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Styresak 40-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2015 
 
 
Formål og sammendrag 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2015 
for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
 
Rapporten omfatter prosjektene Nytt pasienthotell, A-fløyen og PET-senteret i Breivika 
samt Renovering Bygg 7 på Åsgård. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende 
orienteringssak til styret i UNN, den 30. mars 2016.  
 
Pasienthotellet er i henhold til tidsplanen og den økonomiske prognosen 19,9 mill. 
kroner under P50-rammen. Hotellet ble åpnet for drift 1. juli 2015 og offisielt åpnet av 
helseministeren den 1. september 2015. I desember 2015 fikk styringsgruppen forslag 
for løsning til Vardesenter og lærings- og mestringssenter. Styringsgruppen 
konkluderte med at arealet ikke var egnet til å løse oppgaven og legger videre løsning 
av disse oppgavene til Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen i UNN. 
 
A-fløyen har i rapporteringsperioden startet arbeidet med å rive A2 og å reise A3. 
Arbeidet går i henhold til plan. 
 
I Bygg 7 ved UNN Åsgård har arbeidet med renoveringen pågått i henhold til plan. Det 
er oppstått en force majeure episode hos vindusprodusent, der flom medførte tre ukers 
forsinkelse på prosjektet. 
 
PET-senteret har gjennomført konkurranse på bygging og inngått kontrakt. Arbeider 
med byggingen har startet, samtidig med at samspillsfase 2 pågår. 
 
Adm. direktør er tilfreds med at fremdriften i prosjekterings- og byggearbeider 
hovedsakelig går i henhold til gitte mandater og anbefaler at tertialrapporten tas til 
orientering. 
 
Bakgrunn 
Det pågår fire store utbyggingsprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN), nytt pasienthotell, A-fløyen, Renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård og PET-senter. I 
denne styresaken fremlegges sammendraget av tertialrapporten for 3. tertial 2015 pr. 
31. desember 2015. Nytt pasienthotell er i prinsippet ferdigstilt. Det gjenstår kun 
endelig avstemming av resultat med økonomiavdeling og avslutningsrapport. 
Sammendrag av byggeprosjektene fremgår av tabell 1 på neste side. 
 



  Pasienthotell A-fløyen Bygg 7 
Åsgård 

PET 

HMS Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik 
Planlagt ferdigstillelse 23.04.2015 26.02.2018  02.05.2016 24.02.2017 
Fremdrift Ingen avvik  Ingen avvik 3 uker  8 uker 
Ramme inneværende år      114,0 mill. kr 374,1 mill. kr 47,0 mill. kr 148,5 mill. kr 
Sum investert hittil 2015    71,9 mill. kr 228,2 mill. kr 53,0 mill. kr 42,0 mill. kr 
Sum investert totalt 371,7 mill. kr 472,0 mill. kr 71,4 mill. kr 65,3 mill. kr 
Investeringsramme P50 403 mill. kr 1596 mill. kr 96,3 mill. kr  493,1  
Prognose økonomiavvik -20,0 mill. kr 0r 0 0 

Tabell 1 – Sammendrag og status for byggeprosjekter UNN HF pr. 31.12.15 
 
Investeringsrammen for nytt pasienthotell er gitt av styret i Helse Nord RHF i vedtak i 
styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt pasienthotell – 
prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart (styremøte 29. april 2013) og 
styresak 75-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – økt behov 
utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak 45-2013 (styremøte 20. juni 2013).  
Bevilget investeringsramme er på 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 investeringsramme til finansiering av 
Vardesenter og Lærings- og mestringssenter.  
 
Investeringsrammen for A-fløyen er gitt av styret i Helse Nord RHF i vedtak i styresak 
70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging (styremøte 22. juni 
2012). I styresak 54-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny 
økonomisk ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013 (27. mai 2015) justeres 
rammen for prosjektet til 1 594 mill. kroner etter at anbudskonkurranse og 
forhandlinger er gjennomført. 
 
Investeringsrammen for Renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård er gitt av styret i Helse 
Nord RHF i vedtak i styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av 
investeringsplanen (styremøte 22. juni 2011) og 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 på 96,3 mill. kroner. 
 
Investeringsrammen for PET-senteret er gitt av styret i Helse Nord RHF i vedtak i 
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).  
 



Formål 
Denne styresaken har som formål å oppdatere styret i UNN og styret i Helse Nord RHF 
på status i arbeidet med å realisere vedtatte utbyggingsprosjekter ved UNN. I henhold 
til rapporteringsplanene skal dette skje gjennom tertialvise rapporteringer. 
 
Saksutredning 
Nedenfor fremlegges sammendrag av tertialrapport for 3. tertial pr. 31. desember 2015. 
 
Nytt Pasienthotell  
Bygging av pasienthotellet er fullført, kun mindre utenomhusarbeider gjenstår til 
sommeren 2016. Økonomisk er hotellprosjektet i god 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 IKTs innredningsprosjekt pågår.  
 
Videre arbeid med utredning/prosjektering av Vardesenter samt Lærings- og 
mestringssenter ble ferdig i desember 2015. Løsningen med å bygge tre etasjer over 
gangbroen mellom Pasienthotellet og A-fløyen viste seg å være dårlig egnet for å løse 
funksjonene, og styringsgruppen for prosjektet vedtok å søke annen løsning i 
sammenheng med bygningsmessig del av strategisk utviklingsplan. Dette arbeidet 
forventes å være ferdig november 2016.   

 
Det er ikke meldt om noen avvik som har resultert i personskader i byggefasen av 
hotellet. 
 
Det vil bli laget egen avslutningsrapport for prosjektet. 
 
A-fløyen 
Forhandlinger med entreprenører om bygging av A-fløy ble avsluttet i mai 2015 med et 
resultat som lå over P85-rammen. Det ble utarbeidet forslag til ny ramme som ble 
behandlet av styret i Helse Nord RHF i styresak 54-2015. Styret vedtok ny 
investeringsramme som er i tråd med fremforhandlet budsjett basert på kutt i 
prosjektet. Ny ramme er satt til 1 594 mill. kroner. 
 
Bygging av midlertidige bygg er ferdigstilt. Ca. 3000 m2 midlertidige bygg er reist på ca. 
seks måneder. Dette er i overkant hurtig for å fange alle prosesser. Begge byggene har 
fått ferdigattest og er i drift. Sluttoppgjøret med entreprenøren var krevende, men 
endte med at partene ble enige om et oppgjør som var 5 mill. kroner over kontrakt. 
Dette er innenfor prosjektets budsjett. 
 
Riving av fløy A2 er ferdigstilt, og råbygg på fløy A3 pågår i henhold til fremdriftsplan. 
Det forventes at arbeidet med fasader starter i neste rapporteringsperiode. 

 
Det gjennomføres HMS-arbeid i henhold til planer. Det er meldt om to avvik som har 
resultert i personskader med sykefravær. Den alvorligste skaden er vridning av kne 
som pr. i dag er uavklart i forhold til omfang og har medført ca. fire ukers sykemelding. 
Dette medfører at H-verdi1 pr. dato er 55. Både byggherre og entreprenør har tatt 

1 H-verdi: skader med fravær pr. million arbeidede timer 



ytterligere grep for å forbedre HMS-arbeidet og den løpende risikovurderingen i forhold 
til konkrete oppgaver. 
 
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 var planlagt 18. april 2016. 
En episode med flom hos vindusleverandør har medført forsinket leveranse og totalt tre 
ukers forsinkelse av prosjektet. Ny ferdigdato er 2. mai 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 bestillingen på vegne av teknisk avdeling. 
Klinikken har valgt å utsette innflytting i bygget til etter at utvendige arbeider er 
ferdigstilt. Det planlegges oppstart av drift i september 2015. 
 
Vernerunder gjennomføres annenhver uke i byggeperioden. Det er ikke rapportert 
uønskede hendelser. 
 
PET-senter 
PET-senteret har gjennomført konkurranse og forhandling om byggekontrakt. Det var 
ett tilbud om bygging som lå over budsjett. Det er fremforhandlet tilbud innenfor 
budsjettet i P50-margin og undertegnet kontrakt. Arbeider med fundamenter og kjeller 
er startet, samtidig som samspillsfase 2 pågikk i høst.  
 
Det er gjennomført anbudskonkurranse på syklotron med tilhørende 
produksjonsutstyr, og kontrakt er inngått innenfor budsjett. Kontraktsverdien er på 46 
mill. kroner, og det er gitt tilsagn om at dette dekkes fra Trond Mohn som gave. Gaven 
fordeles mellom Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UIT) og UNN. 
Andelen til UIT utløser gaveforsterkningsmidler. Mohn har også gitt tilsagn på å gi en 
PET-CT-maskin og en PET-MR-maskin til senteret. Førstnevnte ligger inne i prosjektet, 
men PET-MR-maskinen ligger utenfor rammen til senteret. I samspillsfasen med 
entreprenør har planlegging og kostnader for tilpasning til PET-MR blitt ivaretatt. 
 
Etter avsluttet samspillsfase er det kommet endringsmelding fra entreprenør på 23,6 
mill. kroner eksklusiv mva. Endringen inkluderer økte kostnader for PET-MR og skal 
behandles i styringsgruppen for prosjektet. 
 
Det er etablert rutiner for HMS-arbeidet på byggeplass. Det er ikke rapportert avvik 
som har medført skader. 
 
Endring av Helse Nords konsernbestemmelser åpner mulighet til å finansiere tre ekstra 
etasjer på PET-senteret med leasingavtale. Etasjene har vært planlagt tidligere, men den 
økonomiske situasjonen medførte at de ble tatt ut av prosjektet. Etter årsskifte er det 
lyst ut konkurranse om utvidelse av senteret. Eventuell anbefaling om realisering 
kommer i egen styresak, jf. styresak 29-2016. 
 
  



Medbestemmelse/medvirkning 
Oppfølging av byggeprosjekter legges frem for ansattes organisasjoner, vernetjenesten 
og brukerutvalgets arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter. Protokollene fra disse 
møtene ettersendes til UNN-styret og behandles som egne referatsaker i styremøtene i 
UNN.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at bygging av det nye pasienthotellet er avsluttet, og at 
kostnaden er holdt under P50-rammen. Endelig resultat vil foreligge i sluttrapport. Det 
er gledelig at prosjektet er gjennomført uten alvorlige personskader. 
 
Arbeidet med A-fløyen er kommet godt i gang og holder fremdriftsplanen. Det er 
uheldig at det har vært to skader på anleggsplassen. Adm. direktør konstaterer at de to 
arbeidsulykkene har medført umiddelbar aksjon fra entreprenør og byggherre for å 
forsøke å unngå ytterligere hendelser.  
 
Renoveringsarbeidet på bygg 7 Åsgård pågår i henhold til plan. Det blir et løft for 
psykiatrien i Tromsø, når bygget tas i bruk. Det er viktig for fremtidig utnytting av 
arealene på Åsgård at Riksantikvaren har godkjent foreslått løsning for vedlikehold av 
fasade. 
 
Det er også gledelig at byggearbeidene med PET-senteret er kommet i gang. Det pågår 
vurderinger omkring økonomisk konsekvens av endringsmelding etter samspillsfasen, 
men det er klart at en betydelig del av endringen skyldes tilpasning i forhold til gave 
PET-MR. Adm. direktør i UNN vurderer foreløpig at den økte prosjektkostnaden dekkes 
av midler som frigis av P50-rammen som følge av øvrige gavebeløp. Styret i Helse Nord 
RHF vil bli orientert, dersom det kommer endringer i dette. 
 
 
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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 18. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - utbyggingsprosjektene 
  Tertialrapport pr. 31. desember 2015  
  Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
  Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 




