
 

Møtedato: 26. oktober 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 14.10.2016 
 

Styresak 120-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2016 
 
 
Formål/sammendrag 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 2-2016 (status pr. 31. august 2016) 
for byggeprosjektene Nordlandssykehuset (NLSH) somatikk Bodø - byggetrinn 2 med 
følgeprosjekter.  
 
I dette saksframlegget er det gitt et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. 
Saken er sammenfallende med tilsvarende saksfremlegg for styret i NLSH 6. oktober 
2016. 
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styremøte, den 
15. juni 2016, jf. styresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2016.  
 
Perspektivskisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3. 
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Plantegning som viser fløybetegnelser 

 
 
Rammer 
I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert (styremøte 31. oktober 2012) 
fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og 
byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill. koner.  
 
I styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 
plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-
2013 (styremøte 26. november 2014) forutsetter styret i Helse Nord RHF at det 
overføres 39,4 mill. kroner fra rammen for Byggetrinn 2 som bidrag til finansieringen 
for G-fløyen. Det betyr at revidert investeringsramme for Byggetrinn 2 nå settes til 
3 574,9 mill. kroner. 
 
Styret har i tillegg godkjent disse følgeprosjekt med egen investeringsramme: 
 
G-fløyen (Ny kontorfløy) 
I styresak 132-2014 i Helse Nord RHF ble G-fløyen godkjent med en økonomisk ramme 
på 134 mill. kroner (p85-2016), inklusive prisstigning og finansieringskostnader i 
perioden. Herav ble 125 mill. kroner (p50) lagt til Nordlandssykehuset HFs rammer. 
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Øvrig 
I styresak 117-2012  i Helse Nord RHF gis investeringsrammer til følgende 
”moderniseringsprosjekter” som organiseres inn i prosjekt Byggetrinn 2: 
• Endret konsept: Integrerte operasjonsstuer og hybridstuer: 35 mill. kroner 
• Økt MTU: Ny strålemaskin: 30 mill. kroner 
• Heliport/akuttheis: 18,2 mill. kroner 

 
I styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 20. juni 
2013) ble NLSH gitt følgende investeringsramme: 
• Varmesentral og medisinrobot: 36 mill. kroner 

 
I styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
(styremøte 15. juni 2016) fikk NLSH en ramme på 30 mill. kroner (under MTU 2017-20) 
til operasjonsrobot. 
 
Fra øvrige investeringsrammer for NLSH er det definert følgende delprosjekter: 
• Køsystemer og portørtjenester: 10 mill. kroner 
• CT/simulator (Kreftplan): 9 mill. kroner 
• Sentrallageret; nytt sterillager: 2,8 mill. kroner 

 
Totalt for følgeprosjekt med egen investeringsramme (Øvrig): 171 mill. kroner 

 
Samlet ramme for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø er med dette: 
 
Byggetrinn 2 3 574 900 000kr  
G-fløyen 134 000 000kr      
Øvrig 171 000 000kr      
Totalt: 3 879 900 000kr   

 
Status 
HMS-arbeidene har også i dette tertial vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om 
utslipp til ytre miljø eller personskader. 
 
Pr. 31. august 2016 var det totalt utbetalt kr. 2 974 822 921 på byggetrinn 2 med 
følgeprosjekt. Ved forrige tertialrapportering (pr. 30. april 2016) var det registrert et 
samlet forbruk på kr. 2 852 303 121. Det har således vært et forbruk på 122,5 mill. 
kroner siste tertial som er 16,7 mill. mindre enn forbruket i forrige tertial.  
 
Etter gjeldende investeringsplan vil det totalt være disponibelt 3 014,8 mill. kroner pr. 
31. august 2016. Det står således 40 mill. kroner som «ubrukte» midler pr. 31. august 
2016. Dette er en økning på 15,1 mill. kroner i forhold til forrige tertialrapport. 
 
I dette tertialet er arbeidene i fase 2 ferdigstilt. Vestre del av de eldste bygningene (N-
fløyen) er ferdig renovert og ble tatt i bruk i begynnelsen av september 2016. Nytt 
inngangspartiet mot Parkveien er ferdigstilt og åpnet 28. september 2016.  
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Ny kontorfløy inklusive lokaler for apotek var ferdig i mai 2016, og hele bygningen var 
innflyttet i løpet av første halvdel av juni 2016. 
 
Arbeider knyttet til fase-3-renoveringen av AB-fløyen er holdt i bero i påvente av 
avklaring rundt organisering og budsjett for de bygningsmessige arbeider.  
 
Hovedentreprise for Bygg, som var ute på en mislykket anbudskonkurranse våren 2016, 
er splittet opp i syv fagpakker. Disse er sendt ut på ny tilbudskonkurranse som sidestilte 
sideentrepriser. Det ble mottatt tilbud på tre av disse 29. august 2016. Det gjaldt 
entreprisene for rivings-/saneringsarbeidene, bæresystem og felles rigg og drift, samt 
entreprisen for bygningsmessige arbeider. 
 
De fire siste entreprisene omfatter fasadearbeider, vinduer, innvendige beleggsarbeider 
og himlinger, og har anbudsfrist i midten av oktober 2016. 
 
For de konkurransene som hadde innleveringsfrist i august 2016 konkluderes det med 
at ettersom det ble levert tre til fire tilbud pr, entreprise, gjenspeiler tilbudene 
markedssituasjonen. Disse tre entrepriser har nå et samlet budsjett på rundt 340 mill. 
kroner. Ut fra de prisene som ble levert i den avlyste konkurransen på hovedentreprise 
bygg i vår, har den nye organisering av tilbudspakkene ført til en budsjettreduksjon på 
vel 50 mill. kroner.  
 
Resultatet av konkurransene for byggetrinn 2 fase 3 viser at opprinnelig budsjett er for 
lavt i forhold til dagens markedssituasjon. Det gjør at det er behov for å øke budsjettet 
for byggetrinn 2, fase 3 fra 979,3 mill. kroner til 1047,1 mill. kroner, det vil si med 67,8 
mill. kroner. 
 
I forutgående tertialrapporter er det rapportert at det for fase 2 ligger an til en 
budsjettsprekk på 44 mill. kroner. En vesentlig årsak til dette er at byggetrinn 2 er dratt 
ut i tid i forhold til det som var forutsetningen i det opprinnelige prosjektet. At det har 
vært nødvendig å bruke lengre tid til gjennomføringen skyldes i hovedsak kravet om 
opprettholdelsen av full drift i sykehuset under byggeperioden. I tillegg til økte 
tidsavhengige kostnader har denne forutsetningen medført betydelige kostnader til 
rokadearbeider, det vil si midlertidige ombygginger. 
 
Totalt er det nå en underdekning på 111,8 mill. kroner i budsjettet for byggetrinn 2 for å 
kunne sluttføre fase 3 som planlagt. Dersom det ikke tilføres nye midler til prosjektet, er 
det nødvendig med kutt i innhold. Mindre kutt kan identifiseres i samspillet med 
entreprenører, leverandører, brukere og prosjektledelsen.  
 
Uten økning av ramme er det behov for vesentlige kutt. Dette kan best gjøres ved å 
utsette store deler av innvendig rehabilitering i B-fløyen. Det innebærer at prosjektet i 
så fall avsluttes, før innvendige oppgradering av fløy B er gjennomført, og betydelige 
konsekvenser for sykehusdriften og sluttresultatet. Dette vil høyst sannsynlig føre til 
økte kostnader på lang sikt. 
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Styret i NLSH anbefaler at renoveringen av AB-fløyen ferdigstilles som planlagt, og har 
foreslått at underdekningen løses slik:  

 
Frigi P85-rammen hos Helse Nord      60 mill. kroner  
Ubrukt bevilgning G-fløy   9 mill. kroner  
Utsatt investering Lofoten 17 mill. kroner  
Økt kostnadsramme Heliport/akuttheis     13 mill. kroner  
Totalt  99 mill. kroner  

 
Dette innebærer at prosjektet gjennom kutt i gjennomføringen i tillegg må redusere 
kostnader tilsvarende 12,8 mill. kroner. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at prosjektet har god styring på HMS, utførelse, tid og 
kostnadsoppfølging. Prosjektet har nådd en ny milepæl med ferdigstillelse av H og N, ny 
hovedinngang og nytt administrasjonsbygg.  
 
De økonomiske rammene for prosjektet ble justert i 2012 slik at de inkluderte 
prisstigning og byggelånsrenter. Rentenivået har gått ned, mens kostnadsveksten i 
bygningsindustrien har vokst kraftig, også på grunn av stor investeringsaktivitet i Bodø.  
 
Gjennomføringen har i store trekk gått i henhold til plan. Ferdigstillelse er noe forsinket 
på grunn av bevisste valg underveis. Gjenstående risiko i prosjektet er vesentlig mindre 
enn tidligere, også hensyntatt at renoveringen av høyblokken kan by på uforutsette 
problemstillinger. 
 
Etter grundige prosesser med anbudsinnhenting konkluderer adm. direktør med at de 
tilbud som nå foreligger viser et godt bilde av hva som er mulig å oppnå i dagens 
marked.  
 
Byggeprosjektet i NLSH nærmer seg ferdigstillelse. Ved forrige justering av langsiktig 
plan besluttet styret å legge inn en ekstra margin på 60 mill. kroner for å ta høyde for at 
resultatet av pågående anbudsprosessen ikke ville falle innenfor vedtatt budsjett.  
 
I tråd med investeringsreglementet kan NLSH benytte ubrukte midler fra egne prosjekt. 
NLSH har i tillegg mulighet til å omprioritere egne midler tilsvarende 17 mill. kroner. 
Adm. direktør mener det er mulig å forhandle frem kostnadsreduksjoner i gjenstående 
prosjekt på 12,8 mill. kroner. Gitt at styret frigir P85-rammen på 60 mill. kroner 
gjenstår en inndekning på overskridelser av heliport/akutt-heis på 13 mill. kroner. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at Helse Nord er tjent med at prosjektet fullfører 
renoveringen av høyblokken i tråd med plan.  
 
Endringer i investeringsramme vil medføre endringer i bærekraftsanalysen og i 
likviditetsprognosene i helseforetaket. Adm. direktør vil legge frem en egen styresak 
med nærmere redegjørelse for disse elementene i en helhetsvurdering. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2016 om byggeprosjekter 

i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem egen sak med en nærmere orientering om 
plan for gjennomføring av renovering av AB-fløyen, forslag til sluttfinansiering og 
økonomiske konsekvenser for helseforetaket. 

 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport nr. 2-2016 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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