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Styresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2018 

 
 
Formål 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 1-2018 (status pr. 30. april 2018) for 
byggeprosjektene Nordlandssykehuset (NLSH) somatikk Bodø - byggetrinn 2, med 
følgeprosjekter.  
 
Saksframlegget er et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten levert av 
utbyggingssjefen ved NLSH. Saken behandles ikke av styret i NLSH før styremøte 26.juni 
2018.  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styresak 40-
2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017 
(styremøte 21. mars 2018). 
 
Perspektivskisse og plantegninger følger av figur 1 og 2 nedenfor: 

   
Fig. 1: Perspektivskisse     
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Fig. 2: Plantegning med fløybeskrivelse 

  
Investeringsramme 
I styresak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering (styremøte 14. 
desember 2016) fastsatte styret i Helse Nord RHF revidert investeringsramme, inklusive 
prisstigning og byggelånsrente, for byggetrinn 2 i Bodø til 3 673,9 mill. kroner.  
 
Styret har i tillegg godkjent følgeprosjekt med egen investeringsramme: 
 
G-fløy (Ny kontorfløy) 
Det vises til 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), hvor G-fløyen ble 
godkjent innenfor en ramme på 134 mill. kroner.  
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Øvrig 
Styret har i tillegg godkjent moderniseringsprosjekt som organiseres inn i prosjekt 
Byggetrinn 2: 
 Endret konsept Bodø, inkl. integrerte operasjons- og hybridstuer:    35,0 mill. kroner 
 Økt MTU1, herunder ny strålemaskin: 30,0 mill. kroner 
 Heliport/akuttheis:  18,2 mill. kroner 
 CT/simulator (Kreftplan)     9,0 mill. kroner 
 
Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 20. juni 2013):  
 Varmesentral og medisinrobot, investeringsramme 36,0 mill. kroner 
 
Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
(styremøte 15. juni 2016): 
 Økt MTU 2017-20, operasjonsrobot 30,0 mill. kroner       
  
Sum øvrige Helse Nord:  158,2 mill. kroner 
 
Fra øvrige investeringsrammer for NLSH  
 Køsystemer og portørtjenester  18,0 mill. kroner 
 Nytt sterillager 2,8 mill. kroner 
 
Sum øvrige NLSH:  20,8 mill. kroner 
 
Samlet vedtatt økonomisk ramme for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø: 
 
Byggetrinn 2:   3.673,9 mill. kroner 
G-fløy:       134,0 mill. kroner 
Øvrige invest.      179,0 mill. kroner   (endring fra forrige rapp.:+ 2,1 mill.  kø-systemer) 
Tilsammen:   3.986,9 mill. kroner 
 
Pågående arbeid 
Arbeidene i dette tertialet har vært konsentrert om fløy A med renovering av 
eksisterende areal og påbygg i enden av fløyen. Det har vært svært hektisk aktivitet på 
byggeplassen, men man har klart å gjennomføre arbeidene slik at opprinnelig 
innflyttingsperiode fra 4. til 16. juni 2018 kan gjennomføres. Spesielt har sene 
avklaringer rundt røntgen i 2. etasje bydd på store utfordringer. 
 
Arbeidene er organisert i til sammen 19 entrepriser som koordineres av byggherren, 
men som ikke kan gjennomføres uten et godt samarbeid og samordningsvilje mellom 
alle aktører. Avhengigheten til hverandre illustreres ved at en enkelt entreprenørs 
forsinkelse raskt forplanter seg til fremdriften for andre aktører.  
 
NLSH legger stort arbeid i å følge opp de enkelte entreprisers fremdrift for å 
tilrettelegge for koordinert fremdrift, men det påpekes at prosjektets kompleksitet har 
vært kjent for og således en forutsetning for alle kontrakter.  

1 MTU: Medisinteknisk utstyr 
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Krav om ekstra kompensasjon som følge av at entreprenøren hevder at plunder og 
heftforhold har vært større enn de hadde forutsatt, har HF-et valgt å avvise, ettersom 
denne typen utfordring måtte entreprenørene regne med ville oppstå. 
 
Det er i tidligere tertialrapporter orientert om behov for mer omfattende 
rehabiliteringsarbeider i 2., 3., og 4. etasje i AB-fløyen enn forutsatt. I tillegg er det i 
perioden avdekket behov for forsterkning av gulv i 2. etasje som følge av vektøkning på 
ny MR og CT. 
 
Det er også funnet skjevheter i utvendig fasade på eksisterende bygning som krever 
større oppretninger på bæresystemet for utenpåliggende fasadekassetter. Det har vært 
nødvendig med en større grad av omprosjektering og tilpasninger av prosjektgrunnlaget 
enn det som var påregnet, og dette har påført prosjektet betydelige merkostnader. 
 
De forberedende arbeider til fløy B er kommet i gang med saging i trappevegg etter at 
forsterkning av trappevegg er utført. Det er også startet arbeid med nye skillevegger 
mot A-fløyen. HMS2 har stor fokus ved utarbeidelse av ROS-analyser og sikker jobb 
analyser (SJA). Forberedelser for flytting av riggområdet er startet. 
 
Også i dette tertialet har arbeidene blitt gjennomført uten innrapporterte problemer for 
sykehusdriften i fløy B. At byggearbeidene i fløy A så langt har gått uten større ulemper 
og konsekvenser for sykehusdriften, viser at de tiltak som er innført og den fokus som 
har vært på samspill, har fungert godt. 
 
Etablering av PCI i Bodø ble besluttet av styret i Helse Nord RHF i styremøte 13. 
desember 2017. Det arbeides med vurdering av alternative plasseringer av PCI-lab. 
 
Fremdrift 
Prosjektet er inne i fase 3, hvor hoveddelen er knyttet til renovering/utvidelse av fløy 
AB (høyblokken). 
 
Første del av fase 3 har vært organisert i det som kalles fase 3.1 Forberedende 
rokadearbeider. Den delen av fase 3.1 som omfatter tilrettelegging for tømming av A-
fløyen er avsluttet. 
 
I fase 3.2 gjennomføres ombyggingen/påbyggingen av A-fløyen. Gjeldende 
hovedfremdriftsplan har innflytting i A-fløyen i uke 23 og 24. Innflytting vil skje i 
henhold til planen. Forsinkelser i byggearbeidene har gjort at tiden til system- og 
totaltester blir kortere enn opprinnelig planlagt, men nødvendige tester vil være 
gjennomført før flyttingen starter.  
 
Ombyggingen av B-fløyen skjer i fase 3.3. Forutsatt at denne kan gjennomføres uten 
avbrekk av budsjettmessige årsaker, ventes disse arbeidene ferdig i slutten av 2019. 
 
 
 

2 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
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Prognose totale kostnader 
Jf. tertialrapport nr. 1-2018 er prognose for byggetrinn 2 til sammen kr 4 028 172 543, 
som innebærer en underdekning på 43,45 mill. kroner sammenliknet med budsjett.  
 
Endelig prognose om sluttkostnaden for hele renoveringen av A+B settes opp etter at 
fløy A er sluttført. 
 
Pr. 30. april 2018 var det totalt utbetalt kr. 3 563 974 200. Det har vært et forbruk på 
144,8 mill. kroner siste tertial. Dette er på samme nivå som forrige tertial. Det er stor 
aktivitet i prosjektet.  
 
Pr. 30. april 2018 var det således belastet 3 564 mill. kroner på prosjektet. Det 
disponible budsjett pr. denne datoen er satt til 3.622,3 mill. kroner. Det står således 58,3 
mill. kroner som ”ubrukte” midler pr. 30. april 2018. Dette er en reduksjon på 36,1 mill. 
kroner i forhold til forrige tertialrapport. 
 
Fra tidligere behandling av tertialrapport  
Fra sak 40-2018 hitsettes sitat fra adm. direktørs vurdering: Adm. direktør og styret er i 
tidligere rapportering kjent med en sannsynlig merkostnad på 40-60 mill. kroner. I tråd 
med konsernbestemmelser for investeringer, skal ikke endringer i ett foretak gå ut over 
fremdrift for investeringer i andre foretak. I utgangspunktet må Nordlandssykehuset dekke 
dette ved å omprioritere innenfor egne frie rammer. Det er ventet at foretaket vil be om 
utvidede rammer i sine innspill til rullering av langsiktig investeringsplan.  
 
I sitt innspill til rullering av langsiktig investeringsplan har styret i Nordlandssykehuset 
HF i styresak 019-2018 vedtatt å be om at det gis en tilleggsramme på 100 mill. kroner 
for ferdigstillelse av fløy AB.  
 
Det vises til forslag til rullering av langsiktig investeringsplan (jf. styresak om Plan 2019-
2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026). Her foreslår adm. direktør at 
styret bevilger rammeøkning på 60 mill. kroner i 2020. Adm. direktør foreslår at NLSH 
først gjennomgår mulig salg av eiendom, før ytterligere rammer vurderes. 
 
HMS og samspillet med driftsorganisasjonen 
HMS-arbeidene i dette tertialet har vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om 
personskader, heller ikke om utslipp til ytre miljø.  
 
Også i dette tertialet er arbeidet gjennomført uten rapporterte problemer for 
sykehusdriften i fløy B. Dette viser at innførte tiltak og samspillet mellom drift- og 
prosjektorganisasjonen har fungert godt. 
 
Det har vært stort fokus på ekstra renhold og kompenserende tiltak i grensesnittene 
mellom anleggsområdet og sykehusdriften. 
 
Styrebehandling i Nordlandssykehuset HF  
Dette saksfremlegg er utarbeidet i samråd med NLSH. Tertialrapporten blir behandlet av 
styret i Nordlandssykehuset HF 26. juni 2018 med tilsvarende innstilling til vedtak som i 
denne styresaken. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at fremdriften i byggprosjektet i Nordlandssykehuset 
Bodø går i henhold til tidsplan, uten skader på personell og med god samhandling med 
driftsorganisasjonen.  
 
Styret er tidligere orientert om årsaker til at forventet kostnad er 40-60 mill. kroner 
høyere enn bevilget ramme.  
 
I tråd med konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord skal ikke endringer i ett 
helseforetak gå ut over fremdriften for investeringer i andre helseforetak. I 
utgangspunktet må Nordlandssykehuset HF dekke dette ved å omprioritere innenfor 
egne frie rammer eller eventuelt finne andre tiltak som kan frigjøre midler til prosjektet, 
for eksempel ved salg av boliger.  
 
Nordlandssykehuset HFs økonomiske resultat har ikke vært høyere enn resultatkrav. 
Helseforetaket har ikke generert rom for å øke investeringsrammen ut over plan.  
 
Etter en helhetsvurdering ser adm. direktør at det ikke er realistisk for 
Nordlandssykehuset HF å fullfinansiere renoveringen av AB ved å redusere på andre 
aktiviteter. Adm. direktør foreslår at helseforetaket innvilges en rammeøkning på 60 
mill. kroner (jf. styresak om Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 
2019-2026).  
 
Nordlandssykehuset HF har et potensiale for salg av eiendommer. Adm. direktør har i 
dialog med Nordlandssykehuset HF foreslått at dette potensialet gjennomgås grundig 
før eventuell ytterligere økning av investeringsrammen i 2020. Det vises til styresak om 
Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i 

Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør orienterte om potensialet for salg av eiendommer i 

Nordlandssykehuset HF i et senere styremøte. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport nr. 1-2018 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

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

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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