
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2014/3582 Øyvin S Grongstad 90603041  Kirkenes, 28.02.2016 
 
Saksnummer 31/2016 
 
Saksansvarlig:  Drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad 
Møtedato:   17. mars 2016 

Utløsning av marginen (p85) for Nye Kirkenes sykehus 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset ber administrerende direktør om å oversende sak til styret 

i Helse Nord RHF, hvor det bes om å få utløst marginen (p85) til Nye Kirkenes sykehus 
(NKS). Det betyr konkret at Finnmarkssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å endre 
styringsmålet fra 1410 MNOK til 1460 MNOK og at 1460 MNOK fortsatt er prosjektets 
ytre ramme. 

2. Styret er bekymret for at reserven til uforutsett i byggeprosjekt NKS er svært lav. På 
bakgrunn av dette bes prosjekt NKS utarbeide en liste med kostnadsreduksjoner som 
kan sikre en reserve til uforutsett i størrelsesordenen 30 MNOK, innenfor ny 
kostnadsramme 1460 MNOK. 

 
 
 
Stein Erik Brevikås 
Konst. administrerende direktør 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. NKS budsjettrevisjon 2016-02-28 
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Utløsning av marginen (p85) til Nye Kirkenes sykehus 
 
Saksbehandler:  Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad 
Møtedato:  17. mars 2016 

1. Oppsummering og anbefaling  
Den avsatte reserven innenfor p50 i byggeprosjekt Nye Kirkenes Sykehus (NKS) er brukt 
opp og sluttprognosen for prosjektet overstiger p50. Månedsrapporten for januar 2016 
rapporterer en forventet sluttprognose på 1445 MNOK, samt at det rapporteres om en 
forventning om flere uforutsette kostnader innen prosjektets ferdigstillelse. 
Prosjektleder rapporterer om et forventet behov for reserve i størrelsesordenen 29-32 
MNOK.  
 
På bakgrunn av det aktuelle kostnadsbildet, samt de kjente utfordringer som ligger 
foran prosjektet, bør den avsatte marginen for usikkerhet utløses (p85).  
 
Det anbefales derfor at styret i FIN HF vedtar følgende: 
 

1. Styret ber Finnmarkssykehusets administrasjon om å oversende sak til styret i Helse 
Nord RHF, hvor det bes om å få utløst marginen (p85) til NKS. Det betyr konkret at 
FIN HF ber Helse Nord RHF om å endre styringsmålet fra 1410 MNOK til 1460 MNOK 
og at 1460 MNOK fortsatt er prosjektets ytre ramme. 

2. Styret er bekymret for at reserven til uforutsett i byggeprosjekt NKS er svært lav. På 
bakgrunn av dette bes prosjekt NKS utarbeide en liste med kostnadsreduksjoner 
som kan sikre en reserve til uforutsett i størrelsesordenen 30 MNOK, innenfor ny 
kostnadsramme 1460 MNOK. 

2. Bakgrunn 
Forprosjekt NKS ble i juni 2013 lagt fram til styrebehandling. P85 ble da foreslått satt til 
1800 MNOK og p50 til 1595 MNOK. Dette ble ikke vedtatt og prosjektet måtte redusere 
forventet kostnad vesentlig. Dette ble gjort gjennom et addendum til forprosjektet. Dette 
addendumet la blant annet opp til en alternativ entreprisestrategi og en forventning om 
tilbud fra flere alternative entreprenører.  
 
Forprosjektet inkludert addendum for NKS ble vedtatt, og klarsignal for bygging ble gitt i 
styrevedtakene 97/2013 i Helse Finnmark HF og 142/2013 i Helse Nord RHF. 
Styringsmålet (p50) ble satt til 1310 MNOK og kostnadsrammen (p85) til 1460 MNOK. 
Alle tall er ved ferdig prosjekt, inkludert prisstigning og byggelånsrente. Forskjellen på 
p50 og p85 er avsetning for usikkerhet på 50 MNOK. Byggestart for prosjektet ble satt til 
1. mai 2014 og ferdigstillelse til 31.12.2016. 
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I forbindelse med inngåelse av kontrakter for entreprisene B02 og B03 (bygging av plan 
1-4) ble styringsmålet justert til 1410 MNOK, på bakgrunn av de innhentede priser samt 
at totalkostnaden for bygging av kjøkken ble tatt inn i prosjektet.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF satte p50 til 1420 MNOK i styresak 2/2015: 

 
 
Styret i Helse Nord justerte rammen til 1410 MNOK i styresak 15/2015: 

 
 
Kontraktene ble tildelt Sundquist AS (B01 - tomt og grunnarbeider), Kirkenes 
Byggservice AS (B02 - grunnplanet) og Cadolto Fertiggbebäude GMBH (B03 - plan 2-4 
seksjonsbygging i Tyskland). 

3. Vurdering 
Byggingen av NKS er i full gang. Grunnarbeidene ble gjennomført av Sundquist AS og var 
ferdigstilt i april 2015 og i mai 2015 ble selve byggingen oppstartet. Det bygges nå 
grunnplan på byggetomten av Kirkenes Byggservice AS i entreprise B02. Denne 
entreprisen er hele grunnetasjen, inkludert utstyr og teknikk. Parallelt med dette bygges 
etasjene 2, 3 og 4 inne på fabrikk i Tyskland, som ferdige seksjoner. Det er Cadolto 
Fertiggebäude GMBH som seksjonsbygger denne delen av sykehuset, og seksjonene skal 
fraktes til Kirkenes og monteres fra mai 2016. Ferdigstillelse av bygget er beregnet til 
mars 2017, som er en forsinkelse på ca 3 måneder ut fra den forventede tidsplanen. 
 
Prosjektet har siden tidlig 2015 jobbet ut fra en p50 på 1410 MNOK. Det ble rapportert 
fra prosjektledelsen ifm vedtak av denne p50, at prosjektets margin var svært lav (ca 10 
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MNOK) og at dette kom til å bli svært krevende. Det har derfor vært gjennomført flere 
kostnadsreduserende tiltak, samt at det hele veien har vært klart at budsjettet til utstyr 
måtte benyttes som salderingspost.  
 
Prosjektet er spesielt ut fra at byggemetoden ikke tidligere har vært gjennomført i 
Norge, samt at bygget skal tilfredsstille krav til passivhus. Prosjektet har opplevd en del 
spesielle utfordringer som har gitt økte entreprisekostnader og dermed økt behov for 
reserve: 
 
• B01: Til dels vanskelige grunnforhold på tomta – 12 MNOK 
• B02: Tilpasning til B03, herunder ekstra forsterkning av dekker og alle 

konstruksjoner for å håndtere overliggende konstruksjoner – 18 MNOK inklusive 
en del forsinkelseskostnader 

• B03: Kostnadsreduserende tiltak som etter detaljprosjektering ikke lot seg 
gjennomføre, særlig for å ivareta passivhus og myndighetsforhold – 20 MNOK 

 
Vanskelige grunnforhold er ikke uvanlig, men siden NKS gjennomførte vesentlige 
grunnundersøkelser, inkl ca 60 grunnboringer, var dette ikke forventet. Tilpasningene i 
B02 for å kunne være kraftig nok til å bære B03 var svært uventet, siden det ble 
gjennomført en lengre samspillsfase før kontraktsinngåelse. Økningene i B03, som følge 
av at ikke alle kostnadsreduserende tiltak kunne gjennomføres uten å rokke ved 
passivhus-godkjenning og myndighetskrav knyttet til lys og varme, var heller ikke 
ventet.  
 
Uforutsette, spesielle kostnader blir da på ca 50 MNOK eks mva. Når en så tar med at 
disse utfordringene også har forårsaket en forsinkelse på ca 3 måneder, som gir en 
ekstra rentekostnad og prisstigning på 7 MNOK, gir dette totalt en ekstra utfordring på 
drøyt 70 MNOK inkl mva. 
 
Med et styringsmål på 1410, inkludert 10 MNOK til uforutsett, ville dette gitt en 
forventet prognose på 1470 MNOK. I tillegg kommer de ekstra kostnadene som må 
forventes ifm avslutningen av prosjektet, anslått av prosjektet til ca 30 MNOK. Dette ville 
gitt en forventet sluttkostnad på ca 1500 MNOK.  
 
Prosjektet har, parallelt med utfordringene, jobbet med mange, store og små, 
kostnadsreduserende tiltak. Dette har gitt resultater i størrelsesordenen 25 MNOK. 
Dette gir en gjenstående utfordring på ca 15 MNOK, selv med utløsning av prosjektets 
margin (p85). Prosjektet har startet en jobb som skal kunne løse denne utfordringen, 
under forutsetning av at marginen utløses og nytt styringsmål settes til 1460 MNOK. 

4. Risikovurdering 
Det er i dag stor risiko for at NKS ikke skal klare å holde seg til vedtatt styringsmål. Det 
anses ikke sannsynlig å klare å overholde et styringsmål på 1410 MNOK, uten drastiske 
kutt i funksjoner.  
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Dersom prosjektets margin for usikkerhet utløses og styringsmålet endres til 1460 
MNOK, anses det mulig å avslutte prosjektet med vedtatte funksjoner og kvaliteter. 
Dette er heller ikke uten risiko, men med stram styring vil det være gjennomførbart. Det 
vil være avgjørende å styre innkjøp av utstyr stramt, for å nå målet. 

5. Budsjett/finansiering 
Utløsning av marginen medfører ekstra kostnader for Finnmarkssykehuset HF på lang 
sikt. Dette gir ekstra finanskostnader og ekstra avskrivningskostnader. Denne endringen 
på 50 MNOK gir i størrelsesordenen 2 MNOK i ekstra årlige avskrivningskostnader, samt 
1 MNOK i finanskostnader. På den annen side er disse kostnadene lagt inn i foretakets 
bærekraftsanalyse, siden denne har verdiene for p85 som grunnlag. Dette betyr ikke at 
dette ikke gir ekstra utfordringer for bærekraften, siden omstillingsbehovet ville kunne 
vært 3 MNOK lavere, dersom NKS hadde klart å overholde p50.  
 
Siden byggingen av sykehuset er midt i gjennomføringen anses det sikke som mulig å 
stoppe prosjektet, samt at det er usannsynlig å gjennomføre kutt som vil kunne gi 
mulighet for å gjennomføre innenfor p50. Ut fra dette bør reserven på 50 MNOK utløses 
på tross av de økonomiske konsekvensene dette gir. 

6. Medbestemmelse 
Saken drøftes med de tillitsvalgte mandag 7. mars 2016.  
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Til Prosjektansvarlig Øyvin Grongstad 
 
Fra Prosjektleder Gunnar Stumo 
 
Dato: 28.02.2016 Arkiv 14 Sak 11/04 Fil NKS budsjettrevisjon 2016-02-28 

Bygge- og entreprisebudsjett revisjon 

1 Bakgrunn 

Prosjektleder har i to saker i januar og februar lagt fram forslag til revisjon av bygge- og 
entreprisebudsjett, herunder forslag om å disponere prosjektets margin. Prosjektleder er 
på denne bakgrunn blitt bedt om å redegjøre for årsakene til økning av forventet sluttkost-
nad. Det gjøres i dette notatet. 

2 Budsjett- og kostnadsutvikling 2013-2016 

For oversiktens skyld refereres her de viktigste begivenhetene i prosjektets kalkyler og 
kostnadsramme: 
 

 I juni 2013 la prosjektet fram forslag til forprosjekt. Entreprisekostnaden var da be-
regnet til 759 MNOK. Styringsmål (P50) var foreslått til 1.595 MNOK og forslag til 
kostnadsramme var 1.800 MNOK (P85). Styringsmålet inneholdt en reserve på 51 
MNOK og kostnadsrammen en margin på 205 MNOK (P85 ÷ P50). Marginen 
skyldtes i store grad usikkerhet knyttet til entreprisekostnad, særlig betongpriser. 

 

 Høsten 2013 ble det fastlagt en kostnadsramme som var vesentlig lavere, og pro-
sjektet måtte bearbeides ut fra det. Alle foreliggende forslag til kostnadsreduse-
rende tiltak av teknisk og bygningsmessig art ble iverksatt. I tillegg ble funksjoner 
tatt ut og netto- og bruttoareal ble redusert som følge av det. Dette reduserte entre-
prisekostnaden fra 759 til 722 MNOK og forventet prosjektkostnad (P50) fra 1.800 
til 1.645 MNOK. 

 

 Videre utarbeidet prosjektet en ny entreprisestrategi ved å gå over fra byggherre-
styrte sideentrepriser til totalentreprise, etter at dialog med markedet indikerte at 
dette var eneste realistiske framgangsmåte. Videre ble det innarbeidet mulighet for 
at deler av sykehuset kunne bygges på fabrikk i Tyskland, noe som ville gi lavere 
entreprisekostnader og raskere byggetid med lavere rente og prisstigning. 

 
Tiltakene nevnt over ble dokumentert i addendum til forprosjektet av juni 2013, og 
det lå til grunn for godkjenning i styret og i Helse Nord. I addendum var entreprise-
kostnaden anslått til 686 MNOK, reserven til 40 MNOK, styringsmål til 1.310 MNOK 
og marginen til 150 MNOK innenfor en kostnadsramme på 1.460 MNOK. 

 

 Styret i Finnmarkssykehuset fattet i sak 02/2015 den 12.01.2015 slikt vedtak: 
 

 
 

 Styret i Helse Nord RHF fattet i sak 15-2015 den 26.02.2015 slikt vedtak: 
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 Basert på rammene fastlagt i Helse Nord, rapporterte prosjektet at reserven etter 
dette ble 8 MNOK innenfor den endelige rammen på 1.410. 

 

 For de største entreprisene (B02 og B03) forelå det tilbud i desember 2014, og der-
etter ble det gjennomført en samspillfase for å koordinere løsninger og avklare 
grensesnitt mellom de to. I denne fasen ble det lagt inn en rekke kostnadsreduse-
rende tiltak (ca. 40 MNOK). Prosjektet anslo etter dette en entreprisekostnad på 
809 MNOK, som ga en reserve på 10 MNOK innenfor rammen på 1.410 MNOK. 

 

 Etter hvert som detaljprosjekteringen i de to entreprisene kom i gang, viste det seg 
at flere av de anslåtte kostnadsreduserende tiltakene ikke lot seg gjennomføre, 
særlig som følge av passivhus krav og myndighetskrav. Videre avklarte detaljpro-
sjekteringen grensesnittspørsmål som medførte økte entreprisekostnader. 

 
I etterfølgende avsnitt er det nærmere redegjort for disse og andre endringer i for-
ventet sluttkostnad. 

 
Budsjett- og kostnadsutviklingen er illustrert i tabellen nedenfor. 
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Entreprisekostnad 759 722 686 840 842 842 809 821 833 866

Generelle kostnader 178 178 144 135 140 140 158 153 153 159

Merverdiavgift 234 225 207 244 245 245 242 244 247 256

Tomt 20 20 20 19 19 19 19 19 19 20

Brukerutstyr inkl. mva. 123 123 123 123 121 121 121 121 121 90

Kunst inkl. mva. 10 10 10 10 7 7 7 7 7 6

Ufordelt reserve inkl. mva 51 45 40 30 16 8 10 8 15 0

Andel kjøkken trekkes ut 0 -48 -48 -48 -48 0 Andel  Varanger Kraft: 2

Prosjektstøtte Enova 0 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Anl.bidrag fra Sør-Varanger kommune 0 0 0 0 -5 -5 -4 -4 -4 -5

Prisstigning 150 135 90 12 12 12 12 12 12 8

Byggelånsrente 70 62 45 43 28 28 28 23 0 36

Valutarisiko 15 13 13 13

Prosjektkostnad P50 1 595 1 465 1 310 1 402 1 370 1 410 1 410 1 410 1 409 1 444

Margin 205 180 150 40 50

Prosjektkostnad P85 1 800 1 645 1 460 1 410 1 460
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3 Økning i entreprisekostnader 

Entreprisekostnader har økt fra ca. 800 MNOK etter sampillfasen og endelig kontrakter 
med B02 og B03 i april 2015, til 865 MNOK i dagens vurdering av forventet sluttkostnad 
(ekskl. prosjektering). Økningen skyldes følgende kategorier hovedårsaker: 
 
1) «Normal» økning i kostnader pga. forhold som ikke er fanget opp i forutgående 

planlegging og prosjektering, eller der en har valgt andre kvaliteter (reduksjon eller 
økning) enn forutsatt i kontrakt. Her inngår også tilpasninger av bygg til medisinsk 
teknisk utstyr som er kontrahert. 

 
2) «Spesiell» økning for tilpasning av grensesnitt mellom to entrepriser, herunder til-

pasning til at hoveddelen av sykehuset bygges på fabrikk. 
 
3) Kostnadsreduserende tiltak som ikke lot seg gjennomføre, noe som ikke kunne av-

klares før en viss grad av detaljprosjektering var gjennomført av de to entreprenør-
ene. Dette skyldtes særlig hensyn til passivhuskravet, andre myndighetskrav samt 
en del opsjoner som etter brukeravklaringer viste seg å ikke være akseptable. Ko-
standsreduksjonene ble cirka halvert. 

 
Økningen i entreprisekostnad på 65 MNOK fordeler seg slik på disse tre kategoriene og 
på de tre entreprisene som er kontrahert (Obs! Avrundete cirkabeløp!): 

 

Kat. Endring på grunn av: B01 B02 B03 B04 B05 Sum

1
Normal prosjektutvikling ved 

detaljprosjektering
15 503 640 7 207 615 2 660 925 988 967 0 26 361 147

2
Spesiell tilpasning mellom to total-

entrepriser. Avklaring grensesnitt
0 17 849 856 131 216 0 0 17 981 072

3
Kostnadsreduserende tiltak som 

ikke lot seg gjennomføre
0 1 200 000 20 364 089 0 0 21 564 089

Sum
Eks. merverdiavgift og ekskl. 

prosjektering
15 503 640 26 257 471 23 156 230 988 967 0 65 906 308

Kontraktssummer eks. mva. og 

ekskl. prosjektering
30 035 252 295 466 988 456 481 369 12 000 000 5 000 000 798 983 609

Endring/kontraktssum 0,52 0,09 0,05 0,08 0,00 0,08

 
 

Den store økningen i B01 skyldes først og fremst at det var andre grunnforhold på tomta 
enn forutsatt i den opprinnelige kontrakten og at det ble tatt med en del arbeider som 
opprinnelig var tenkt utført i B02 (men som ikke var med i kontrakten for B02). 
 
Spesielle utfordringer som medfører de største økninger av entreprisekostnad kan derfor 
sammenfattes slik: 
 

 B01: Til dels vanskelige grunnforhold på tomta – 12 MNOK 
 

 B02: Tilpasning til B03, herunder ekstra forsterkning av dekker og alle konstruksjo-
ner for å håndtere overliggende konstruksjoner – 18 MNOK inklusive en del forsin-
kelseskostnader 
 

 B03: Kostnadsreduserende tiltak som etter detaljprosjektering ikke lot seg gjen-
nomføre, særlig for å ivareta passivhus og myndighetsforhold – 20 MNOK 

 
Spesielle utfordringer kan ut fra dette oppsummeres til 50 MNOK ekskl. mva. 
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4 Økning i andre kostnader 

I tillegg til økning i entreprisekostnader som redegjort for over og etter at kontrakter ble 
inngått, vises særlig til følgende konsekvenser av de spesielle utfordringene: 
 

 Økningen i entreprisekostnad genererer også økning i merverdiavgift. 
 

 Tilpasning mellom B02 og B03 har kostet 18 MNOK. I tillegg har tilpasningen forår-
saket utsatt ferdigstillelse med til medio mars 2017, og dette har ført til en økning i 
rentekostnad og prisstigning på 7 MNOK for 3 måneder. 
 

 Arbeid med tilpasning mellom B02 og B03, herunder lengre prosjekttid, har gene-
rert økning i generelle kostnader (prosjektledelse, byggeledelse og prosjektering). 

 
Ut fra dette utgjør kostnadsøkningen som følge av spesielle utfordringer i prosjektet i stør-
relsesorden 70 MNOK inkl. mva. 

5 Behov for reserve 

Månedsrapport for januar viser en prognose for sluttkostnad på 1.444 MNOK, jf. tabell i 
kapittel 2, eksklusiv reserve. Behovet for fortsatt reserve begrunnes slik: 
 

 Det er fortsatt fare for utsatt ferdigstillelse som følge av tilpasning mellom B02 og 
B03, og B02 har varslet ca. 2 mnd. forsinkelse i tillegg til utsatt ferdigstillelse medio 
mars 2017. Entreprenørens krav i denne forbindelse er foreløpig avvist av prosjekt-
leder, men en må være forberedt på at kravet mer eller mindre må imøtekommes. 
 
Dette kan generere 4 - 5 MNOK i økte kostnader til rigg og drift samt generelle 
kostnader (inkl. mva.). Videre medfører dette økte rentekostnader med 7 - 8 
MNOK, til sammen 11 – 13 MNOK. 
 
Økt prosjekttid som følge av denne varslede utsettelsen kan delvis kompenseres 
med forsering og andre tiltak. Slike tiltak vil også generere prosjektkostnader, men 
vil ha positiv effekt på gevinstrealisering. 

 

 Som påvist i tabellen i kapittel 3, utgjør økningene i kontraktene foreløpig kun 8 %. 
Basert på generelle erfaringer bør en ta høyde for at endringer totalt vil øke med 
ytterligere et par prosent. Dette genererer et behov for reserve på 16 MNOK 

 

 Innebygd ambulansemottak vil medføre kostander på 2 – 3 MNOK. 
 
Betraktningene over innebærer et behov for reserve for gjenstående usikkerhet på 29 – 
32 MNOK. 
 
Det presiseres at besluttet ombygging av kontorareal til røntgenlaboratorier ikke er inklu-
dert i denne vurderingen. Kostnaden for dette er tidligere anslått til 3 – 5 MNOK. 

6 Kostnadsreduserende tiltak 

Prosjektet har gjennomgått en rekke kostnadsreduserende tiltak, og det snart ikke mulig å 
foreta tiltak uten betydelige inngrep i prosjektet. Prosjektleder arbeider imidlertid med å 
undersøke ytterligere muligheter, og følgende er nevnt i den forbindelse: 
 

 Reduksjon av kvalitet i utomhusanlegg, eventuelt utsette deler av anlegget 

 Utsette og/eller forenkle helikopterlandingsplass 

 Utsette innebygd ambulansemottak 

 Utsette anskaffelse av en CT (10 MNOK) 

 Generell utsettelse/reduksjon av utstyrsanskaffelse 

 Finansiere anlegg for motorvarmere utenom prosjektet (1 MNOK) 

 Kjøkkenselskap finansiere brukerutstyr entreprise B05 (6,25 MNOK) 
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