering. Denne tertialrapporten er den første for UNN etter at 
byggingen kom i gang. 
 
Pasienthotell 
Investeringsrammen for nytt pasienthotell ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) er gitt i to styrevedtak i Helse Nord RHF: 
- Styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt 

pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart  
- Styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – økt behov 

utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013 
 
Bevilget investeringsramme er i henhold til disse to styrevedtak på totalt 403 mill 
kroner, inkludert byggelånsrenter og prisstigning (P50, 2015).  I tillegg kommer IKT-
senter til 13 mill kroner. UNN kan dessuten disponere 15 mill kroner av egen 
investeringsramme til finansiering av Vardesenter og Lærings- og mestringssenter 
(LMS). Den totale rammen er på 431 mill kroner.  
 
Hvordan Vardesenter og LMS skal finansieres, er ennå ikke avklart i UNN. Etablering av 
disse funksjonene ligger heller ikke inne i vedtatt fremdriftsplan.  
 
På grunn av kort byggetid er det lite usikkerhet knyttet til prosjektkostnad. 
Totalentreprise bidrar også til redusert usikkerhet for byggherren. 
 

Prosjektkostnad P50 pr. 1.1  2013 2014 2015 

Mill. kroner 419 424 431 
 
Pasienthotellet ble i utgangspunktet underfinansiert med 13 mill kroner på grunn av feil 
i UNNs styresak om bevilgning, der det var lagt inn billigste totalentreprisetilbyder til 
tross for at denne var forkastet i konkurransen.  
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Prosjektet jobber med å hente inn denne underfinansieringen ved å se etter muligheter 
innen andre poster i budsjettet. Foreløpig er 3,5 mill kroner identifisert som mulig 
reduksjon i budsjettet. Prognosen for prosjektet er å fullføre hotellet med opsjoner 
innenfor vedtatt prosjektkostnad. I løpet av 2013 er det utbetalt 88,9 mill kroner i 
prosjektet. 
 
Arbeidet med å sette opp betongelementer er godt i gang. Kjelleretasje samt to 
påfølgende etasjer er fullført. Det har vært nødvendig med noe omprosjektering av 
sammenføyning av betongelementer, men dette ble løst med mindre forsinkelse. 
Entreprenøren har estimert tre uker forsinkelse, men beregner å ta inn denne tiden. 
Som følge av opsjonsinnløsning av to ekstra hotelletasjer og IKT-senter er ny revidert 
ferdigdato endret fra 31. januar 2015 til 23. april 2015. 
 
Det er inngått kontrakt med Consto AS for totalentreprise på hotellet. Det gjennomføres 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i henhold til planer. Det er ikke meldt om noen 
HMS-avvik som har resultert i personskader. 
 
A-fløy 
Investeringsrammen for A-fløya er gitt i styrevedtak i Helse Nord RHF, jf. styresak 70-
2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging. 
 
Kostnadsrammen for prosjektet fastsatt til 1 324,8 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 
2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter (P85). Prisstigning i byggeperioden er antatt 
til 100 mill kroner. Samlet ressursrammer er dermed beregnet inntil 1 425 mill kroner.  
 
Midlertidige løsninger for A-fløyen er budsjettert til 15 mill kroner, mens budsjett for 
fase 1 av byggeplan viser et behov på 60 mill kroner. Det har vært gjennomført 
omdisponeringer av midler, reduksjon i ombyggingskrav, innsparinger i forhold til 
byggekvaliteter og materialer samt interne organisasjonsutviklingsprosesser. Den 
største endringen er at det er besluttet å ikke bygge midlertidige operasjonsstuer (tre 
stuer).  Kapasiteten i pasientbehandlingen opprettholdes ved overføring av pasienter til 
Harstad/Narvik, utvidede åpningstider og administrative tiltak for å redusere 
strykninger til operasjon. 
 
Disse prosessene har ført til en reduksjon av manglende dekning fra 45 til 10 mill 
kroner.  
 
Detaljprosjekteringen går som planlagt og vil pågå frem til våren/sommeren 2014. Det 
er utarbeidet og vedtatt revidert fremdriftsplan på bakgrunn av entreprisestrategi og 
risikovurdering. Økte kostnader knyttet til prosjektering er 12,4 mill kroner. Prognosen 
for prosjektet som helhet er uendret og i henhold til investeringsrammen. 
 
På bakgrunn av lang byggetid og gjennomføringsform med byggherrestyrte entrepriser, 
er det heftet en del usikkerhet omkring prisutviklingen for prosjektet. For å sikre 
prosjektet mot risiko er entrepriseplanen oppdelt og planlegges i hovedsak å sendes ut 
samlet på anbud i løpet av februar 2014.  
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Totalt er prosjekteringen av A-fløya fem måneder forsinket på grunn av ekstra arbeider i 
forprosjektfase, med endringer i begynnelsen av detaljprosjekteringen samt behov for å 
ferdigstille flere entrepriser til utsendelsestidspunkt enn tidligere forutsatt.  
Prosjektets styringsgruppe har som følge av dette godkjent en justering av 
fremdriftsplanen med tilsvarende forskyving av ferdigstillingsdatoen, som nå er 
beregnet til januar 2019. 
 
I forprosjektfase var endelig kostnad i 2018 forventet til 1 285 mill kroner. Ved 
forskjøvet oppstart av prosjektet med fem måneder pådrar prosjektet seg kostnader 
knyttet til prisstigning i perioden. Senere oppstart medfører også sparte 
kapitalkostnader for Helse Nord RHF som kan settes av til å dekke eventuelle påløpte 
kostnader på slutten av prosjektet.  
 
Den samlede effekten i prosjektet skal beregnes til neste rapportering. 
 
Detaljert entreprisestruktur (signerte kontrakter): 
Konto Beskrivelse Entreprenør 
K101 Felles Rigg og drift  
    
K201 Graving, Grunn og fundamenter Bjørn Bygg 
K202 Råbygg/Prefab/Riving AB  
K203 Bygningsmessige arbeider  
K204 Fasadearbeider  
K205 Laboratorieinnredning  
K206 Skilting  
K207 Operasjonsstuer  
K208 Møbler og løst inventar  
K209 Medisinteknisk utstyr  
    
K301 Rørleggerarbeider (inkl sprinkler)  
K303 Luftbehandlingsanlegg  
K401 Elektrotekniske anlegg  
K402 UPS-anlegg  
K403 Reservekraft  
    
K501 Nettverksutstyr  
K502 SD-anlegg og automasjon  
    
K601 Heiser  
K602 Rørpostanlegg  
K603 Avfallsuganlegg  
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Følgende kontrakter legges ut til anbudskonkurranse i februar: K101, K202, K203, K205, 
K301, K303, K401, K402, K502, K601, K602 og K603. Det knyttes stor spenning til 
resultatet av disse anbudskonkurransene. Helse Nord RHF blir informert om resultatet, 
når det foreligger. 
 
K204 fasadearbeider har vært på anbudskonkurranse. For å få tilpasset produktet til 
byggherrens behov, har man valgt å inngå forhandlinger med de prekvalifiserte 
tilbyderne. Et eventuelt valg av entreprenør vil bli gjort i mai/juni 2014, det vil si 
samtidig med øvrige tildelinger. 
 
Det gjennomføres HMS-arbeid i henhold til planer. Det er ikke meldt om noen HMS-
avvik som har resultert i personskader. 
 
Medbestemmelse 
Denne saken var til behandling i drøftingsmøte, den 29. januar 2014 i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og saken ble presentert og svart ut av 
utbyggingssjefen. Saken ble tatt til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
I denne rapporteringen er det angitt P50-tall for Pasienthotellet og P85-tall for A-fløya. I 
fremtidig rapportering vil dette bli justert slik at vi konsistent rapporterer P50-tall. 
 
Arbeidet med ferdigstillelse av entrepriser for anbudskonkurranse pågår. Arbeidet med 
kuttliste vil intensiveres, etter at anbudsgrunnlag er ferdigstilt. Først når entreprisene 
foreligger, vil vi se en total oversikt over prosjektenes økonomi.  
 
Adm. direktør legger vekt på å gjennomføre prosjektene innenfor vedtatte økonomiske 
rammer. 
 
Det overordnede bilde er at: 
• Pasienthotellet gjennomføres i tråd med vedtatte rammer og ferdigstilles 23. april 

2015. 
• A-fløyen har et foreløpig avvik på 10 mill kroner i forhold til vedtatte rammer. 

Prosjektledelsen arbeider med å finne dekning for disse. Ferdigstillelse er fem 
måneder forsinket og beregnes til januar 2019. 

 
Adm. direktør anbefaler at styret tar tertialrapport til orientering. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om 
byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 

 
2. Styret godkjenner at ferdigstillelsen av Universitetssykehuset Nord-Norge A-fløy 

endres fra august 2018 til januar 2019. 
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3. Adm. direktør bes om å følge opp med ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF at gjennomføringen av begge prosjektene skjer innenfor vedtatte 
kostnadsrammer. 

 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF pr. 31. desember 2013 
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
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