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Styrende dokument. 
 

Denne styresak, sammen med styresak 93-2014 Budsjett 2015 - Oppdatert bærekraftanalyse følger 

opp de føringer som ble gitt ved vedtak i styret for Helse Nord RHF i sak 141–2014: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for kliniske kontorarbeidsplasser 

i Nordlandssykehuset Bodø som grunnlag for den videre planlegging av forprosjektfasen. 

2. Prosjektet godkjennes videreført til siste beslutningspunkt med en brutto arealramme på 

3 650m
2
 og en foreløpig kostnadskalkyle på 121 mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning 

og byggelånsrenter i perioden. Netto ny bevilgning er på 71,6 mill kroner. 

3. Styret forutsetter at det foreligger avtale med Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT før 

endelig beslutning. 

4. Styret ber om at KK-fløyen i tillegg planlegges for fjernlager for datasenter innenfor en ramme 

på inntil 13 mill kroner. 

5. Styret ber om at styrebehandlet plan for endelig gjennomføring legges frem, når 

detaljprosjektering er ferdigstilt. Før saken fremmes for styret i Helse Nord RHF, må styret i 

Nordlandssykehuset styrebehandle følgende: 

a. Økonomien i helseforetaket (bærekraftanalysen) for å vise at helseforetaket er i stand til å 

håndtere de økte kostnader som følger av hele byggeprosjektet i perioden frem til 2020. 

b. Analysene må risikovurderes i forhold til endringene i premissene som avskrivninger, renter, 

aktivitetsavhengige inntekter og omstillingstakt. 

c. Tiltaksplan for å løse omstillingsutfordringen og mulige konsekvenser av endringer i 

forutsetningene. 

d. Buffere og reserver i investeringsrammene. 

 

6. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en oversikt over dekningsgraden for kontorer i alle 

helseforetak i Helse Nord.  

 

Når det gjelder forholdet til de enkelte punkter i styrevedtaket anføres følgende: 

 

Ad pkt 1. Styrevedtaket forstås slik at siste beslutningspunkt er når detaljprosjektering er ferdig. 

Ettersom den godkjente konseptrapporten er detaljert i forhold til kompleksiteten i prosjektet lages 

ikke eget forprosjekt forut for detaljprosjekteringen. 

 

Ad pkt 2. Forutsetningene i dette vedtakspunktet er lagt til grunn for detaljprosjekteringen. 

 

Ad pkt 3. Det foreligger avtale med Helse Nord Apotek. (Foreløpig bare utkast). Avtale med Helse 

Nord IKT må vente til etter endelig beslutning om DSDRT (Gjenopprettingssenter/fjernlager) i 

Bodø. Saken skal opp i oktobermøtet i Helse Nord RHF. 

 

Ad pkt 4. Kjellerareal for DSDRT inngår i detaljprosjekteringen. Det forutsettes at kostnadsrammen 

utvides med 13 mill kroner ved beslutning om at denne del av kjelleren skal bygges. 

 

Ad pkt 5. Pr definisjon er detaljprosjekteringen avsluttet når det foreligger underlag for 

anbudskonkurranse og denne milepælen er nå nådd. Dette saksframlegget gjelder da siste 

beslutningspunkt for prosjektet som skal skje ved at det legges frem en endelig plan for 

gjennomføring 

 

Når det gjelder bokstavpunktene i pkt 5 vises til styresak 93-2014 Budsjett 2015 - Oppdatert 

bærekraftanalyse. For øvrig er det vist bærekraftsanalysen for Bygg for Kliniske 

kontorarbeidsplasser i dette saksframlegget. 
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Ad pkt 6. Pkt 6 i vedtaket i styret for Helse Nord RHF inngår ikke i dette saksframlegg for styre i 

Nordlandssykehuset HF. 

 

Kort innledende sammendrag. 
Nordlandssykehuset (NLSH) er i gang med et omfattende moderniseringsprosjekt (Byggetrinn 2). 

Planprosessen har tatt mange år og tatt utgangspunkt i dimensjoneringsgrunnlaget fra 2004. Det er 

gjort en oppdatering i 2011 for pasientaktivitet og i 2012 for bemanning. Sistnevnte gir grunnlag for 

beregning av behovet for kontorarbeidsplasser. Det vedtatte hovedprosjektet, som nå er under 

bygging, har ca 200 kontorplasser færre enn det man i dag har i NLSH. Det er således behov for å 

øke kapasiteten og samtidig å legge bedre til rette for nærhet mellom kliniske funksjoner og 

kontorarbeidsplassene. Nye arbeidsmåter, kort liggetid og tverrfaglig samarbeid forutsetter nærhet 

og tilrettelegging for effektiv pasientbehandling. 

 

For å løse disse utfordringer har Nordlandssykehuset meldt behov for Bygg for kliniske 

arbeidsplasser, i det etterfølgende benevnt G- fløyen. Det gjøres oppmerksom på at bygningen i 

tidligere saksframlegg/vedtak har vært benevnt KK-fløyen. 

 

I tillegg til kontorarbeidsplasser skal bygget også romme apotek og det er avsatt plass for et 

regionalt datasenter (gjenopprettingssenter/fjernlager benevnt DSDRT) i kjelleretasjen. 

 

For å kunne gjennomføre den planlagte ombygging av AB-fløyen på en forsvarlig måte for 

sykehusdriften er det nå identifisert større behov for avlastningsareal enn opprinnelig forutsatt. For 

å få etablert tilstrekkelig ”rokadeareal” trengs denne G-fløyen ved årskiftet 2015/2016. 

 

Styrene i Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF har godkjent idefaserapporten og den 

etterfølgende konseptfaserapporten for Bygg for Kliniske Kontorarbeidsplasser. Det vises til 

saksframleggene for disse styresaker for mer inngående behovsanalyser. 

Målformuleringer. Risikovurderinger. 
I plan for gjennomføring inngår ivaretaking/oppfølging av definerte målsetninger ved prosjekt Bygg 

for kliniske kontorarbeidsplasser. 

 

3.1 Prosjektets samfunnsmål. 

 Ny kontorfløy ved NLSH, Bodø skal bidra til å gi effektiv pasientbehandling og god kvalitet 

i undervisning, forskning og samhandling.   

 Nytt Apotek skal understøtte en effektiv legemiddelforsyning til både interne- og eksterne 

kunder 

 Etablering av et gjenopprettingssenter/fjernlager (DSDRT) skal ivareta sikring av 

helseinformasjon ved større katastrofer.  

 

3.2 Prosjektets effektmål 

Effektmålene formulerer krav til hvordan investeringene skal bidra til å oppnå effektive, 

fremtidsrettede og økonomisk optimale løsninger for driften av Nordlandssykehuset-Bodø, og 

derigjennom leveransen av helsetjenester til befolkingen i området, og ellers bidra til at 

samfunnsmålene oppfylles.  

 

Konkret for prosjektet er det formulert følgende effektmål: 

 Nordlandssykehusets kapasitetsbehov for kliniske kontorarbeidsplasser dekkes gjennom 

etablering av et Bygg for klinisk kontorarbeidsplasser (G-fløyen). 
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 Det etableres samhandlingsarenaer på tvers av faggrupper og profesjoner, som gir god 

kunnskapsoverføring og koordinering av felles oppgaver. 

 Kontorområdene er fleksible og kan tilpasses endrede krav og eventuelle behov for økt 

kapasitet eller endret funksjon. 

 G-fløyen inngår i den totale kontorressursen og skal gi en optimal disponering av slike 

arealer i alle byggene i Nordlandssykehuset og minimalisere behovet for ekstern leie av 

lokaler. 

 I den samlede kontorressursen skal personell som har behov for pasientnære kontorplasser 

prioriteres nært kliniske arealer. 

 Det etableres produksjonslokaler for legemidler som tilfredsstiller gjeldende forskrifter og 

krav. 

 Det etableres utsalgslokaler for legemidler som har god tilgjengelighet, er attraktive og gir 

økt omsetning 

 Det planlegges for gjenopprettingssenter/fjernlager (DSDRT)som oppfyller definerte behov 

og tilfredsstiller gjeldende forskrifter og krav. 

 Det legges til rette for at Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (G-fløyen) kan benyttes 

som midlertidig rokadeareal for å redusere ulemper for den kliniske virksomheten under 

byggeperioden. Dessuten vil det spare kostnader for prosjektet da det unngås å bygge om 

deler av N-fløyen to ganger. 

 

3.3 Prosjektets resultatmål. 

Resultatmål er å realisere det planlagte og besluttede prosjektet innenfor de tids- og 

kostnadsrammer som er fastlagt og med den kapasitet og kvalitet som er nedfelt i målsettingene og 

planleggingsgrunnlaget.  

 

Konkret for prosjektet er det formulert følgende resultatmål: 

 Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (G-fløyen) skal være ferdigstilt innen 31.03. 2016. 

 Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (KK-bygget) etableres innenfor en prosjektkostnad 

på 121 mill kr. (inklusiv nytt apotek, ekskl. datasenter) 

 Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (KK-bygget) etableres innenfor en økt 

investeringskostnad for utbyggingsprosjektet på 71,6 mill. kr. (inklusiv nytt apotek, ekskl. 

datasenter) 

 Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (KK-bygget) planlegges med et bruttoareal på maks 

3 650 m2. (inklusiv nytt apotek, eksklusiv datasentral) 

 Prosjektet gjennomføres med så få driftsulemper for den øvrige virksomheten som mulig. 

 

3.4 Risikovurderinger knyttet til måloppnåelse.  

 

Ad samfunnsmål. 

Lite sannsynlig at de angitte samfunnsmål ikke blir en effekt av bygging av G-fløyen. 

 

Ad effektmål. 

For å oppnå de gitte effektmål med hensyn til sykehusdriften må det gjennomføres OU-prossess 

med sikte på optimalisering av bruken av kontorplassene. Det ligger en hvis risiko for at faglige 

hensyn og særinteresser kan redusere den forventede effekt. 
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Effekten av nye lokaler for driften av det nye apoteket anses å bli meget god. I sær dersom dette 

samholdes med 0-alternativet som innebærer at ombygging av nåværende lokaler, for å oppfylle de 

nye produksjonsforskriftene, må skje mens driften opprettholdes enten i disse lokaler eller i 

midlertidig brakkerigg. 

 

Dersom planene om gjenopprettingssenter/fjernlager endres kan hele eller deler av avsatt areal for 

denne virksomhet bli frigjort. Disse arealene kan da nyttes som tilleggsareal i forbindelse med 

etablering av ny virksomhet i N-fløyen som eventuell fremtidig PET-skanner. 

 

Hvis Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser skal ha den forutsatte effekt i rokadeplanene for 

gjenstående ombyggingsarbeider ved Nordlandssykehuset må det stå ferdig til april 2016. Det vil by 

på store utfordringer å gjennomføre disse arbeidene dersom G-fløyen blir forsinket eventuelt ikke 

blir bygget.  

 

Ad resultatmål 

Dersom det blir gitt endelig klarsignal for bygging av denne G-fløyen i styrene i 

Nordlandssykehuser HF og Helse Nord RHF i løpet av oktober 2014 vil det være behov for en 

stram tidsplan for at bygget skal kunne stå ferdig til april 2016. Denne ferdigstillelsesdato er 

nødvendig for at effekten som rokadeareal ved ombyggingen av AB-fløyen skal oppnås. Derfor er 

det valgt å igangsette tilbudskonkurransen for totalentreprise ”Ny G-fløy”. Denne 

tilbudskonkurranse har innleveringsfrist i begynnelsen av november. Skulle det ikke gis klarsignal 

til viderføring av Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser vil tilbudskonkurransen kunne avlyses. 

 

Den gjennomførte detaljprosjektering, inkl. kjellerareal for gjenopprettingssenter/fjernlager 

(DSDRT), viser et samlet bruttoareal på 3705 m
2
. Det kjellerarealet som er avsatt til 

gjenopprettingssenteret/fjernlageret er 320 m
2 

BTA, slik at det arealet som skal sammenlignes med 

det godkjente bruttoareal på 3650 m
2
 er 3385 m

2
. Selv om videreutvikling av prosjektet med en 

totalentreprenør kan endre noe på bruttoarealet, vil bruttoarealet ikke overskride godkjent areal 

ramme. 

 

Den viktigste usikkerhetsfaktor knyttet til kostnadskalkylen er markedssituasjonen for denne type 

totalentrepriser. Det er vist brukbar interesse for å ta ut konkurransegrunnlaget, men endelig 

kontraktspris vil først være klar i november i år. 

 

Kostnader og investeringsbehov 
Gjeldende budsjettramme for Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, eksklusiv areal for 

gjenopprettingssenter/fjernlager, er i henhold til punkt 2 i vedtaket i sak 141-2013 på 121 mill 

kroner. Når areal for gjenopprettingssenter/fjernlager (DSDRT) tas inn økes budsjettrammen i 

henhold til punkt 4 i samme styrevedtak til 134 mill kr. 

 

4.1 Kostnadsoverslag 

Kostnadsoverslaget er basert på kalkyle på m
2
 nivå og erfaringstall fra lignende type bygg, men 

avrundet til overordnet siffernivå. 
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Hovedsammendrag  Sum 

1 Felleskostnader 11 300 000      

2 Bygning 38 000 000      

3 VVS 8 600 000        

4 Elkraft 6 200 000        

5 Tele og automatisering 4 900 000        

6 Andre installasjoner 950 000           

Sum Huskostnad 69 950 000      

7 Utendørs 2 000 000        

Sum Entreprisekostnad 71 950 000      

8 Generelle kostnader 7 600 000        

9 Spesielle kostnader 26 300 000      

Sum Grunnkalkyle 105 850 000    

Reserver 8 200 000        

Sum forventet prosjektkostnad 114 050 000    P50

Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) 6 950 000        

Sum Rammekostnad, eksklusiv areal for DSDRT 121 000 000    P85

Uinnredet areal i kjeller for DSDRT 13 000 000      

Sum Rammekostnad,inklusiv uinnredet areal for DSDRT 134 000 000     

 

4.2 Finansieringsplan. 

I finansieringsplanen er det som redegjort for i tidligere planfaser trukket inn de besparelser som 

kan gjøres i planene for byggetrinn 2 dersom Bygg for Kliniske kontorarbeidsplasser blir realisert. 

 
Rammekostnad, eksklusiv areal for DSDRT 121 000 000                  

Dekningsbidrag fra hovedprosjekt Byggetrinn 2 

ved at gjennomføringskostnadene reduseres: -17 400 000                   

Dekningsbidrag fra hovedprosjekt Byggetrinn 2 

ved at L-fløyen ikke renoveres: -22 000 000                   

Dekningsbidrag fra Apotek - oppgradering lokaler -10 000 000                   

Netto finansieringsbehov 71 600 000                      
 
Det forutsettes at ved endelig vedtak om plassering av gjenopprettingssenter/fjernlager (DSDRT) 

for Helse Nord IKT  vil de angitte 13 mill kroner for uinnredet kjeller inngå som dekningsbidrag fra 

egen budsjettpost. 

 

Bærekraft. 

Når det gjelder bærekraftsanalyse for totaløkonomien i Nordlandssykehuset HF, med 

helseforetakets tiltak for å håndtere de økte kostnader som følger av hele byggeprosjektet, vises til 

egen styresak. 

 

I dette saksframlegget inntas den bærekraftanalyse som ble vist i konseptrapporten og som viser at 

bygging av denne G-fløy vil gi et positivt bidrag til den økonomiske utfordring som 

Nordlandssykehuset HF står ovenfor etter utbyggingene. 

 

Nordlandssykehuset leier i dag eksterne lokaler i Bodø, i all hovedsak til administrativt personell, til 

en samlet leiekostnad på 5,1 mill kr pr år (eks. energikostnader mv.). Ved etablering av ny ”KK”-

fløy vil behovet for leie av eksterne kontorer falle bort. Uten slikt nybygg vil imidlertid eksisterende 

leieavtaler måtte videreføres. I tillegg vil det påløpe nye leiekostnader som følge av at dagens 

brakkerigger kun har midlertidig godkjenning, slik at det på kort sikt vil bli nødvendig å leie 

erstatningsarealer for de om lag 60 kliniske arbeidsplasser som i dag er i brakkeriggene. 

 

I tabellen nedenfor er det lagt til grunn netto investeringskostnad på 71,6 mill kr, og forutsatt 

avskrivningstid på gjennomsnittlig 24,8 år og rentesats 3,5 %.  
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Investering i ny fløy for kliniske kontorarbeidsplasser vil gi årlige rente- og avskrivningskostnader 

på om lag 5 mill kr pr år. Imidlertid vil en slik investering samtidig gi besparelser i form av redusert 

ekstern husleie, reduserte driftskostnader ved at ny fløy vil ha mindre areal enn dagens leide lokaler, 

samt besparelser som følge av at alternativ leiekostnad ved erstatning av dagens brakkerigger faller 

bort. Samlede besparelser estimeres til om lag 9 mill kr når byggeprosjektet i Bodø er ferdigstilt. 

 

 
Tabell  Bærekraft 

Som bærekraftsanalysen for KK-fløyen viser vil prosjektet være bærekraftig fra og med år 2, og gi 

årlig netto gevinst med 4-5 mill kr pr år fom år 2019. 

 

Detaljplaner 
 

6.1 Bakgrunn, prosess 

 
Overordnet målsetting for utarbeidelse av detaljplaner har vært en videreføring prosjektet beskrevet 

i konseptrapport, datert 26. november 2013  

 

Arbeidene har vært gjennomført med det mål å bringe planer til et nivå med tilstrekkelig detaljgrad 

for innhenting av tilbud, men samtidig har det vært fokusert på å beholde nødvendig fleksibilitet for 

endelig utforming av de arealer som skal utnyttes som kontorarbeidsplasser.   

 

Apoteket lokalisert i 1. etg, er gjort gjenstand for komplett brukerprosess og er detaljplanlagt mht 

areal og funksjoner. Dette har vært nødvendig for å ivareta de strenge krav som gjelder for 

produksjonsarealer. Arbeidene startet med utarbeidelse av romprogram og er avsluttet med 

utarbeidelse av komplett romfunksjonsprgram og tilhørende detaljplaner. 

 

Fasader og detaljer har vært gjennom en detaljert prosess mht å tilpasse disse til eksisterende 

bebyggelse og utførelse. 

 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Avskrivning 2,89            2,89            2,89            2,89            2,89            2,89            

Renter 2,51            2,38            2,26            2,13            2,00            1,88            

Økte avskrivninger og renter 5,39            5,27            5,14            5,02            4,89            4,77            

Redusert husleie ekstern leie -1,00           -2,50           -2,50           -5,10           -5,10           -5,10           

Redusert driftskostnad som følge av red. areale -0,50           -0,50           -0,50           -0,50           -0,50           -0,50           

Alternativ kostnad leie -3,60           -3,60           -3,60           -3,60           -3,60           -3,60           

-5,10           -6,60           -6,60           -9,20           -9,20           -9,20           

Netto endring (inntekt-/kostnad) 0,29            -1,33           -1,46           -4,18           -4,31           -4,43           
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6.2 Arealdisponering 

 
Disponering av byggets brutto areal framgår av nedenstående tabell.  

 

Etasje Brutto 
areal m2 

Areal 
disponert 
kontorer 
m2 

Areal 
disponert 
Sykehus- 
apotek 
m2 

Tekniske-
/ felles  
areal 

Areal 
disponert 
av HNIKT 
m2 

Kontor- 
arbeidsplasse
r ut-tegnet 
(antall) 

Kontor- 
arbeidsplasse
r maksimalt 
(antall) 

                

U.etg. 730 0 30 380 320     

01.etg. 730 0 730       

02.etg. 730 730       64 74 

03.etg. 730 730       68 81 

04.etg. 730 730       34 81 

05.etg. 55 0   55       

                

Sum 3705 2190 760 435 320 166 236 
 
Note 1.  -Maksimalt antall kontorarbeidsplasser er basert på kombinasjon landskap og 

cellekontorer (9 m2)  med to arbeidsplasser. Løsningen med to arbeidsplasser på cellekontor kan 

imidlertid ikke forutsettes for permanente arbeidsplasser. 

Note 2.  –Det er i tillegg 10 kontorplasser for apotek i 1. etasje. 

 
 

6.3 Situasjonsplan 

 
Bygget plassert vest for fløy B, strekker seg fra ny glassgate (fløy N) i sør til tomtegrense og 

offentlig vei mot nord. Langsiden mot øst utgjør en ny vegg mot hagen utenfor glassgaten.  

 

Hovedatkomst til bygget vil være direkte fra ny glassgaten i fløy N og via broer etablert fra 

trappehuset i N i alle de tre etasjene over 1.etasje. I underetasje får bygget direkte forbindelse til ny 

kulvert i K. Det er også planlagt egen varelevering for bygget på nivå U1 mot vest. 

 

6.4 Bygningskonsept 

 
Detaljplanene for kontorfunksjonene er videreført og optimalisert med tanke på størst mulig 

fleksibilitet. Bygningen er således uformet med to korridorer, med alle arbeidsplasser plassert langs 

fasade. Støtterom som toaletter, trapper, heis, møterom, kopirom osv. er lagt i midten. Alle etasjer i 

nybygget knyttes direkte til eksisterende etasjer i N via broer (kulvert i underetasje). 

Tilknytningspunktene er detaljplanlagt og hensyntatt ifbm pågående utarbeidelse av 

arbeidstegninger for N-fløya. 

 
Apoteket samles på ett nivå i 1.etasje med unntak av garderober og varemottak som er plassert i 

underetasjen 

 
Underetasjen, som ligger delvis under bakken, utgjør en ren teknisk etasje inklusiv areal for 

etablering av gjenopprettingsenter/fjernlager for Helse Nord IKT. 
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6.5 Planløsning 

Detaljplanene er basert på godkjent konseptrapport 

 

Planløsningene for kontoretasjene er tilrettelagt for modulbaserte standard kontorceller på 9m2 hvor 

også slike celler om ønskelig kan slås sammen. Eventuelt kan soner over flere akser stå åpne mot 

korridor og møbleres med kontorlandskap. Teknisk infrastruktur forberedes for cellekontor, og 

forberedes med infrastruktur for to arbeidsplasser per celle.  Det er utarbeidet skjemategninger som 

viser møblering av typiske kontorer er utført med tanke på å opprettholde størst mulig fleksibilitet.  

 

To-korridorløsningen muliggjør sonedeling av etasjene slik at belastning med passerende til og fra 

rom til broer, trapper og heis kan unngås i løp med åpne kontorlandskap.  

 

Fordeling av kontorer, behov med mer er ikke avklart i denne fase med unntak av 4. etasje hvor en  

vurdert planløsning  for administrasjon. Løsningen omfatter noen større kontorer samt utvidete 

møteromsfasiliteter. Løsningen er imidlertid tilpasset samme systemer og fleksibilitet som ligger til 

grunn for øvrige etasjer. 

 

Apotekets planløsning i 1. etg er detaljprosjektert videre i samråd med brukere og GMP-rådgiver. 

Logistikkhensyn har påvirket fordelingen av rom i etasjen, men det totale arealet i 1.etg samsvarer 

med konseptrapporten/ programmert areal for nytt apotek. Varemottak er plassert i underetasje av 

logistikkmessige hensyn. Apoteket vil bruke forbindelse til kulvert på plan U1 for distribusjon av 

medisiner til sykehuset.  

 

Det har vært avholdt 4 brukermøter i forbindelse med planprosessen, samt ett møte ifbm med 

romfunksjonsprogrammering/ utstyrsprogrammering. Det har i tillegg vært engasjert GMP-rådgiver 

for å sikre at planer, funksjoner og intern logistikk er løst ift myndighetskrav mm. 

Produksjonsarealene er planlagt ihht apotekloven og tilhørende forskrifter, samt andre relevante 

retningslinjer. De skal bygges som klasse D iht EU GMP Annex 1 og valideres iht EU GMP Annex 

15. 

 

I underetasje er det videre planlagt teknisk areal for bl.a. ventilasjonsrom, hovedtavle, UPS, 

batterirom, rørteknisk sentral osv.)  Disse arealene utgjør om lag halvparten av etasjens areal. Øvrig 

areal er avsatt til DSDRT- Gjenopprettingssenter/fjernlager. 

 

Arealene (320 m
2
) for DSDRT er forutsatt levert som råbygg. Det er hensyntatt krav til høyder mm 

for installasjon av datagulv i hele arealet. Videre er rommet plassert strategisk ift tavlerom og 

føringsveg for tilknytning til sykehusets øvrige infrastruktur (gjennom kulvert fra fløy N). 

Detaljplanene omfatter imidlertid ikke tilførsel eller installasjon av EL- og kjøleteknisk utstyr. 

 

Alle etasjer vil ha tilgjengelighet på nivå til eksisterende bygningsavsnitt og bygget vil ha egen heis 

tilpasset rullestol. Korridorer generelt er planlagt med minimum 1,6m bredde. Kontordører har 

bredde 10M tilpasset rullestol. Publikumsarealer for apotek vil ha tilgjengelighet direkte fra 1.etg og 

glassgaten ved sensorstyrte dører i begge alternativer. Alle etasjer med arbeidsplasser tilrettelegges 

med forskriftsmessig HC-toalett hht Tek10. 

 
 

6.6 Bygningsmessige arbeider 

Bygget tilpasses Tek 10 med økte krav til isolasjonsverdier for fasader og tak i forhold til Tek 07, 

som gjelder resten av prosjektet.  

 

Det er lagt til grunn et nøkternt materialvalg for innvendige overflater . Generelle veggoverflater i 

bygget vil være malt gips både ved innside av fasade og ved innvendige lettvegger.  
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Mot korridor er det planlagt standard glassvegger i system og finerte dører. Bruk av glassvegger 

muliggjør visuell kontakt og åpenhet mellom fasadene og henter dagslys inn i kjernen av bygget.  

Overflater i underetasje av plasstøpt betong pusses og males. 

 

Overflater på gulv er tilpasset rommenes funksjon. Disse varierer fra linoleum/vinyl til stein/flis i 

apotekets salgsdel.   

 

Himlinger er planlagt som en kombinasjon mellom faste himlinger og systemhimlinger. Også her er 

vektlagt behovet for fleksibilitet. 

 

Det har vært ansett som særlig viktig for helheten at fasadene holder samme standard med 

materialbruk som de øvrige nye byggene ved Nordlandssykehuset. Materialene granitt og 

aluminium/ glass går igjen ved både Laboratoriet fløy O, nye K og de nye fasadene ved 

rehabiliteringen av høyblokka, fløy AB. Disse valgene er således videreført i detaljplanene for fløy 

G. 

 
 

6.7 VVS-tekniske anlegg 

De VVS-tekniske anleggene omfatter infrastruktur for forbruksvann, sprinkler, varme, kjøling og 

rørpost.  Anleggene er planlagt med samme standard som for sykehuset for øvrig. 

 

Varmeanlegget er basert på tilknytning til sykehusets sentrale varmeforsyning via kulvert i 

underetasje. 

 

Luftbehandlingsanlegg utføres som balansert ventilasjon med varmegjenvinnere ihht gjeldende 

forskrifter og iht. arbeidstilsynets  krav. Ventilasjonsrommet er plassert i kjeller med sjakter til tak 

for frisklufttilførsel og avkast. Dette gir en fleksibel løsning ved eventuell påbygg. 

 

Apotekets produksjonsarealer er planlagt utført med et separat ventilasjonsanlegg med 

rentromsanlegg (spesiell filtrering, trykkstyring etc.). 

 

Kontordelen utstyres med kjøling av ventilasjonsluft. Spesielle rom utstyres i tillegg med romkjøler 

tilpasset varmebelastning (f.eks. kopirom og KR-rom).  

 

 

6.8 EL-tekniske anlegg 

Det nye kontorbygget skal forsynes fra sykehusets nyetablerte spenningssystem 400V/230V TN-S, 

med forsyning både fra forsterket normalkraft og nødkraft. Bygget tilknyttes således sykehusets 

infrastruktur, samt at det etableres egen UPS i bygget. 

 

Belysningen skal være dekkende for funksjon, tilpasset innredning og miljø og gi gode 

arbeidsforhold for de ansatte. Som lyskilder benyttes i hovedsak T5-lysrør, kompaktlysrør og LED.  

 

Datanettet tilknyttes også sykehusets infrastruktur, med kapasitet hht overordnet strategi.  

Det trådbundne datanettet suppleres med et trådløst datanett med dekning over hele bygget. 

 

Telefoniløsningen er også tilpasset sykehusets overordnede system og prinsipp som gjennomføres 

ifbm byggetrinn 2. 

 

Adgangskontrollanlegget er planlagt integrert i det etablerte adgangskontrollsystemet ved 

sykehuset.  
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Entreprisestrategi. 
Prosjektet forutsettes gjennomført som totalentreprise innenfor de gitte budsjettrammer. 

 

Prosjektledelsen har tidligere forutsatt det mulig å gjennomføre totalentreprisekonkurransen med 

grunnlag i vedtatte konseptrapport. Men spesielt av hensyn til behovet for en gjennomarbeidet 

løsning for 1.etg med apotekarealene er det valgt å utarbeide detaljplaner som grunnlag for 

totalentreprisen.  

 

Totalentreprisekonkurransen pågår og det er satt innleveringsfrist til begynnelsen av november 

2014. Det er tatt forbehold om at konkurransen kan bli avlyst. 

 

Tidsplan. 
Tidsplanene hvori G-fløyen inngår, forutsetter at avgjørelse om bygging tas senest innen utgangen 

av november i år.  Da kan kontrakt med totalentreprenøren opprettes innen 15.12.2014 slik at 

byggingen kan starte 01.03.2015 og overtakelsen av dette nybygget skje som forutsatt 31.03.2016. 

 

I perioden fra 01.12.2014 til 01.03.2015 vil det pågå forberedende arbeider på tomten, med 

ombygging/flytting av midlertidige kontorbrakker i området ( X-fløyen og Ø-fløyen) samt 

kjølebatteri for B-fløyen. 

 

Organisering, ansvar og medvirkning. 
Det opprettes eget prosjekt for gjennomføring av Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (G-fløyen) 

som underprosjekt til hovedprosjekt Byggetrinn 2. Prosjektet gis egen budsjettramme i samsvar 

med gitte bevilgninger. 

 

Prosjekteier og ansvarlig for gjennomføringen er Nordlandssykehuset HF, representert ved 

foretakets styre og administrerende direktør. 

 

Helse Nord RHF fører tilsyn med prosjektgjennomføringen gjennom den ordinære rapporteringen. 

 

Medvirkningen fra ansatte avpasses etter behovet for planavklaringer som oppstår i 

gjennomføringsfasen. 

 

Utbyggingssjefen ved Nordlandssykehuset HF ivaretar funksjonen som prosjektansvarlig. I dette 

inngår samme ansvarsområde som for øvrig i byggetrinn 2 med hensyn til rapportering, økonomi- 

og fremdriftsstyring, planlegging, produksjon og inventar/utstyr (med unntak av produksjonsutstyr 

til apoteket). 

I denne entrepriseform avgrenses byggeledelsen til såkalt byggherreombud. 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
Hovedmålsettingen er at byggearbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige skade på 

person eller miljø på byggeplassen eller i dens omgivelse. Prosjektet skal innordne seg den 

gjeldende SHA-plan for utbyggingsprosjektet. 

 

Det skal gjennomføres SJA (sikker jobb analyse) for alle arbeider som berører driften og 

sikkerheten til den daglige driften av sykehuset. 

 

Det er et krav at belastningen for sykehusets ansatte , pasienter og pårørende skal gjøres minst 

mulig ved gjennomføringen av dette byggeprosjektet. 
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Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret ved NLSH tilrår at styret for Helse Nord godkjenner igangsettelse av byggearbeidene 

for Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Fløy G) etter den fremlagte plan for endelig 

gjennomføring. 

2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 71,6 mill kr for realisering 

av prosjektet. 

3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 61,6 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov.  

 

 

Avstemming:   

 

Vedtak: 
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