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Styresak 76-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2014 
 
 
Formål og sammendrag 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapport pr. 30. april 2014 for 
byggeprosjektene A-fløy, Nytt pasienthotell og Renovering Bygg 7 Åsgård ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) til styrets orientering. Styresaken er 
identisk med tilsvarende sak for styret i UNN 25. juni 2014, det vil si etter styremøtet i 
Helse Nord RHF.  
 
Adm. direktør velger å legge frem saken nå slik at det ikke går for lang tid mellom 
utløpet av 1. tertial og tidspunkt for orientering til styret. I sammendraget under 
omtalen av A-fløya tar vi også med endringene som ble vedtatt av styret i Helse Nord 
RHF i styresak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – endret 
utbyggingsstrategi. Dette for at informasjon som allerede er kjent for styret, kommer 
med i selve saken selv om den ikke fremkommer i tertialrapporten. 
 
Nytt pasienthotell går i henhold til plan både økonomisk og fremdriftsmessig. Det er 
ikke meldt vesentlige avvik knyttet til helse-, miljø- og sikkerhetsforhold (HMS). 
Prognose for nytt pasienthotell er 2,3 mill kroner under budsjett. Det er noe usikkerhet 
omkring økonomien vedrørende bygging av lokaler for datasenter 1 og teknisk rom. 
Dette avklares i løpet av forsommeren, etter at kravspesifikasjon og forutsetninger 
besluttes av Helse Nord IKT. 
 
A-fløya har en økonomisk prognose på overskridelse med 108 mill kroner (jf. styresak 
64-2014). Det er kun inngått en kontrakt for grunnarbeider. Denne kontrakten har 
prognose på 1,3 mill kroner over budsjett. Stor usikkerhet vedrørende økonomisk 
prognose, samt ønske om å redusere belastning på pasienter og ansatte i byggefasen, 
har ført til beslutning om endret gjennomføringsstrategi.  
 
Den vedlagte rapporten forholder seg til opprinnelig plan. UNN arbeider med 
ytterligere kostnadsreduksjoner, slik at rammen for prosjektet kan overholdes. 
 
På grunn av utredning av endret fremdrift er utsendelse av anbud forsinket med to 
måneder. Det er ikke meldt om alvorlige HMS-avvik. 
 
Bygg 7 Åsgård er én måned forsinket på grunn av saksbehandling hos Riksantikvaren. 
Dette forventes å bli innhentet i byggefasen som er i oppstart. Økonomisk prognose er i 
henhold til budsjett, og det er ikke rapportert HMS-avvik. 
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Status for prosjektene 
 
Pasienthotell 
Investeringsrammen for nytt pasienthotell ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) er gitt i vedtak i styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart og 
styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – økt behov 
utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013. 
 
Bevilget investeringsramme er 403,7 mill kroner inkludert byggelånsrenter og 
prisstigning (P50, 2015).  I tillegg kommer datarom til Helse Nord IKT til 13 mill kroner. 
UNN kan dessuten disponere 15 mill kroner av egen investeringsramme til finansiering 
av Vardesenter1 og Lærings- og mestringssenter (LMS). Total investeringsramme er 
dermed 431,7 mill kroner. 
 
På grunn av kort byggetid er det lite usikkerhet knyttet til prosjektkostnad. 
Totalentreprise bidrar også til redusert usikkerhet for byggherren. 
 
Prosjektkostnad pr. 1.1. 2013 2014 2015  
 419 424 431  
 
Prognosen for prosjektet er å fullføre hotellet med opsjoner innenfor vedtatt 
prosjektkostnad. I løpet av første kvartal 2014 er det utbetalt 83,6 mill kroner i 
prosjektet. Totalt er det påløpt 191,2 mill kroner. 
 
Arbeid med å sette opp betongelementer er i ferd med å gå mot slutten. Entreprenør 
rapporterer tre ukers forsinkelse internt, men vil ta dette igjen ved oppstart på fasader. 
Ferdigdato var satt 31. januar 2015 i henhold til inngått kontrakt 3. mai 2013. Som følge 
av opsjonsinnløsning av to ekstra hotelletasjer og IKT-senter, er ny revidert ferdigdato 
satt til 23. april 2015. Etter overtakelse av hotellet må det påregnes prøvedrift, før 
regulær drift iverksettes. 
 
Kontrakter inngått 
Beskrivelse Entreprenør 

Totalentreprise hotell Consto 

 
Det gjennomføres HMS-arbeid i henhold til planer. Det er ikke meldt om noen HMS-
avvik som har resultert i personskader. 
 
  

1 Vardesenter: Vardesenterne er etablert av Kreftforeningen og helseforetakene, og har som formål å 
være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og 
mestring 
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A-fløy 
Investeringsrammen for A-fløya er gitt i vedtak i styresak 71-2012 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging.  Kostnadsrammen for prosjektet er fastsatt til 1 185,4 
mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012 inkludert utstyr og byggelånsrenter. 
Prisstigning i byggeperioden er antatt til 100 mill kroner. Samlet ressursrammer er 
dermed beregnet inntil 1 285,4 mill kroner.  
 
Helse Nord RHF har i tillegg gitt UNN anledning til å utvide rammen for A-fløya med 6 
mill kroner av eget investeringsbudsjett til 120 m2 kontorarealer på broforbindelse 
mellom A- og B-fløy i plan 9. Broforbindelsen vil også representere en vesentlig 
forbedring av brannsikkerheten for intensivavdelingen, ved at det etableres en 
rømningsvei til B-fløya helt nord i avdelingen. 
 
Pågående arbeider i prosjektet er K201 - grunn og fundamenter samt prosjektering. 
I løpet av første kvartal 2014 er det utbetalt 56,7 mill kroner i prosjektet. Totalt er det 
påløpt 182,8 mill kroner. 
 
Detaljprosjektering og risikovurdering har siden forrige tertialrapport klarlagt en mulig 
overskridelse på 108 mill kroner. Dette er spesielt knyttet til tre områder:  
• Endringer i begynnelsen av detaljprosjekt og forsinkelser som følge av økt 

prosjekteringsarbeid. 
• Større klarhet i kostnadsbilde for midlertidige løsninger gjennom hele 

byggeperioden. 
• Feilkalkulering fra prosjekteringsgruppen. 
 
Prosjektledelsen utredet mulighet for endret fremdriftsstrategi, og dette ble behandlet i 
styresak 64-2014 med anbefaling om endret gjennomføringsstrategi og 
entreprisemodell. Dette tiltaket er beregnet til alene å gi en innsparing på 53 mill 
kroner i forhold til prognose.  
 
På bakgrunn av lang byggetid og byggherrestyrte entrepriser var det heftet usikkerhet 
omkring prisutviklingen for prosjektet. For å redusere risikoen er entrepriseplanen 
oppdelt. Arbeidet med endret gjennomføringsstrategi har medført at dette er forskjøvet, 
og at prosjekteringen av A-fløya er nå syv måneder forsinket. 
 
Endret gjennomføringsstrategi vil føre til forsert fremdrift og tidligere ferdigstillelse. 
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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  
 
Kontraktene K101, K202, K203, K205, K301, K303, K401, K402, K502, K601, K602 og 
K603 er klar for utsendelse. Anbudsåpning er planlagt til oktober 2014 og 
kontraktstildeling i januar 2015. 
 
K204, fasadearbeider, har vært på anbudskonkurranse. For å få tilpasset produktet til 
byggherrens behov, har man valgt å inngå forhandlinger med de pre-kvalifiserte 
tilbyderne. Et eventuelt valg av entreprenør vil bli gjort i juni 2014. 
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Det gjennomføres HMS-arbeid i henhold til planer. Det er ikke meldt om noen HMS-
avvik som har resultert i personskader. 
 
Ny ferdigstillelsesdato for prosjektet er beregnet til januar 2018. 
 
Renovering bygg 7 Åsgård 
Bygg 7 er tømt for ansatte og pasienter, og det er etablert midlertidig bygg. 
Rivearbeider i bygg 7 er i ferd med å starte opp, og arbeidet med renoveringen er 
dermed i ferd med å begynne. En måneds forsinkelse som følge av Riksantikvarens 
behandling forventes å hentes inn i byggefasen. Det er ikke rapportert økonomiske 
avvik. 
 
Vurdering 
Pasienthotellet og A-fløya er inne i gjennomføringsfasen. Byggingen er godt i gang på 
pasienthotellet, mens grunnarbeider pågår for A-fløya. Overordnet fremdriftsplan 
overholdes for begge prosjekter. 
 
Pasienthotellet ligger innenfor kostnadsrammen. Det er en mindre overskridelse av 
budsjett på 1,3 mill kroner i pågående kontrakt på A-fløya, mens prognosen totalt for 
gjennomføring har vist risiko for overskridelse på 108 mill kroner. Prosjektet har jobbet 
intenst med å planlegge en alternativ fremdriftsplan som gir redusert HMS-belastning 
sammen med en vesentlig endret fremdrifts- og økonomisk prognose for prosjektet. 
Dette er anbefalt av styret i UNN og besluttet i styret i Helse Nord RHF. 
 
Arbeid med kuttliste vil intensiveres etter at anbudsgrunnlag er ferdigstilt. Denne vil 
forankres i helseforetakets ledergruppe og prosjektets styringsgruppe. Hvis det blir 
nødvendig å vurdere kutt som går ut over prosjektets måloppnåelse, vil disse bli 
fremmet for styret for behandling. 
 
Arbeid med renovering av bygg 7 på Åsgård starter opp og følger i hovedsak 
fremdriftsplan. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør oppfatter at prosjekterings- og byggearbeider gjennomføres etter 
gjeldende planer og i henhold til mandater. Økonomisk prognose for A-fløya er vesentlig 
endret siden forrige tertialrapport, men prosjektet har lagt frem endret 
gjennomførings- og entreprisestrategi som tiltak. Adm. direktør anbefaler at 
tertialrapporten tas til orientering. 
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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 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-

Norge HF pr. 30. april 2014 
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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