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Styresak 126-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
 
Formål 
I denne saken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2015 for 
utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
 
Rapporten omfatter prosjektene Nytt pasienthotell, A-fløyen og PET-senter i Breivika 
samt Renovering Bygg 7 på Åsgård. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende 
orienteringssak til styret i UNN, den 6. oktober 2015.  
 
Investeringsrammer 
Investeringsrammen for nytt pasienthotell er gitt i Helse Nord RHFs vedtak i følgende 
styresaker: 
• styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt pasienthotell 

– prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart (styremøte 29. april 2013) 
• styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – økt behov 

utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013 (styremøte 20. juni 2013) 
 
Bevilget ramme er i henhold til dette totalt 403,7 mill. kroner (P50, 2015). I tillegg 
kommer Helse Nord IKTs datarom (Datasenter 1) til 13 mill. kroner. UNN kan dessuten 
disponere inntil 15 mill. kroner av egen ramme til Vardesenter og Lærings- og 
mestringssenter.  
 
Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i Helse Nord RHFs vedtak i følgende styresaker:  
• styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - godkjenning av 

forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging (styremøte 22. 
juni 2012). Rammen ble fastsatt til 1185,4 mill. kroner i kostnadsnivå pr.  1. juni 
2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden er antatt til 
100 mill. kroner. Samlet investeringsramme er dermed beregnet til 1285,4 mill. 
kroner (P50, 2018). 

• styresak 54-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk 
ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013 (styremøte 27. mai 2015). Her 
justerte styret i Helse Nord RHF rammen for prosjektet til 1 594 mill. kroner etter at 
anbudskonkurranse og forhandlinger var gjennomført. 
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Investeringsrammen for Renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård er gitt i Helse Nord RHFs 
vedtak i følgende styresaker: 
• styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen (styremøte 22. 

juni 2011) 
• styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 20. 

juni 2013)  
• Det er i tillegg gitt administrativt tilsagn til utvidelse av rammen i brev av 18. 

desember 2014. 
 

Samlet investeringsramme er 96,3 mill. kroner. 
 
Investeringsrammen for PET-senter er gitt i Helse Nord RHFs vedtak i følgende 
styresak:  
• styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 

forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014 (styremøte 17. desember 2014). 
Investeringsrammen er satt til 536,3 mill. kroner (P85), hvor styringsmålet er satt til 
493,1 mill. kroner (P50, 2017). 

 
Om byggeprosjektene 
Teksten nedenfor er et sammendrag av tertialrapport for 2. tertial pr. 31. august 2015. 
 
Nytt Pasienthotell  
Bygging av pasienthotellet er fullført, kun mindre utomhusarbeider gjenstår. 
Helseforetaket er nå inne i en periode, der noen reklamasjonsarbeider, opplæring og 
trimming av tekniske anlegg pågår. Økonomisk er hotellprosjektet i balanse, med 
prognose til en margin på 20 mill. kroner. Bygging av lokale til datasenter 1 (DS1), 
teknisk bygg og kulvert er nærmest fullført, og Helse Nord IKT sitt innredningsprosjekt 
pågår.  
 
Videre arbeid med utredning/prosjektering av Vardesenter samt Lærings- og 
mestringssenter er startet, og forventes ferdig i høst. Løsningen som utredes, er å bygge 
to etasjer til over gangbroen mellom Pasienthotellet og A-fløyen. Hvis denne løsningen 
blir valgt og lar seg finansiere, må gjennomføringen organiseres som et eget prosjekt, 
eventuelt i tilknytning til Vestibyleprosjektet, ettersom Pasienthotellet er ferdigstilt. 

 
Det er etablert god internkontroll i forbindelse med HMS-forhold i pågående prosjekter, 
og det er ikke meldt om avvik som har resultert i personskader. 
 
A-fløyen 
Kontrakt ble signert 17. juni 2015, og arbeid ble startet 3. august 2015. 
Kontraktsinngåelsen skjedde noe senere enn planlagt, men dette vil ikke endre 
tidspunkt for ferdigstillelse. Det pågår nå arbeider med kulvert i plan 4/5 og sanering av 
A2 før riving.  
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Konkurranse Entreprenører E01 Tidsfrister 
Prekvalifiseringsprosess ferdig 13.8.2014 
Utsendelse konkurranse 15.9.2014 
Mottak tilbud 14.1.2015 
Evaluering/Oppstart forhandling Forventet konkludert 27.3.2015 
Kontrakt inngåelse 17.6.2015 
Byggestart 3.8.2015 
Overtakelse (uendret) 26.2.2018 

 
Bygging av midlertidige bygg er ferdigstilt. Det er bygget ca. 3 000 m2 midlertidige bygg 
på omlag seks måneder. Begge byggene har fått ferdigattest, og er i drift. 

 
Det pågår dialog med entreprenør vedrørende sluttoppgjør for byggene. Styret i UNN 
ble nærmere orientert om dette muntlig i forrige møte. Det forventes fortsatt at 
budsjettet overholdes. 
 
Det gjennomføres HMS-arbeid i pågående prosjekter i henhold til planer, og det er ikke 
meldt om noen avvik som har resultert i personskader. 
 
Renovering Bygg 7 Åsgård 
Kontrakt er skrevet med Bjørn Bygg AS om renovering av bygg 7, og arbeidet pågår i 
henhold til avtalt økonomi og fremdriftsplan. Ferdigstillelse er planlagt 18. april 2016. 
Det er avtalt å bruke 10 mill. kroner av UNNs vedlikeholdsbudsjett til å renovere 
fasaden på bygget samtidig med innvendige arbeider. Valgt løsning for vedlikehold av 
fasade er godkjent av Riksantikvaren. Prosjektledelsen ivaretar denne bestillingen. 
 
Vernerunder gjennomføres annenhver uke i byggeperioden. Riveentreprise ble 
gjennomført uten uønskede hendelser. 
 
PET-senter 
PET-senteret er i oppstartsfase med intens detaljprosjektering og koordinering mot 
brukernes basisprosjekt som er en forutsetning for godkjenning av 
legemiddelproduksjon.  
 
I perioden er grunnarbeider gjennomført med sprenging tett inntil trafikkert vei og 
bussholdeplass. Arbeidet har blitt gjennomført på to uker kortere tid enn anslått og til 
budsjett. Ingen uønskede hendelser med personskader er registrert. 
 
Anbud med entrepriseformen totalentreprise ble kunngjort 20. april 2015 med 
innlevering 14. august 2015. Tilbudene var dyrere enn forventet, og det ble valgt å 
avlyse konkurransen på dette grunnlaget, og å gå i forhandling med tilbydere. Dette 
arbeidet antas å være gjennomført i løpet av september 2015. Adm. direktør i UNN 
orienterte nærmere om status i forhandlingene i styremøtet i UNN, den 6. oktober 2015. 
Det har også vært utlyst konkurranse på syklotron med tilhørende utstyr. Evaluering av 
denne konkurransen pågår. 
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Arbeid med prosjektering og kontrahering er åtte uker forsinket i forhold til 
opprinnelig fremdriftsplan. Dette hovedsakelig på grunn av forsinket arkitektleveranse 
og uheldig konkurransestart i forhold til fellesferie. 
 
Det ble gjennomført ny usikkerhetsanalyse i mai/juni 2015 i henhold til anbefalinger i 
prosjektets kvalitetssikringsrapport. 
 
Sammendrag alle byggeprosjekter går frem av tabell 1 nedenfor:  
 

 
 Pasienthotell A-fløyen Bygg 7 

Åsgård 
 

PET 
HMS Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik 
Planlagt 
ferdigstillelse 23.04.2015 26.02.2018  18.04.2016 24.02.2017 

Fremdrift Ingen avvik  Ingen avvik Ingen avvik  8 uker 
Ramme inneværende 
år      114,0 mill. kr 374,1 mill. kr 77,8 mill. kr 148,5 mill. kr 

Sum investert hittil 
2015    59,1 mill. kr 112,3 mill. kr 25,8 mill. kr 33,6 mill. kr 

Sum investert totalt 358,9 mill. kr 356,2 mill. kr 46,7 mill. kr 56,9 mill. kr 
Investeringsramme 
P50 403 mill. kr 1596 mill. kr 96,3 mill. kr  493,1 mill. kr  

Prognose 
økonomiavvik -20,0 mill. kr 0 0 0 

Tabell 1 – Sammendrag byggeprosjekter UNN HF, pr. 2. tertial 2015 
 
Medvirkning 
Saken ble i UNN forelagt Brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og 
vernetjenesten samt Arbeidsmiljøutvalget i egne møter henholdsvis 21., 22. og 23. 
september 2015. Protokoller og referater fra disse møtene ble behandlet som egne 
referatsaker i styremøte i UNN, den 6. oktober 2015.  
 
Saken ble tatt til orientering i samtlige utvalgsmøter. 
 
Vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at bygging av det nye pasienthotellet er gjennomført, og at 
den økonomiske prognosen er +20 mill. kroner i forhold til P50-rammen. Det er spesielt 
gledelig at hele prosjektet har vært gjennomført uten at det har forekommet alvorlige 
personskader. 
 
Også gledelig er at arbeidet med hovedentreprisen i prosjekt A-fløyen er i gang, og at 
bygget ser ut til å kunne ferdigstilles innenfor tidsrammen.  
 
Renoveringsarbeidet på Bygg 7 ved UNN Åsgård pågår i henhold til plan, og vil bli et løft 
for psykiatrien i Tromsø og omegn, når bygget etter hvert tas i bruk. Det er viktig for 
fremtidig utnytting av arealene ved UNN Åsgård at Riksantikvaren har godkjent 
foreslått løsning for vedlikehold av fasade. 
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En mindre forsinkelse i oppstarten av PET-senteret kan vise seg vanskelig å ta igjen som 
følge av knapp tidsplan, men det er gledelig at grunnarbeidet allerede er gjennomført i 
henhold til plan. 
 
Adm. direktør er tilfreds med at fremdriften i prosjekterings- og byggearbeider 
hovedsakelig går i henhold til gitte mandater. Adm. direktør anbefaler derfor at 
Tertialrapport nr. 2-2015 for store byggeprosjekter ved UNN, tas til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - utbyggingsprosjektene 
  Tertialrapport pr. 31. august 2015  
  Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
  Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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