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Styresak 38-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2015 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken gjelder hoveddelen av tertialrapport nr. 3-2015 (status pr. 31. 
desember 2015) for byggeprosjektet Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus 
(NKS), til styrets orientering.  
 
Status ble sist gitt i styremøte, den 25. november 2015, jf. styresak 124-2015 
Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015.  
 
Sammendrag 
• Hovedaktiviteter i 3. tertial 2015 har vært bygging av plan 1 i entreprise B02, 

produksjon av seksjoner på fabrikk i Tyskland i entreprise B03, prosjektering for 
begge disse entreprisene, avklaring knyttet til leveranse av medisinsk teknisk utstyr 
samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag for ytterligere utstyrsanskaffelse. 

• En krevende aktivitet i 3. tertial 2015 har vært å løse nedbøyningsproblematikk1 
som oppsto etter B03s krav for konstruksjon levert av B02, herunder avklare 
framdriftsmessige og økonomiske konsekvenser. 

• Kontrahering av VVS byggutstyr (B04) er gjennomført innenfor budsjett. 
Kontrahering av kjøkkenutstyr (B05) ferdigstilles medio januar 2016. 

• Anskaffelse av medisinskteknisk utstyr gruppe 1 (bygg- og installasjonspåvirkende) 
er avsluttet, og detaljert planlegging av leveransene pågår. 

• Prosjektets kvalitet og innhold utvikler seg i all hovedsak som planlagt og innenfor 
forprosjektets rammer, med unntak for utomhusanlegg, der det foreløpig er lagt til 
grunn en reduksjon i kvalitet og omfang. Også på en del andre bygningsmessige og 
tekniske områder er det gjort noen kvalitetsreduksjoner for å holde 
kostnadsrammen. Ingen av disse har konsekvens for den kliniske virksomheten. 

• Revisjon av hovedtidsplan pågår som følge av ytterligere samordning mellom 
entreprisene B02 og B03. B03s krav om maksimal nedbøyning i B02 har generert en 
forsinkelse i råbyggarbeidene. B02 har revidert sin plan slik at B02 forlenger 
arbeidene med plan 1 fram til medio mars 2017. B03 kan starte som planlagt 1. mars 
2016. Det jobbes videre med resten av tidsplanen for å avklare ytterligere 
koordinering mellom B02 og B03. Foreløpig antas at byggearbeidene ferdigstilles 
tidlig 2017 og at bygget blir klart til bruk våren 2017. I rapport pr. 2. tertial 2015 het 
det « … foreløpig antas at bygget ferdigstilles i løpet av 2016 som antatt i 
forprosjektet, med ibruktagelse tidlig 2017». 

1 nedbøyningsproblematikk: Utfordringer knyttet til tettheten i betongen og dens evne til å tåle 
belastning. 



• Prosjektets styringsmål er fastsatt til 1.410 mill. kroner (jf. styresak 15-2015 
Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av 
prosjektramme, styremøte 26. februar 2015), og prosjektet er pålagt å ikke planlegge 
med bruk av prosjektets margin. Det betyr at styringsmålet må inneholde reserver 
for tiltak som det ellers ville være naturlig å finansiere med margin. 

• Avklaring og innarbeiding av diverse brukerønsker er gjort. 
• Kunstprosjektet pågår. 
 
De viktigste forestående aktiviteter er: 
• Prosjektering og bygging i entreprisene B02 og B03. 
• Revisjon av hovedtidsplan etter samordning mellom B02 og B03. 
• Revisjon av bygge- og entreprisebudsjett. 
• Ytterligere konkurranser om brukerutstyr. 
• Videre avklaring om og eventuelt innarbeiding av diverse brukerønsker. 
• Utforming av kunst. 
• Samordning og samarbeid med OU-prosjekt. 
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Prosjektets SHA-plan og SHA-organisasjon er etablert i samsvar med 
Byggherreforskriften og er implementert i B02. Hovedbyggeleder har overtatt KU2-
rollen. 
 
Det har vært to uhell med personskade på byggeplass siden oppstart. Begge er fulgt opp 
av Arbeidstilsynet. Det er ikke avdekket kritikkverdige forhold, men tiltak iverksettes 
for å unngå lignende uhell. 
 
Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold 
Det er iverksatt tiltak for å forhindre uverdige arbeidsforhold og sikre innsyn i og 
kontroll med skattemessige forhold i byggekontraktene. Dette ble nærmere redegjort 
for i forrige tertialrapport. 
 
Fremdrift 
Kontraktarbeidet i B01 er overtatt 5. mai 2015 og omfatter opparbeidelse av tomt og 
teknisk infrastruktur. I protokoll fra overtagelsen datert 13. mai 2015 er mangler ved 
overtakelsen dokumentert. Disse er nå utført. 
 
Entreprise B02 omfatter bygging av plan 1, der råbygget er ca. 50 % ferdig og tekniske 
fag er begynt. 
 
Entreprise B03 omfatter bygging av plan 2 og 3. Detaljprosjektering pågår. 66 seksjoner 
av totalt ca. 284 er ferdig bygd i fabrikken. Første leveransen til Kirkenes er snart klar 
for transport. 
 

2 KU-rollen; Koordinator i Utførelsesfasen, jfr. Byggherreforskriften. 



Tredje tertial i 2015 ble preget av utfordringer som oppsto etter at strenge 
nedbøyningskrav fra B03 ble kjent og de forsinkelsen og kostnadskonsekvenser som 
dette skapte. 
 
Konkurransen om anskaffelse av brukerutstyr pågår. Første anskaffelse som omfatter 
utstyr som er særlig bygg- og installasjonspåvirkende er avklart, og detaljplanlegging av 
det valgte utstyret pågår, herunder samordning med byggeentreprisene. Tildeling av 
oppdrag for ca. 50 mill. kroner er foretatt. 
 
Prosjektets samlede tidsplan er koordinert mellom de to entreprisene. Framdriften i 
B02 er tidskritisk og førende for samlet framdrift. 
 
I opprinnelig forprosjekt fra juni 2013 var det lagt til grunn at nybygget skulle være 
ferdigstilt i løpet av 2017. I godkjent forprosjekt (ref. addendum) er det lagt til grunn 
for kostnadskalkylen at bygget ferdigstilles 2. halvår 2016, basert på den valgte 
entreprisestrategien. Det er foreløpig mindre avvik fra denne antagelsen. Bygget 
ferdigstilles ved årsskiftet 2016-2017 og vil være klart til bruk våren 2017. 
 
Ny hovedtidsplan for prosjektet er under arbeid, særlig for å fange opp uavklarte 
forhold i koordineringen mellom B02 og B03. 
 
Økonomi 
Investeringsramme (P85) 
Helse Nord RHF har ved godkjenning av forprosjekt fastlagt en totalramme for 
prosjektet på 1.460 mill. kroner (p85 2018-kroner), inklusive en margin på 150 mill. 
kroner. 
 
Etter konkurranse om og kontrahering av byggearbeid ble det gjennomført ny 
usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader. Den viste at det er behov for å øke 
prosjektets styringsmål (p50) med 60 mill. kroner fra 1.310 mill. kroner til 1.370 mill. 
kroner, ved overføring fra prosjektets margin. Samtidig er behovet for margin redusert 
fra 150 mill. kroner til 40 mill. kroner. 
 
Usikkerhet knyttet til valutaforhold skal inngå i styringsmålet, og usikkerheten er 
fjernet ved kjøp av en valutasikring for 14,9 mill. kroner. 
 
Godkjent budsjett (P50) 
Ved styrets vedtak i Helse Nord RHF 26. februar 2015 (jf. styresak 15-2015) er 
styringsmålet for prosjektet fastsatt til 1.410 mill. kroner, inklusive finansiering av 
kjøkken samt valutasikring. 
 
For å ivareta styringsmålet ble budsjettrevisjon gjennomført juni 2015. 
 
Prosjektkostnad 
Forventet sluttkostnad vurderes fortløpende i prosjektleders månedsrapportering. Det 
vises til avsnitt om sammendrag økonomi senere i denne saken. 
 
 



Forventet produksjon pr. år 
Foreløpig kan kostnadspådrag over tid presenteres slik:   
 

 
 
 
 

 
Kostnadspådrag over tid vil bli nærmere utredet til neste tertialrapportering og blir 
basert på revisjon av hovedtidsplan som fortsatt pågår. 
 
Forventet finanskostnad 
Finanskostnaden er anslått til 22 mill. kroner, ref. avsnitt 5.7 nedenfor. Det er vesentlig 
lavere enn tidligere anslått, som følge av konkurranse og forhandlinger om entreprise 
B03, der kostnadspådraget kommer på et senere stadium i prosjektet. 
 
Investeringsplan 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet i styremøte 30. april 2014 investeringsplan - 
som følger: 
 

 
 

Sammendrag økonomi 
Prosjektets økonomiske status viser: 
 
• Påløpt i siste tertial august 2015 - desember 2015:  270,6 mill. kroner 
• Påløpt totalt pr. desember 2015: 707,3 mill. kroner 
 

  Sum t.o.m. 
2013 

2014 2015 2016 2017 

Prosjektstyringsramme 1 410 75 85 550 550 150 



 
 
Pr. desember 2015 er økonomiske reserver disponert, og prognosen ligger 16,7 mill. 
kroner over styringsrammen. Dette på grunn av endringer som er besluttet siden 
budsjettrevisjonen i juni 2015 samt flere mindre entrepriser som må finansieres av 
prosjektet. 
 
Prosjektleder legger frem forslag til budsjettrevisjon i egen sak for styringsgruppen. 
Tertialrapporten er ikke oppdatert i forhold til dette, og det vil legges frem en egen 
styresak for styret i Helse Nord RHF i et senere styremøte. 
 
  

Nr Navn Budsjett rev 
jun '15

Sluttprognos
e per des '15

G
    

 
  

 

1 Felles 34 338 263 34 338 263     

2 Bygning 467 280 325 501 046 719           

3 VVS 204 389 416 204 389 416     

4 Elkraft 51 937 916 51 937 916   

5 Tele og automatisering 13 901 967 13 901 967   

6 Andre installasjoner 0 5 000 000     

7 Utendørs 48 827 710 48 827 710     

Sum entreprisekostnader 820 675 597 859 441 992             

8 Generelt 153 000 000 153 000 000     

9 Spesielt 392 200 000 400 696 498           

0 Reserve 30 060 000 0       

Varanger kraft anlegsbidrag 0 2 500 000       

Enova/SV -10 500 000 -10 500 000   

Prisstigning 12 000 000 9 000 000       

Valuta risiko 12 527 516 12 527 516       

Regnskapsavvik uavklart   

Sum prosjektkostnad 1 409 963 113 1 426 666 006              



Delkapitler 
Generelle og spesielle kostnader 
Dette omfatter følgende hovedposter, ref. avsnitt om økonomi: 
• Generelle kostnader, anslag 153 mill. kroner omfatter: 

- Tidligfaseplanlegging 
- Prosjektledelse, byggeledelse og andre byggherrekostnader 
- Prosjektering 

• Tomt er anskaffet og kostnaden avklart. Samsvarer med kalkylen. 
• Rammen for kunst er justert til 6 mill. kroner inkl. planlegging og administrasjon.  
• Ufordelt reserve på 30 mill. kroner er til prosjekteiers rådighet innenfor 

styringsmålet. Denne er pr. dags dato redusert til 14 mill. kroner etter at flere 
endringer er avklart. 

• Kjøkkenarealer inngår i bygningen og finansieres gjennom prosjektet, men eierskap 
og drift sammen med Sør-Varanger kommune er til utredning. Brukerutstyr til 
kjøkken er forutsatt å finansieres utenom prosjektet. 

• Støtte fra Enova med 6,5 mill. kroner utbetales på nærmere vilkår, forutsatt at 
passivhusstandard oppnås. Siste kontroll av passivhuskravet viser at dette er 
ivaretatt. 

• Prisstigning var opprinnelig anslått med 3 % pr. år, basert på den framdriften som lå 
til grunn for forprosjekt. Beløpet er redusert vesentlig som følge av forhandlinger 
om entreprisene, der B03 leveres med fast pris (forutsatt den avtalte tidsplanen). 

• Byggelånsrente er anslått med 3,5 % og 2,1 % pr. år, basert på aktuell framdrift. 
 
Entreprisekostnader 
Entreprisekostnader er basert på prognose for B01 og forhandlete kontrakter for B02 
og B03. I tillegg inngår ytelser som ikke omfattes av entreprisene, herunder byggutstyr 
VVS. 
 
Sluttfaktura for entreprise B01 ble mottatt medio september 2015 og oppsummering av 
B01 er rapportert nærmere i kapitel 7. 
 
Entreprisekostnadene er i all hovedsak basert på den kvaliteten som er forutsatt i 
godkjent forprosjekt, med unntak for utomhusanlegg, der det er lagt til grunn en 
reduksjon i omfang av beplantning og kvalitet på steinarbeider. Det er også gjennomført 
andre kostnadsreduserende tiltak som vil berøre bygningsmessige og tekniske 
kvaliteter i bygget. 
 
Utstyr 
Netto anskaffelse brukerutstyr var anslått til 123 mill. kroner inklusive mva., 
planlegging og administrasjon. I tillegg kommer en gjenbruksverdi på ca. 20 mill. 
kroner.  
 
Anskaffelse av utstyr pågår, med sikte på særlig å ha byggpåvirkende utstyr avklart til 
entreprenørenes detaljprosjektering. Resultatet av den første utstyrskonkurransen 
viser at anskaffelsen blir rimeligere enn det som ligger til grunn for forprosjektets 
kalkyle. Dette ga grunnlag til å redusere utstyrsbudsjettet til 100 mill. kroner ved 
budsjettrevisjonen i juni 2015. 



Konklusjon 
Adm. direktør vil komme tilbake til styret ad. en eventuell bruk av reserver innenfor 
P85-rammen, når revidert budsjett er behandlet i styringsgruppen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2015 om byggeprosjekter 
i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 18. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport byggeprosjekt Finnmarkssykehuset HF  

- Nye Kirkenes sykehus pr. 31. desember 2015 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
 
 




