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Styresak 121-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 
 
 
Bakgrunn 
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2016 
for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styremøte, den 
15. juni 2016, jf. styresak 82-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016.  
 
Det pågår tre store utbyggingsprosjekter ved UNN: A-fløyen, Renovering Bygg 7 ved 
UNN Åsgård og PET-senter.  
 
Saksfremlegget er stort sett sammenfallende med tilsvarende sak til styret i UNN, den 5. 
oktober 2016. 
 
Investeringsrammen for A-fløyen er gitt i styrets vedtak i styresak 54-2015 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av 
styresak 59-2013 og 74-2013 (styremøte 27. mai 2015) og er på 1 547 mill. kroner. I 
styresak 54-2015 ble rammen endret i vedtakets punkt 3 - som følger: Styret godkjenner 
at prosjektet gjennomføres med ny ramme på 1.594 mill. kroner, hvorav 1.547 mill. kroner 
legges til rammen for Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og 47 mill. kroner 
legges til Helse Nord RHFs ramme for senere beslutning.   
 
Begrunnelsen for dette var en mulighet for å redusere kostnaden med 47 mill. kroner 
ved ikke å bygge om i B2, der det skal etableres tre operasjonsstuer og oppvåkning. 
 
Investeringsrammen for Renovering Bygg 7 ved UNN Åsgård er gitt i Helse Nord RHFs 
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 senter er gitt i Helse Nord RHFs styresak 144-2014 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging av 
styresak 18-2014 (styremøte 17. desember 2014). Investeringsrammen (P85, 2017) er 
satt til 536,3 mill. kroner (P85), hvor rammen til UNN er satt til 493,1 mill. kroner (P50, 
2017). 
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Kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialvis rapportering til 
styret i Helse Nord RHF bidrar til å gi styret trygghet for at prosjektet gjennomføres i 
tråd med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende 
tiltak i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt kvalitet i 
gjennomføring av krevende prosjekt.  
 
A-fløyen 
Status og fremdrift i prosjektet 
Overordnet fremdriftsplan holdes, og klinisk drift skal starte 24. januar 2018. Milepæl 
for tett bygg 15. august 2016 er oppnådd, og alle fasader (ikke transportåpninger) er 
montert. I juni 2016 startet arbeider med montasje av lettvegger. Alle arbeider ligger i 
en taktplan som følges. Innflytting av laboratorier i 10. etasje planlegges startet ca. 
januar 2017. Etter dette flyttes det suksessivt inn i etasjene nedover i bygget. 
 
Økonomi  
Budsjett for prosjektet overholdes innenfor P85-rammen. Rokadekostnader for interne 
ombygginger og flyttekostnader har vært uforutsigbart. Dette har medført at budsjett 
på 15 mill. kroner er overskredet, og at posten behandles opp mot prosjektets 
sikkerhetsmargin. Alle større arbeider som vil inkluderes i posten er ferdigstilt, og 
prosjektledelsen anser derfor å ha kontroll over kostnaden. Initiale avklaringer omkring 
salg av C00 bygg er startet opp for å sikre realisering av budsjettert inntekt. Prognose 
for finanskostnader viser en gevinst for prosjektet sett opp mot budsjett på grunn av 
lave renter og bruk av egenkapital. 
 
Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) 
Det har vært gjennomført 24 vernerunder, og det har vært 130 registrerte uønskede 
hendelser (RUH) i byggefasen. Tre av disse har medført mindre personskader med 
sykemelding, og prosjektets H-verdi er 26,3 (H = arbeidsulykker x 1.000.000 / totalt 
antall arbeidstimer).  
 
Miljø og avfallshåndtering 
Rapport for avfallshandtering etter rivearbeidet på A2 er under utarbeidelse. 
 
Risikohåndtering 
I planleggingsfasen ble det gjennomført regelmessige risiko- og mulighetsanalyser der 
tiltak ble vurdert fortløpende. I byggefasen er det innført tilsvarende analyser sammen 
med entreprenør og underentreprenør. De tre største risikoer som er identifisert i 
prosjektet er brukerinitierte endringer, kontraktsforståelse og byggherrens 
utstyrsleveranser.  
 
Rokadekostnader og interne ombygginger har tidligere vært vurdert blant de høyeste 
risikoene i prosjektet. I den fasen som prosjektet er inne i nå vurderes denne risikoen 
som lav og under kontroll.  
 
Størst mulighetsrom ansees det å ligge i tett oppfølging mellom byggherre og 
entreprenør, opplæringsplaner og fremdriftseffektive løsninger. Det er planlagt tiltak 
for å redusere risiko ved kjente faktorer. 
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Renovering Bygg 7 Åsgård 
Status og fremdrift i prosjektet 
Bygget er overtatt fra entreprenør og har vært inne i en testfase i sommer, parallelt med 
at utomhus- og fasadearbeider har blitt ferdigstilt og overtatt av UNN. Fullskalatester 
har blitt utført innenfor brann. Møblering er foretatt og innflytting pågår. Innflytting 
skjer i begynnelsen av september 2016 og offisiell åpning ved Helse- og 
omsorgsministeren skjer 13 september 2016. Prosjektet vil avsluttes i løpet av neste 
rapporteringsperiode. 
 
Økonomi  
Prosjektet har gått i henhold til plan, og prognosen er et sluttresultat i balanse med 
budsjett. 
 
Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) 
Det har vært gjennomført 40 vernerunder, registret 52 RUH, og prosjektets H-verdi er 
0. 
 
Miljø og avfallshåndtering 
Rive-entreprisen har hatt en total mengde på avfall på 557,3 tonn, der 529,3 tonn av 
disse har vært sortert. Dette gir en sorteringsgrad på 95 %. 
 
Risikohåndtering 
Prosjektet er i en fase, der risikoen anses som så lav at behovet for tertialrapportering 
ikke lenger er tilstede.  
 
PET-senter 
Status og fremdrift i prosjektet 
Prosjektet arbeider med etablering av huldekker og bærende stål i plan 8-10 for 
kontoretasjene. Videre arbeides det med klargjøring for oppstart av tekniske fag som 
begynner montasjen ca. 15. september 2016. Arbeidene med kulvert er startet og 
planlegges gjennomført innen 31. desember 2016. Det er vektlagt å minimere 
driftsforstyrrelsene for pasienter og den daglige driften ved UNN. Busstrafikk er lagt om 
til enveiskjøring i Hansine Hansens vei i en kort periode. 
 
Etableringen av kontoretasjene i plan 8-10 er i gang. Ansatterepresentanter, 
bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten er involvert i detaljplanleggingen. 
Ferdigstillelse er utsatt grunnet utvidelsen av kontoretasjene. Klinisk drift starter 20. 
februar 2017. 
 
Økonomi  
Prosjektet har vært inne i en intensiv periode for å avklare og ferdigstille alle 
nødvendige forhold. I denne perioden er det også gjennomført risikoanalyser og 
økonomigjennomgang.  
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Prosjektet har avdekket flere forhold som har vært nødvendig å innlemme i prosjektet, 
og som vil medføre kostnadsøkning. Disse avvikene skyldes i hovedtrekk  
1) Endrede forutsetninger/eksterne forhold 
2) Mangler og feilkalkuleringer i prosjektet 
3) Andre forhold.  
 
Totalt dreier disse punktene seg til en kostnadsøkning på omkring 50 mill. kroner. Det 
blir i løpet av september 2016 gjennomført vurderinger omkring mulige kutt som vil bli 
behandlet i prosjektets styringsgruppe i 17. oktober 2016. Adm. direktør vil orientere 
nærmere om dette i styremøte 26. oktober 2016. 
 
Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) 
Det har vært et mindre branntilløp i forbindelse med sveisearbeid. Dette ble slukket, før 
brann og redning var på stedet. Episoden har ingen konsekvenser for prosjektet. Det er 
gjennomført 16 vernerunder, innmeldt 134 RUH og prosjektet har ingen personskader. 
Prosjektets H-verdi er lik 0. 
 
Miljø og avfallshåndtering 
Det har ikke vært gjennomført rivearbeider i forbindelse med prosjektet. Rapport for 
avfallshåndtering er ikke utarbeidet ennå. 
 
Risikohåndtering 
Det er gjennomført risiko- og mulighetsanalyser. De største risikoer som er avdekket er 
mulighet for prosjekteringsfeil, endringsønsker og fremdrift av byggherrens 
utstyrsleveranser. 
 
Det har vært jobbet intenst med å avklare muligheter for prosjekteringsfeil, og noen 
mangler har blitt oppdaget og har medført ekstra kostnader i prosjektet. Det er også 
tilkommet noen kostnader ved fremdriftskoordinering av byggherrens 
utstyrsleveranser.  
 
I tillegg er det gjennomført risikovurdering av tekniske anlegg. De er avdekket behov 
for etablering av egen forsyning av reservekraft og trykkluft. Dette er anlegg som 
opprinnelig ikke var inkludert i prosjektet, da dette skulle forsynes fra eksisterende 
anlegg ved UNN. Resultat av disse forholdene oppsummeres i prosjektets økonomiske 
utfordring. Det vises til vedlegg 1 for nærmere informasjon. 
 
Mulighetsrommet er oppsummert som gaver til senteret, godt samarbeid mellom 
byggherre og entreprenør og medfinansiering fra Universitetet i Tromsø (UiT) og 
Sykehusapotek Nord HF. Det pågår diskusjon med UiT om økning av deres 
anleggsbidrag i tråd med bestilt arealøkning til forskning. 
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Organisasjonsutvikling 
I styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - oppdatering (styremøte 25. 
november 2015) er det stilt krav til rapportering om organisasjonsutvikling (OU) og 
gevinstrealisering i forbindelse med nye byggeprosjekter. Status i UNN er at det er 
vedtatt organisering og struktur på hvordan dette skal gjennomføres.  
 
Beslutning ble gjort i direktørens ledermøte 19. april 2016. Saksfremlegget definerer at 
OU er et linjeansvar. Det er besluttet etablering av en koordinerende funksjon i 
stabssenteret. Den koordinerende enheten er under etablering. I andre tertial 2016 er 
noe konkret arbeid kommet i gang. Arbeidet gjenopptas etter ferieavviklingen. 
 
Medvirkning 
Saken blir forelagt for de ansattes organisasjoner i UNN, vernetjenesten og 
brukerutvalgets arbeidsutvalg i ordinære drøftingsmøter. Protokollene fra disse 
møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Arbeidet med A-fløyen er kommet godt i gang og holder fremdriftsplanen. Det er 
oppnådd tett bygg og innvendige arbeider er startet opp i henhold til fremdriftsplan.  
Prosjektet planlegger teknisk idriftsetting i oktober 2017, og det er stor sannsynlighet 
for at prosjektet fullføres innenfor P85-rammen. 
 
Renoveringsarbeidet på bygg 7, Åsgård er fullført i henhold til plan. Innflytting og 
åpning er gjennomført, og bygget fremstår som en stor oppgradering for 
psykiatribehandlingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Arbeidet med å 
forbedre forholdene for psykiatrien følges opp ved at idéfasen for bygningsmassen 
planlegger å legge frem sin rapport i første tertial 2017. 
 
Det er svært gledelig at byggearbeidene med PET-senteret og kontoretasjene er godt i 
gang. Gjennomføringen av dette er av stor betydning for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Helse Nord. Adm. direktør er bekymret for økonomistatusen i prosjektet, 
og ser at prosjektkostnaden vil overstige P50-rammen. Dette er beklagelig, men 
samtidig må det trekkes frem at PET-senter prosjektet er det klart mest komplekse 
prosjektet i UNN-regi. Prosjektet er unikt i nasjonal og internasjonal målestokk ved at 
det inneholder både human PET, syklotron, nukleærmedisin, forskningsfasiliteter og 
apotekets legemiddelfabrikk.  
 
Prosjektorganisasjonen jobber videre med økonomi og mulige kostnadsreduksjoner. 
Adm. direktør vil informere nærmere om dette i styremøte 26. oktober 2016. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. august 2016 om byggeprosjekter 

i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

2. Styret er tilfreds med at utvidelsen av A-fløyen ved Universitetssykehuset i Nord-
Norge HF gjennomføres innenfor P85-rammen. 

 
3. Styret er tilfreds med at gjennomføringen av renoveringen på Åsgård er gjort 

innenfor planlagt tid og kostnad. Prosjektet utgår fra tertialrapporten. 
 
4. Styret forutsetter at gjennomføringen av PET-senteret løses innenfor P85-rammen. 

Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere orientering om dette i neste 
tertialrapport. 

 
 
Bodø, den 14. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  
  
1) Tertialrapport 2 tertial 2016 - Byggeprosjektene UNN HF (04)  

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. 
 
2) Tertialrapport 2 tertial 2016 - Byggeprosjektene UNN HF (04.sladdet) 
   
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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