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Styresak 74-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2014 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapport nr. 1-2014 (status pr. 
30. april 2014) for byggeprosjektet Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus (NKS) 
til styrets orientering.  
 
Det er første gang Finnmarkssykehuset HF kan legge frem en tertialrapport om Nye 
Kirkenes sykehus. Tertialrapporten vil ikke bli behandlet i Finnmarkssykehuset HF før i 
august 2014. Status legges likevel frem for styret i Helse Nord RHF, slik at alle pågående 
prosjekter får samtidig tertialrapportering til styret. 
 
Det er tidlig i arbeidet med bygging av NKS, men allikevel mener adm. direktør det vil 
være nyttig for styret å bli orientert om at arbeidet med realisering av det nye 
sykehuset er påbegynt. 
 
Denne saken er i det følgende direkte hentet i sin helhet fra tertialrapporten fra 
Finnmarkssykehuset HF, og rapporten legges følgelig ikke ved saken. 
 
Status 
Status i prosjektet pr. utgangen av april 2014 oppsummeres som følger: 
• Forprosjekt er godkjent, og det er gitt klarsignal for bygging ved behandling i styret i 

Helse Nord RHF 18. desember 2013, jf. styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av forprosjekt og byggestart. (Vedtaket er referert i kapittel 6 i denne 
rapporten). Forprosjektet med addendum ble godkjent med noe mindre areal enn i 
opprinnelig prosjektforslag. Funksjons- og arealreduksjonen er innarbeidet i den 
videre prosjekteringen, og bruttoarealet som skal bygges er ca. 19 900 m2. 

• Adm. direktør har fastlagt styringsdokument for prosjektet. 
• Prosjektorganisasjon er etablert med styringsgruppe, prosjektansvarlig og 

prosjektledelse. Prosjektledelsen er bemannet og bygges opp i takt med 
aktivitetsnivået i prosjektet. Byggeledelse engasjeres, når kontrahering av 
entrepriser er avklart. 

• Brukerorganisasjon er etablert med medvirkningsgrupper og brukerkoordinatorer. 
• Program- og utstyrsrådgiver samt prosjekteringstjenester er engasjert. 
• Kunstutvalg og kunstrådgiver er engasjert, og utsmykkingsplan er godkjent. 
• Det foreligger godkjent reguleringsplan, rammetillatelse og igangsettingstillatelse 

(for første entreprise). Tomteerverv er gjennomført. Søknad om godkjenning av 
helikopterlandingsplass er under utarbeidelse. Søknad om Arbeidstilsynets 
godkjenning er under utarbeidelse. 
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• Funksjonsprosjektering (uttegning av alle rom med utstyr) pågår og er på det 
nærmeste ferdig. Romfunksjons- og utstyrsprogram er bearbeidet i samsvar med 
prosjektutviklingen i funksjonsprosjektet. 

• Utarbeidelse av arbeidstegninger for første entreprise B01 pågår fortløpende. 
• Utarbeidelse av anbudsprosjekt for de neste entrepriser pågår. 
• Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for første entreprise B01 Grunnarbeid 

og teknisk infrastruktur, og kontrakt er inngått med AS Oscar Sundquist i Kirkenes. 
Grunnarbeidet startet primo mai 2014. 

• Det er fastlagt entreprise- og anskaffelsesstrategi for resten av byggearbeidet, og det 
pågår utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for kjøp etter forhandling for to 
totalentrepriser: B02 bygging plan 1 og B02 bygging plan 2-3 samt teknikk plan 4. 

• Som ledd i konkurranse om byggearbeid er det gjennomført dialogkonferanser med 
byggebransjen i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dette 
har gitt prosjektet et sikrere grunnlag for hvordan entreprisestrategien skal være og 
hvordan anskaffelsene skal foregå. 

• Utredning om samarbeid med Sør-Varanger kommune om felles kjøkken lokalisert i 
sykehuset er igangsatt. 

• Første spadestikk 5. mai 2014. Tidspunkt som forutsatt ved godkjenningen av 
forprosjekt. Framdriften for øvrig er i rute med sikte på kontrahering av 
byggearbeid i løpet av 2014. Deretter vil prosjektets hovedtidsplan bli avklart. 

• Det er kun ett vesentlig avvik fra godkjent forprosjekt, når det gjelder prosjektets 
forventede sluttkostnad: Den første entreprisen B01 er kontrahert til et lavere beløp 
enn budsjettert. Det gir mulighet for styrking av prosjektets reserve, som er svært 
lav (3 % av styringsmålet P50 – 1 310 mill kroner, prisnivå 2016). 

 
Påløpt pr. utgangen av første tertial 2014 var 93,7 mill kroner. Dette er finansiert med 
egne midler. 
 
Det forventede likviditetsbehovet i 2014 blir vesentlig mindre enn anslått i forprosjekt, 
som følge av justert tidsplan for kontrahering av byggeentrepriser. 
 
De viktigste forestående aktiviteter er: 
• Fullføre og godkjenne funksjonsprosjekt samt romfunksjons- og utstyrsprogram. 
• Gjennomføre ROS-analyser på en rekke områder. 
• Prekvalifisere entreprenører, etablere konkurranse om totalentrepriser for B02 og 

B03. 
• Utarbeide konkurransegrunnlag for B02 og B03. 
• Videreføre utstyrsplanlegging og utarbeide kravspesifikasjoner for brukerutstyr. 
• Videreføre arbeid med prosjektets styrings- og kvalitetssystem (PA-bok). 
• Bygging entreprise B01. Løpende oppfølging av byggeplassen. 
• Forberede engasjement av kunstnere for videre planlegging av utsmykking. 
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Prosjektets SHA-plan og -organisasjon er etablert i samsvar med Byggherreforskriften, 
og den implementeres i entreprise B01.  
 
Arbeidstilsynet er varslet om at byggearbeidet igangsettes. 
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Det er ikke igangsatt bygging ved tertialets utløp og følgelig heller ikke igangsatt 
rapportering om SHA-forhold. Ved utgangen av mai 2014 er det imidlertid ikke 
rapportert noen uønskede hendelser eller vesentlige SHA-avvik på byggeplass. 
 
Fremdrift 
I opprinnelig forprosjekt fra juni 2013 var det lagt til grunn at nybygget skal være 
ferdigstilt i løpet av 2017. I godkjent forprosjekt er det i kalkylen lagt til grunn at bygget 
ferdigstilles 2. halvår 2016, basert på ett av alternativene for entreprisestrategi. Etter 
dialogkonferansene med byggebransjen og etter nærmere vurdering av hvordan 
framdrift påvirker prosjektets økonomi (”tid er penger”), arbeides det nå med en 
kontraheringsprosess, der framdrift av byggearbeidet blir et viktig tema, og der 
tidspunktet for ferdigstillelse blir avklart gjennom forhandlinger med de aktuelle 
entreprenører. 
 
Ut fra dette arbeides det nå i prosjektet med en foreløpig hovedtidsplan, der 
ferdigstillelse skjer i første kvartal i 2017. 
 
Dette kan sies å være et avvik fra informasjonen i forprosjektets addendum, men det 
gjøres til fordel for totaløkonomien i prosjektet og for å gi bedre muligheter for 
lokale/regionale leveranser til prosjektet. 
 
Den endelige hovedtidsplan for prosjektet vil ut fra dette kunne fastlegges tidlig i 2015, 
når kontrakter om bygging er inngått. 
 
Inntil da vil prosjektet rapportere framdriftsstatus i forhold til en foreløpig 
hovedtidsplan datert 20. mars 2014. 
 
Økonomi 
Investeringsramme  
Styret i Helse Nord RHF har ved godkjenning av forprosjekt fastlagt en totalramme for 
prosjektet på 1,46 mrd kroner (p85 2018-kroner). Godkjent budsjett for 
Finnmarkssykehuset (P50) er 1,31 mrd kroner (p50-2016-kroner). 
 
Prosjektkostnad 
Forventet prosjektkostnad ligger innenfor rammen på p50 på 1,31 mrd kroner, 
reserven urørt (40 mill kroner). Etter første kontraktsinngåelse på byggearbeid 
forventes entreprisekostnad å gå ned med 12-13 mill kroner, men dette forventes å 
medgå i en økt reserve. 
 
Forventet kontantstrøm per år 
Forventet produksjon pr. år når det gjelder selve byggingen, vil bli avklart etter at 
kontrakter om byggearbeid er inngått. For øvrig er det i forprosjektet lagt til grunn 
følgende tidsfordeling av det samlede kostnadspådraget: 
  Sum   t.o.m. 2013 2014 2015 2016 

Prosjektkostnad P85 1 460   101 202 379 778 
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Fordi anskaffelses- og entreprisestrategien er litt justert i forhold til forprosjektet, tar 
det litt lengre tid å starte opp selve byggingen, og det vil påløpe vesentlig mindre 
kostnader til bygging enn det som er skissert over i 2014. 
 
Kostnadspådrag over tid vil bli nærmere utredet til neste tertialrapportering og vil bli 
avklart, når byggekontrakter er inngått. 
 
Forventet finanskostnad 
I kalkylen som ligger til grunn for forprosjektet, ref. addendum av 21. november 2013, 
er finanskostnadene anslått til 45 mill kroner. Når kontrakt om byggearbeidene 
foreligger, vil finanskostnaden bli vurdert på nytt, og det er foreløpig ingen avvik fra det 
som ble anslått i addendum til forprosjekt. 
 
Konklusjon 
Bygging av Nye Kirkenes Sykehus er kommet i gang i henhold til plan. Adm. direktør 
tilrår at styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten til orientering.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om byggeprosjekter i 
Finnmarksykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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