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Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 
 
 
Formål og sammendrag 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapport pr. 31. august 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, den 6. oktober 2014. 
 
Bygging av pasienthotellet pågår for fullt, og betongelementer og all fasade unntatt 
sørvegg er fullført. Taktekking pågår. Arbeidet er i henhold til tidsplan. Økonomisk er 
hotellprosjektet i balanse, med prognose til en liten margin på 2,8 mill kroner.  
 
Bygging av lokale til datasenter 1 er i henhold til plan og prosjektering av teknisk rom 
til datasenter 1 og 2 pågår. Arbeid med prosjektering av Vardesenter og lærings- og 
mestringssenter starter i oktober 2014. Forventningen til prosjektet er å fullføre 
hotellet med opsjoner innenfor vedtatt prosjektkostnad.  
 
Det er ingen avvik innenfor helse, miljø og sikkerhet. Fremdriften følger vedtatt plan, 
inkludert ferdigstillelse av to ekstra hotelletasjer. 
 
En stor endring av A-fløyen prosjektet ble besluttet i styremøte i Helse Nord RHF, den 
27. mai 2014, jf. styresak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
endret utbyggingsstrategi. Prosjektet ble besluttet endret fra en todelt gjennomføring til 
en gjennomføring av bygging i en fase. Dette har hatt stor innvirkning på prosjektet. 
Fremdriftsplan endres, budsjett revideres og planer endres. 
 
Prognosen for prosjektet ble endret fra 108 mill kroner i kostnadsoverskridelse til 
anslått 55 mill kroner i kostnadsoverskridelse i styresak 64-2014. I tertialrapport for 2. 
tertial opprettholdes denne prognosen. 
 
Hovedfokus i perioden etter beslutning har vært omorganisering av prosjektet og 
konkurransegrunnlaget til totalentreprise samt planlegging og innkjøp av midlertidige 
løsninger nødvendig for gjennomføring i en fase. Konkurransegrunnlag er så godt som 
ferdigstilt, og det gjøres juridiske betraktninger omkring dokumentenes rekkefølge i 
forhold til å ivareta medvirkningsprosessens innhold i konkurransegrunnlaget. 
Grunnlaget sendes ut til påmeldte entreprenører den 23. september 2014. 
 
Midlertidige løsninger for bygging i en fase pågår i henhold til fremdriftsplanen. Det er 
gjennomført konkurranse på to midlertidige bygg for å tømme A2 før byggestart. Det 
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pågår prosess for evaluering og detaljløsning. Det er signert intensjonsavtale for CM1 
bygg. Anbudskonkurranse for totalentreprise starter 1. september 2014. Entreprise 
K201 Grunnarbeider ble startet opp 15. oktober 2013 og overleveres til byggherre 10. 
september 2014. Netto effekt for budsjettet på denne kontrakten er en økning på 1,3 
mill kroner over budsjettet. 
 
For bygg 7 Åsgård, er prosjektering gjennomført og innvendige rivearbeider fullført. 
Anbudsfrist for byggearbeider var 1. september 2014. Innenfor fristen ble det mottatt 
to tilbud. Disse er under evaluering. Begge anbudene ligger imidlertid over budsjettet, 
og prosjektet er derfor inne i en prosess, der man ser på ulike kuttalternativer for å 
forsøke å komme innenfor budsjett 
 
Saksutredning 
 
Nytt pasienthotell 
Investeringsrammen for nytt pasienthotell er gitt i styremøte i Helse Nord RHF, den 29. 
april 2013, jf. styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt 
pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart og styremøte, den 
20. juni 2014, jf. styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – økt behov utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013. 
 
Bevilgete investeringsrammer er i henhold til disse to styrevedtak på totalt 403,7 mill 
kroner inkludert byggelånsrenter og prisstigning (P50, 2015).  I tillegg kommer 
datarom til 13 mill kroner. UNN kan dessuten disponere 15 mill kroner av egen 
investeringsramme til finansiering av Vardesenter og lærings- og mestringssenter 
(LMS). Total ramme er på 431 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  
 
Bygging av nytt Pasienthotell pågår for fullt. Prognosen for prosjektet er å fullføre 
hotellet med opsjoner innenfor vedtatt prosjektkostnad. I løpet av andre kvartal 2014 
er det utbetalt 136,2 mill kroner i prosjektet. Totalt er det påløpt 230,8 mill kroner. 
 
Fysisk på byggeplass er arbeid med å avslutte fasadearbeider i gang, og innvendige 
arbeider er startet. Entreprenør har tidligere rapportert tre ukers forsinkelse internt, 
men har tatt dette inn igjen under fasademonteringen. Ferdigdato er i henhold til 
inngått kontrakt satt til 23. april 2015. Etter overtakelse av hotellet må det påregnes 
prøvedrift, før regulær drift iverksettes. 
 
 
  

1 CM: midlertidig fløy (C midlertidig) 
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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. 
 
A-fløy 
Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i styremøte i Helse Nord RHF, den 22. juni 
2012, jf. 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 på inntil 1 285,4 mill 
kroner. Helse Nord har i tillegg gitt UNN anledning til å utvide rammen for A-fløyen med 
6 mill kroner av eget investeringsbudsjett til 120m2 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-fløyen helt nord i avdelingen. 
 
Pågående arbeider i prosjektet er K201, grunn og fundamenter samt prosjektering. 
Grunn og fundamenter er fullført med en liten overskridelse av budsjett på ca 1,3 mill 
kroner. Dette er 3 mill kroner lavere enn estimat for entreprisen ved forrige 
tertialrapport. Vernerunder er gjennomført, og det er rapportert en mindre hendelse 
med personskade uten sykefravær. 
 
I løpet av 2014 er det påløpt 78,6 mill kroner. Totalt er det påløpt 207,8 mill kroner. 
En stor endring av A-fløyen prosjektet ble besluttet i styremøte i Helse Nord RHF, den 
27. mai 2014, jf. styresak 64-2014. Prosjektet ble besluttet endret fra en todelt 
gjennomføring til en gjennomføring av bygging i en fase. Dette har hatt stor innvirkning 
på prosjektet. Fremdriftsplan endres, budsjett revideres og planer endres. 
 
Prognosen for prosjektet ble endret fra 108 mill kroner i kostnadsoverskridelse til 
anslått 55 mill kroner i kostnadsoverskridelse i styresak 64-2014. Vi opprettholder 
samme prognose nå i tertialrapport nr. 2-2014. 
 
Endring av gjennomføringsstrategi har gitt endret budsjettfordeling og prognose for 
prosjektet. Det pågår arbeid med revisjon av budsjettet og budsjettstruktur til ny 
gjennomføringsstrategi. Investeringsrammen er uendret. Det har vært arbeidet med en 
kuttliste i prosjektet med tiltak på totalt 120,2 mill kroner fordelt på fire kategorier.  
 
Kategori 1 er enklere bygningsmessige tiltak og er beregnet til 10 mill kroner. Tiltakene 
kan realiseres underveis i byggeprosessen. Kategori 2 behandles som opsjon i anbudet 
og er beregnet til 8,4 mill kroner. Disse kategoriene oppfattes å ha minimal konsekvens 
for måloppnåelse, men kan påvirke livstidskostnad (LCC). Kategori 3 kan gjennomføres 
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sent i prosjektet, og oppfattes å ha stor konsekvens for måloppnåelse. Disse tiltakene 
utgjør 88,5 mill kroner av mulighetsrommet. Kategori 4 innarbeides i samspillfasen 
med entreprenør, skal ikke berøre måloppnåelsen og forutsettes gjennomført. 
Kostnadsreduksjonen er ikke beregnet, men vil fremkomme i samspillfasen. 
Fremdriftsplan i prosjektet er endret, og ferdigstillelse er framskjøvet med 18 måneder. 
 

 
 
Entreprisestruktur er endret med ny gjennomføringsplan (signerte kontrakter): 

Konto Beskrivelse 

 
Entreprenør 

E01 Totalentreprise  
K201 Graving grunn og fundamenter Bjørn Bygg 
K207 Operasjonsstuer  
K208 Møbler og løst inventar  
K209 Medisinskteknisk utstyr  
K403 Reservekraft  
K501 Nettverksutstyr  
 
Det gjennomføres HMS arbeid i henhold til planer. Det er ikke meldt om noen HMS 
avvik som har resultert i personskader. 
 
Renovering bygg 7 Åsgård 
Prosjektering og rivearbeider er ferdigstilt. Anbudsfrist for byggeentreprise var 1. 
september 2014, og det er innkommet to tilbud, begge over budsjett. Prosjektet er inne 
i evalueringsfase av tilbud og jobber med kuttiltak og gjør ROS-analyse på effekt av 
eventuelle tiltak.  
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Oppstart for byggeentreprise er satt til 20. oktober 2014. Denne kan bli noe forsinket 
som følge av arbeid med kontrakt og kutt. Det har vært gjennomført vernerunder i 
henhold til SHA2-plan i rivearbeidet. Ingen hendelser er rapportert.  
 
Vurdering 
Prosjektene Pasienthotell og A-fløy er inne i gjennomføringsfasen, og bygging er godt i 
gang på pasienthotellet, mens grunnarbeider er ferdigstilt for A-fløyen. Overordnet 
fremdriftsplan overholdes for begge prosjekter, og det er ikke budsjettavvik i 
byggefasen til pasienthotellet. Det er en mindre overskridelse av budsjett på 1,3 mill 
kroner i pågående kontrakt på A-fløyen, men prognosen totalt for gjennomføring har 
vist mulighet for overskridelse på 55 mill kroner. Kuttliste for prosjektet er utarbeidet 
med tiltak for 120 mill kroner. 
 
Bygg 7 på Åsgård er ferdig prosjektert, og rivingsarbeider er fullført. Arbeid med 
evaluering av byggeentreprisetilbud pågår. 
 
Konklusjon 
Overordnet oppfattes det som om prosjekteringsarbeid og byggearbeider foregår etter 
gjeldende planer og i henhold til mandater. Økonomisk prognose for A-fløyen er 
forbedret siden forrige tertial, men har fortsatt utfordringer. Arbeid med kuttliste er 
fullført og klar til svar på, når den store byggeentreprisen foreligger. Bygg 7 på Åsgård 
er inne i en intens periode med tilbudsevaluering og utarbeiding av videre strategi som 
svar på at begge innkomne tilbud er over budsjett.  
 
Adm. direktør anbefaler at tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tas til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:   Tertialrapport byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

pr. 31. august 2014 
 Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 

2 SHA: Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø 
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