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Endret ramme for Nye Kirkenes sykehus 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i FIN HF inviteres til følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrasjon om å oversende sak til styret i 

Helse Nord RHF, hvor det bes om å få økt rammen til NKS. Rammen bes økt til 1514 
MNOK som ivaretar det behovet som usikkerhetsanalysen fra mai 2016 beskriver. 

2. Styret forventer at prosjektet arbeider videre med kostnadsreduserende tiltak og 
gjennomfører tilpasninger fortløpende for å holde kostnadene lavest mulig, innenfor 
de nye rammene. 

3. Styret tar til orientering at det bare gjøres enkle tilrettelegginger knyttet til en 
eventuelt ny økt flyktningestrøm inn over Storskog på bakgrunn av prosjektets 
økonomiske situasjon.  

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg 
2. Usikkerhetsanalyse NKS mai 2016 
3. SG sak 2016-21 Kostnadsreduserende tiltak mai 2016 
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Endret ramme for Nye Kirkenes Sykehus 
 
Saksbehandler:  Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad 
Møtedato: 15.06.2016 

1. Oppsummering og anbefaling  
Nye Kirkenes Sykehus prosjektet er nå i full bygging. Finnmarkssykehuset har 
gjennomført usikkerhetsanalyser etter at alle kontraktsmessige forhold nå er klarlagt. 
Usikkerhetsanalysen viser behov for 1514 MNOK, inkludert 14 MNOK til uspesifisert og 
11 MNOK til usikkerhetsmargin. Ut fra dette er den avsatte økonomiske rammen til 
byggeprosjekt Nye Kirkenes Sykehus (NKS) er for lav.  
 
Styringsgruppen for prosjektet har vurdert tre valgmuligheter for å tilpasse rammen til 
prosjektet: 
• Å redusere funksjonsarealer i det nye sykehuset – det eneste tiltaket som kunne ha 

medført reelle kostnadsreduksjoner 
• Å gjennomføre kutt og utsettelser i henhold til fremlagt forslag til kutt og utsettelser  
• Å be om en utvidet ramme for prosjektet 
 
Styringsgruppen vurderte at det ikke var noen fordeler med gjennomføringen av 
kulepunkt 1 og kulepunkt 2, og anbefalte derfor at disse ble forkastet. Kulepunkt 3 ble 
anbefalt fra styringsgruppen ut fra at dette på best mulig måte vil sikre de overordnede 
mål prosjektet har satt. 
 
I forbindelse med flyktningsituasjonen over Storskog før jul 2015, ble det foreslått 
tilrettelegging i NKS for å kunne ivareta en liknende situasjon i nytt sykehus. Dette har 
blitt kostnadsberegnet til totalt 55 MNOK, mens man kunne tilrettelegge for noe av dette 
for 11 MNOK. Det er gjennomført enkle tilrettelegginger for teknisk infrastruktur og 
sjekk av bæring/blyskjerming. På bakgrunn av prosjektets økonomiske situasjon, samt 
det faktum at en ytterligere tilrettelegging ikke gir økt beredskap, anbefales det ikke å 
gjennomføre ytterligere tilrettelegging. 
 
Det anbefales derfor at styret i FIN HF vedtar følgende: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrasjon om å oversende sak til styret 
i Helse Nord RHF, hvor det bes om å få økt rammen til NKS. Rammen bes økt til 
1514 MNOK som ivaretar det behovet som usikkerhetsanalysen fra mai 2016 
beskriver. 

2. Styret forventer at prosjektet arbeider videre med kostnadsreduserende tiltak og 
gjennomfører tilpasninger fortløpende for å holde kostnadene lavest mulig, 
innenfor de nye rammene. 

3. Styret tar til orientering at det bare gjøres enkle tilrettelegginger knyttet til en evt 
ny økt flyktningestrøm inn over Storskog, på bakgrunn av prosjektets 
økonomiske situasjon.  
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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. Byggestart for prosjektet ble satt til 01. Mai 
2014 og ferdigstillelse til 31.12.2016. 
 
I forbindelse med inngåelse av kontrakter for entreprisene B02 og B03 (bygging av plan 
1-4) ble styringsmålet justert til 1410 MNOK. Dette ble gjort på bakgrunn av at de 
innhentede priser var høyere enn antatt, samt at totalkostnaden for bygging av kjøkken 
(48 MNOK), en fullverdig helikopterlandingsplass (15 MNOK) og kostnad for 
valutasikring (14,9 MNOK) 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: 
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Kontraktene ble tildelt Sundquist AS (B01 - tomt og grunnarbeider), Kirkenes 
Byggservice AS (B02 - grunnplanet) og Cadolto Fertiggebäude 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 
fraktes fortløpende til Kirkenes og monteres i løpet av sommeren 2016. Ferdigstillelse 
av bygget er beregnet til april 2017, som er en forsinkelse på ca 4 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 
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 4 måneder, som gir en 
ekstra rentekostnad og prisstigning på 10 MNOK, gir dette totalt en ekstra utfordring på 
drøyt ca 75 MNOK inkl mva. I tillegg til dette kommer det vanlige utfordringene som et 
byggeprosjekt har. Disse utfordringene har NKS hatt rimelig lite av, men totalen på 
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utfordringer utgjør da 114 MNOK. Dette gir et tillegg på ca 8,1% i tillegg til opprinnelig 
kalkyle på 1400 MNOK, noe som relativt sett er lavt. 
 
Ut fra at prognosen overstiger rammen har styringsgruppen for prosjektet har vurdert 
tre valgmuligheter: 
• Å redusere funksjonsarealer i det nye sykehuset – det eneste tiltaket som kunne ha 

medført reelle kostnadsreduksjoner 
• Å gjennomføre kutt og utsettelser i henhold til fremlagt forslag til kutt og utsettelser  
• Å be om en utvidet ramme for prosjektet 
 
Styringsgruppen vurderte at det ikke var noen fordeler med gjennomføringen av 
kulepunkt 1 og kulepunkt 2, og anbefalte derfor at disse ble forkastet. Kulepunkt 3 ble 
anbefalt fra styringsgruppen ut fra at dette på best mulig måte vil sikre de overordnede 
mål prosjektet har satt. 
 
Videre er det utredet å tilrettelegge NKS for en liknende situasjon som 
flyktningestrømmen over Storskog før jul 2015. Dette er utredet og beskrevet i et eget 
notat til Helse Nord RHF. 3 tiltak ble beskrevet: 
1. Tilrettelegging A1 for omarbeidelse til Røntgen – 5 MNOK 
2. Støpning av grunnsåle på fløy D – 6 MNOK 
3. Komplett bygging av fløy D i 2 etg (inkluderer grunnsålen) – 49 MNOK. 
 
Det ble etter dette anbefalt fra Helse Nord RHF, at prosjektet gikk videre med 1 og 2. Det 
ble ikke gitt noen ekstra midler for å gjennomføre dette. Prosjektet har gjennomført 
enkle tilpasninger i fløy A1, samt sjekket at bæring, teknisk infrastruktur og evt 
blyskjerming er tilstrekkelig. Konklusjonen er at arealet er velegnet for omarbeidelse og 
at infrastrukturen er tilstrekkelig. Det er ikke foretatt større tilpasninger, på bakgrunn 
av at dette ville gjort arealet upassende til det programmerte formål. Dette formålet er 
kontorer til FFS, Innkjøp og overleger. Totalt ca 18 kontorplasser, som det ikke finnes 
annet areal til ved en evt ombygging. På bakgrunn av dette, samt at det ikke finnes 
økonomisk ramme for disse tiltakene har prosjektet ikke foretatt videre ombygging. 

4. Risikovurdering 
Det er i dag ikke sannsynlig at NKS ikke skal klare å holde seg innenfor vedtatte ytre 
ramme på 1460 MNOK, uten dramatiske kutt i utstyr og inventar. Kuttlisten i prosjektet 
er som følger: 
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5. Budsjett/finansiering 
En økning av rammen til prosjektet medfører ekstra kostnader for Finnmarkssykehuset 
HF på lang sikt. Dette gir ekstra finanskostnader og ekstra avskrivningskostnader. 
Denne endringen på 100 MNOK gir i størrelsesordenen 4 MNOK i ekstra årlige 
avskrivningskostnader, samt 2 MNOK i finanskostnader. På den annen side er 
halvparten av disse kostnadene lagt inn i foretakets bærekraftsanalyse, siden denne har 
verdiene for p85 (1460 MNOK) som grunnlag. Dette betyr ikke at dette ikke gir ekstra 
utfordringer for bærekraften, siden omstillingsbehovet ville kunne vært 6 MNOK lavere, 
dersom NKS hadde klart å overholde opprinnelig ramme på 1410 MNOK.  
 
Siden byggingen av sykehuset er midt i gjennomføringen anses det ikke som mulig å 
stoppe prosjektet, samt at det er usannsynlig å gjennomføre kutt som vil kunne gi 
mulighet for å gjennomføre innenfor avsatt ramme, uten å kutte essensielle deler av 
sykehusets utstyr og infrastruktur.  

6. Medbestemmelse 
Saken drøftes med tillitsvalgte og verneombud 3. Juni 2016. 
 
 
Vedlegg: 

1. Usikkerhetsanalyse NKS mai 2016 
2. SG sak 2016-21 Kostnadsreduserende tiltak mai 2016 
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 Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus Saksframlegg 
 
Til  Styringsgruppa 
 
Fra  Prosjektleder 
 
Møtedato 30.05.2016 
 
Dato: 24.05.2016 Arkiv 14 Sak 14/11 Fil sak 2016-21 kostnadsreduserende tiltak mai 2016 

Sak 2016-21 Kostnadsreduserende tiltak mai 2016 

1 Bakgrunn 
I slutten av april 2016 gjennomførte prosjekt- og byggeledelsen en usikkerhetsanalyse av 
prosjektets kostnader, på bakgrunn av at prosjektleder har rapportert fare for oveskridelse 
av kostnadsrammen (p85) på 1.460 MNOK. Styringsgruppa behandlet resultatet av ana-
lysen i ekstraordinært møte 20.05.2016 og fattet slikt vedtak: 

Styringsgruppa ber om at prosjektleder til neste møte legger fram 2-3 alternativer for 
kostnadsreduserende tiltak, med konsekvensene fordelt på bygningsdeler. 

Det er styringsgruppas hensikt å behandle dette videre på ordinært møte i styringsgruppa 
30.05.2016. Det medfører svært kort tid for prosjektleder til å utrede alternative kostnads-
reduksjoner. Ytterligere avklaringer og innspill kan bli lagt fram for styringsgruppa i møtet. 

2 Prioritering av kvalitet, kostnad og tid 
Av prosjektets styringsdokument framgår følgende: 

 

 
I arbeidet med kostnadsreduserende tiltak synes det vanskelig å overholde denne priori-
teringen, fordi det kan bli nødvendig å redusere kvalitet til fordel for overholdelse av kost-
nadsramme. Dette må vurderes nærmere når prioritering av de enkelte tiltak skal foretas. 
 
Et avgjørende moment ved vurdering av kostnadsreduserende tiltak, er spørsmålet om 
hva som må belsuttes først og straks for å kunne realiseres, og hva som kan besluttes 
senere når usikkerhet i kostnadsbildet er ytterligere avklart. 
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3 Omfang av kostnadsreduksjoner 
Usikkerhetsanalysen ga følgende resultat: 
 

 Beløp MNOK 

Basiskostnad: 

Kontrakter/entrepriser/aktiviteter i kontoplanen +/- avklarte og uavklarte 
avvik/endringer/bestillinger 

1.484 

Avsetning for usikkerhet/uspesifisert innenfor forventet sluttkostnad 19 

Sum forventet sluttkostnad med sikkerhet P50 1.503 

Avsetning for margin innenfor en kostnadsramme med sikkerhet P85 11 

Behov for kostnadsramme P85 1.514 

 
For å holde en ramme på 1.460 MNOK, innebærer dette at det må iverksettes kostnads-
reduserende tiltak på i størrelsesorden 54 MNOK, dersom det skal være 85 % sannsyn-
lighet for at rammen holder. Eventuelt må kostnadene reduseres med 43 MNOK dersom 
det skal være 50 % sannsynlig at rammen holder. 
 
Det presiseres at det også er knyttet usikkerhet til de kostnadsreduserende tiltakene, et-
ter som de fleste er basert på grove kostnadsanslag. 

4 Metode og kategorier 
Spørsmålet om kostnadsreduserene tiltak har vært forelagt de to totalentreprenørene, 
byggherrens arkitekt, byggeledelsen og brukerkoordinatorene. 
 
Kostnadsreduserende tiltak kan kategoriseres slik: 

• Reduksjon av kvalitet i det som bygges. 
• Reduksjon av omfang; fjerning av funksjon. 
• Tiltak som innebærer utsettelse og som kan gjennomføres senere. 
• Tiltak som ikke kan gjennomføres senere. 

I kapittel 5 nedenfor er de aktuelle tiltakene redegjort for. Rekkefølgen innebærer ikke 
noen prioritering fra prosjektleders side. Vurdering av tiltakene framgår av kapittel 7. 

5 Kostnadsreduserende tiltak 

5.1 Redusere sykehusets areal og eventuelt sengetall 
Den mest effektive måten å redusere kostnader på, er å redusere areal. Enten ved å 
«knipe» på areal til de ulike funksjoner eller ved å ta ut funksjoner. Begge disse meto-
dene ble grundig behandlet i tidligfasen, bl.a. gjennom ekstern kvalitetssikring. Senest 
ved behandling av forprosjekt ble funksjoner tatt ut og areal redusert som følge av det. 
 
Gjenstående muligheter for å redusere areal, anses nå som svært begrenset. Husets 
bruttoareal er i hovedsak fastlagt gjennom det bygde «fotavtrykket» og inngåtte kontrak-
ter. For B03 har vi vurdert om noen seksjoner kan sløyfes, f.eks. i fløy AI som er under 
bygging. Her er det kontorer i plan 2 som tidligere har vært ute ifm. innpassing av rønt-
genlaboratorier. I plan 3 er det et sengetun. Prosjektleder anser det som hensiktsløst å 
foreslå reduksjon av sengetall. Seksjonene i AI er dessuten kommet så langt i produksjon 
(50-70 %) at det uansett er svært lite å spare ved å utsette eller sløyfe disse. 
 
I B02 pågår innredning av arealer i plan 1 for fullt. Her er det fysisk mulig å sløyfe eller ut-
sette innredning av en del arealer, herunder følgende: 
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Disse arealene inneholder følgende funksjoner: 
 
• Medisinsk service, herunder arealer for MTU 
• Bygg og ikke medisinsk service, lagerfunksjoner 
• Kontorer tverrgående, herunder kontorer for leger 
 
Kostandsreduksjonen anslås til 5,1 MNOK (eks. mva.) ved å utsette innredningen. 
 
Det bygges kun tekniske installasjoner for brannsikring samt oppvarming i disse arealene. 
Andre tekniske installasjoner avsluttes der det er mest hensiktsmessig. Bygget leveres da 
som «råbygg» med kun ytre vegger og vegger til tilstøtende arealer som f.eks. korridor. 

5.2 Byggutstyr VVS 
Byggutstyr VVS er kontrahert i en egen entreprise B04 og omfatter flere typer utstyr. Kon-
trakter for disse er inngått, herunder noen opsjoner som ikke er avklart. Denne entrepri-
sen har ikke tidligere vært gjenstand for noen inngående prioritering, og prosjektleder har 
derfor stilt spørsmål om noe av dette utstyret kan sløyfes eller utsettes. 
 
Følgende artikler er vurdert: 
 
Avfallsautoklav – mulig besparelse 2,3 MNOK 
Autoklaven benyttes for å sterilisere risikoavfallet i sykehuset, både biologisk og smitteav-
fall. Vi har sett på følgende: 

• Finnes det en slik autoklav ved eksisterende sykehus. 
• Kan eventuelt den eksisterende flyttes. 
• Kan dette løses ved manuelle rutiner og eventuelt hvilke konsekvenser får dette. 

I samarbeid med brukerkoordinator teknikk foreligger følgende vurdering: 
 
Sykehuset har avfallsautoklav. Den er gammel og det er vanskelig å finne reservedeler. 
Det anses at eksisterende autoklav ikke kan flyttes. Når det gjelder å løse steriliseringen 
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av risikoavfall manuelt, så er dette trolig ikke et alternativ. Sykehuset autoklaverer for 
eget bruk og for flyktningmottak i nærområdet. Ved å benytte manuelle rutiner må risiko-
avfallet pakkes og sendes til Senja for destruksjon. Dette vil medføre en stor og tungvint 
prosess for sykehuset. En besparelse her vil også vanskeliggjøre tjenesten som sykehu-
set bistår andre aktører med for å håndtere risikoavfall. 
 
Sengevaskmaskin – mulig besparelse 1,0 MNOK 
Sengevasken benyttes til å vaske senger, men kan også benyttes til å vaske annet utstyr 
i sykehuset. Dette arbeidet kan utføres manuelt, men det er selvfølgelig ikke en ønskelig 
løsning. Hygienesykepleier har vurdert spørsmålet og har oppsummert slik. 
 

 
 
Endoskopivaskemaskin gjennomstikk – mulig besparelse 0,4 MNOK per maskin 
Endoskopivaskemaskinene benyttes til vask og desinfeksjon av endoskop i to rom. Det et 
beskrevet 2 stk. i hvert rom. Kapasiteten per maskin er 3 stk. skop. Vi har bedt brukerko-
ordinator teknikk vurdere om vi kan redusere antall maskiner fra 2 stk. til 1. stk. per rom, 
altså opprettholde funksjonen og reduserer kapasiteten ved vasking av 3 stk. skop iste-
denfor 6 stk. samtidig. Følgende vurdering foreligger: 
 

Ved å utsette denne anskaffelsen vil vi ikke kunne ta i bruk arealene til dette på en 
tilfredsstillende måte. De eksisterende endovaskemaskinene er ikke ment for bruk i 
de arealene som vi nå har bygget. NKS har definert uren og ren sone, noe som 
gjennomstikksmaskinene leverer. Denne hygieniske fordelen vil forsvinne samt at 
kapasiteten vil reduseres betraktelig. Vi må også huske på at de eksisterende ma-
skiner er gamle og har mindre kapasitet. 

 
Spyledekontaminator i kontaktsmitteisolat – mulig besparelse 0,35 MNOK 
Spyledekontaminator i kontaktsmitteisolatene benyttes til å dekontaminere bekken, bøt-
ter, urinflaksker mv før det tas ut av isolatet. Dette gjelder 7 rom. Brukerkoordinator har 
sett på følgende: 

• Finnes det slik dekontaminator i kontaktsmitteisolatene ved eksisterende sykehus 
• Kan eventuelt den eksisterende flyttes 
• Kan dette løses ved manuelle rutiner og eventuelt hvilke konsekvenser får dette. 

Hygienesykepleier har konkludert som følger: 
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5.3 Offline kortleser 
Unntatt på dører som må ha online adgangskontroll til en sentral styring, er det et stort 
antall dører som kan ha en enklere adgangskontroll. I budsjettet ligger det nå inne et «off-
line» nøkkelsystem basert på elektroniske kort. Disse erstatter tradisjonelle, mekaniske 
nøkler med et elektronisk kort omtrent som på et hotell eller i et vanlig kontorbygg, og gir 
en kostnadseffektiv «nøkkeladministrasjon». 
 
Ved å gå over til tradisjonelle nøkler kan vi spare ca. 2,2 MNOK (eks. mva.). 

5.4 Online adgangskontroll  
Det foregår en vurdering av mulighetene for en mer kostnadsefektiv løsning for adgangs-
kontroll generelt, herunder den online-baserte adgangskontrollen. Resultatet av denne 
vurderingen foreligger ikke ennå. 

5.5 Helikopterlandingsplass 
Sykehuset er av Helse Nord pålagt å bygge helikopterlandingsplass. Dette er kommet inn 
i prosjektet underveis i planleggingen og det er ikke angit frist for når tiltaket skal stå fer-
dig. Bygging av helikopterlandingsplass kan utsettes til finansiering gjør det mulig. Utset-
telsen innebærer at pasienthåndteringen må skje som i dag. 
 
Tiltaket anslås å redusere/utsette kostnad med 3,45 MNOK (eks. mva.). 

5.6 Utomhusanlegg 
Kvaliteten i utomhusanlegget er allerde redusert fra planen i godkjent forprosjekt til de 
inngåtte kontrakter (B02). Det foreligger imidlertid muligheter for ytterligere kvalitetsreduk-
sjoner med tiltak som delvis kan gjennomføres senere. Disse kostnadsreduksjonene om-
fatter (alle beløp eks. mva.): 
 
• Sløyfe betongdekke i atrier og lage en rimeligere løsning, unntatt i atriet bak vesti-

bylen som har viktige funksjoner i kunstprosjektet. Reduksjon 0,3 MNOK. 
• Diverse kvalitetsreduksjoner, herunder utemøbler. Reduksjon 0,3 MNOK. 
• Oppfyllig bak energisentralen. Det var sprengt ut større areal i B01 enn først be-

skrevet i B02. Istedenfor å fylle tilbake med masser kan areal forbli åpent. Mulig 
ekstra støtte for gangbro må installeres samt selve helikopterlandingsplass må flyt-
tes noe lengre nordøst. Denne tilfyllingen kan gjøres senere, eventuelt kan det 
arealet som oppstår benyttes for et formål (parkering?). Reduksjon 1,5 MNOK. 

• Motorvarmere: Finansieres av parkeringsselskap eller utenom prosjektet på annen 
måte. Reduksjon 0,8 MNOK. 

• Sløyfe/utsette asfaltering, med en kostnadsreduksjon på 1,35 MNOK. 

5.7 Generelle kostnader 
Dagens omfang av prosjekt- og byggeledelse anses å være på et akseptabelt minimum, 
men det vil være mulig å trappe ned bemanningen det siste året, svarende til en kost-
nadsreduksjon på 1,0 MNOK. 
 
Prosjektering på byggherrens hånd er kommet langt og er avtagende i omfang. Det anses 
dog ikke mulig å redusere denne kostnaden utover det som er vurdert ved siste budsjett-
revisjon. 

 Lysaker Torg 25 ● 1366 Lysaker ● www.oecgruppen.no 



Side 6 av 9 

5.8 Brukerutstyr 
Budsjettet for brukerutstyr er allerede redusert fra opprinnelig 121 MNOK til 90 MNOK i 
siste budsjettrevisjon. Fortsatt må det likevel vurderes om nyanskaffelser kan reduseres 
ytterligere og at mer utstyr må gjenbrukes enn tidligere antatt. Det presiseres at «tungt» 
medisinsk teknisk utstyr allerede er anskaffet og i liten grad kan avbestilles eller utsettes. 
 
I samråd med brukerkoordinator utstyr foreligger følgende utkast til reduksjon i gjenstå-
ende utstyrsanskaffelse. Det presiseres at dette foreløpig ikke er drøftet med brukersiden. 
 
Gruppe Artikkelnr: Navn: Pris: Netto antall Til sammen 

inkl mva.

GRU 012.36.002
Benk, undersøkelse/behandling, 
elektrisk med papirrullholder 19 000 27 641 250

GRU 012.50.003 Arbeidsstol, polstret sete 2 000 87 217 500
GRU 014.01.012 Seng, sykehus voksen 20 000 32 800 000
GRU 101.09.005 Nattbord 4 000 70 350 000

2 008 750

INV INV Møbler 9 755 750 12 194 688  
 
I tillegg anses at det kan sløyfes ett ultralydapparat med en besparelse på 0,75 MNOK. 

5.9 CT 
Det er planlagt to CT-laboratorier og anskaffelse av CT-utstyr til ett av disse laboratori-
ene. (Det andre laboratoriet utstyres med CT mottatt som gave.) Det anses som svært lite 
hensiktsmessig å utsette montasje og ibruktagelse av CT-utstyret, men spørsmålet er om 
det kan gjøres avtale med leverandøren om utsatt betaling, eventuelt om utstyret kan fi-
nansieres som en ordinær utstyrsanskaffelse utenom prosjektet. 
 
Ved å sløyfe denne anskaffelsen i prosjektet kan det spares 8,9 MNOK (eks. mva.). 
Eventuelt må det godtgjøres et mindre beløp til leverandør for en eventuell utsettelse. 

5.10 Kjøkken brukerutstyr 
Kjøkkenutstyr er planlagt anskaffet for ca. 5 MNOK, hvorav til sentralt produksjonskjøk-
ken for ca. 4 MNOK. I tillegg vil ytterligere utstyrsanskaffelse («småutstyr») beløpe seg til 
i størrelsesorden 1 MNOK som er med i tidligere kostnadsrapportering. Gjenbruksgraden 
er foreløpig svært beskjeden. 
 
På denne posten kan spares ca. 5 MNOK eks. mva. dersom dette finansieres av et kjøk-
kenselskap eller også ved økt gjenbruk av utstyr. 

5.11 Kunst 
Budsjettet for kunst har vært redusert tidligere, fra 10 MNOK til 6 MNOK. Forpliktet i pro-
sjektet til nå er 5 MNOK. Ved å stanse utstyrsprosjektet umiddelbart kan det spares noen 
hundretusen, med mindre en avbetsiller oppdrag som er i gang. Det må i så fall forutset-
tes at det foretas nødvendige bygningsmessige og tekniske forberedelser for senere å 
kunne implementere kunstprosjektet. 
 
Alle kostnader i kunstprosjektet skal belastes merverdiavgift, som inngår i beløpene over. 
 
Prosjektleder kunst har følgende oversikt over økonomien: 
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5.12 Avgiftsfrie ytelser 
Prosjektleder har igangsatt undersøkelse om refusjonsmuligheter for merverdiavgift, her-
under betalt avgift til formål som: 
 
• Parkering 
• Kjøkken 
• Kommunalteknisk infrastruktur 
 
Avklaring om dette foreligger foreløpig ikke. 

5.13 Renter og prisstigning 
Ved å redusere kostnader i den størrelsesorden som det er tale om, vil også renter og 
prisstigning bli redusert. Dette utgjør små beløp og er ikke tatt hensyn til. 

6 Oppsummering kostnadsreduserende tiltak 
Basert på redegjørelsen foran utgjør kostnadsreduksjonene i størrelsesorden 59 MNOK. 
Det presiseres at det hefter betydelig usikkerhet i denne beregningen. Beløpet framkom-
mer slik: 
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Nr. Bygn.del Tiltak Eks. mva. Mva. Inkl. mva.

5.1 1-6 Utsette innredning deler av plan 1 5,1 1,28
5.2 3 Byggutstyr VVS sengevaskemaskin mv. 0,0 0,00
5.3 5 Sløyfe offline kortleser. Tradisjonell nøkkel 2,2 0,55
5.4 5 Alternativ løsning online adgangskontroll 0,0 0,00
5.5 7 Utsette ny helikopterlandingsplass 3,5 0,88
5.6 7 Diverse utomhusanlegg unntatt asfaltering 2,9 0,73
5.6 7 Utsette asfaltering 1,4 0,34

Sum enteprisekostnad 15,1 3,76

5.7 8 Reduksjon prosjekt- og byggeledelse 1,0 0,25
5.7 8 Reduksjon prosjektering 0,0 0,00

Sum Generelle kostnader 1,0 0,3

5.8 9 Økt gjenbruk og reduksjon diverse brukerutstyr 13,0
5.8 9 Gjenbruk møbler. Ingen nyanskaffelse 10,0
5.9 9 Utsette CT. Evt. anskaffe over drift 11,0

5.10 9 Egen finansiering kjøkken 5,0
5.11 9 Kunstprosjektet utsettes 0,0

9 Reduksjon mva. av postene over 4,01
5.12 9 Avgiftsfrie ytelser - reduksjon mva. 0,00

Sum 16,1 39,0

Sum Reduksjon prosjektkostnad totalt 59,06

 

7 Prosjektleders vurdering 
I samsvar med prioriteringen i styringsdokumentet, ref. kapittel 2 foran, anbefaler pro-
sjektleder at kostnadsreduksjoner som åpenbart svekker kvalitet og sikkerhet for pasien-
ter og ansatte må unngås, herunder tiltak som svekker hygiene og arbeidsmiljø. 
 
For å oppnå nødvendig kostnadsreduksjon, må det likevel gjennomføres kvalitetsreduk-
sjoner som vil ramme prosjektets og sykehusets omdømme. Det gjelder f.eks. å sløyfe 
nye møbler og sløyfe asfaltering. 
 
Prosjektleders vurdering av de enkelte tiltak er følgende: 
 
5.1 Utsette innredning deler av plan 1 
 
 Dette gir en betydelig kostnadseffekt og kan når som helst reetableres. Det er to 

vesentlige ulemper med dette tiltaket: a) funksjoner som ikke får plass og eventuelt 
må finne provisoriske løsninger og b) beslutning om dette må tas umiddelbart for å 
få full effekt. 

 
5.2 Byggutstyr VVS, sengevaskemaskin mv. 
 
 Kravene til kvalitet for pasienter og personale, særlig hygiene og arbeidsmiljø, gjør 

det uakseptabelt å kutte. Dog er det mulig å utsette anskaffelse av sengevaskema-
skin inntil økonomien er nærmere avklart. 

 
5.3 Sløyfe offline kortleser. Tradisjonelt nøkkelsystem 
 
 Dette skaper merarbeid for drift av bygningen. Tiltaket kan når som helst reetable-

res, men det innebærer merkostnad å først lage tradisjonelt nøkkelsystem og der-
etter et elektronisk offline-system. 

 
5.4 Alternativ løsning online adgangskontroll er til vurdering. 
 
5.5 Diverse utomhusanlegg samt asfaltering 
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 Asfaltering kan foretas når som helst når økonomien tillater 
 
5.7 Redusert prosjekt- og byggeledelse 
 
 Gir en viss fare for svakere kontroll og oppfølging i prosjektets sluttfase. 
 
5.8 Økt gjenbruk og reduksjon diverse brukerutstyr samt sløyfe møbler 
 
 Sløyfe møbler innebærer en vesentlig svekkelse av prosjektets kvalitet og dermed 

svekket omdømme. Møbler kan når som helst anskaffes, men erfaring tilsier at det 
kommer ikke til å skje, når det skal skje i konkurranse med bl.a. medisinsk teknisk 
utstyr. 

 
5.9 Utsette CT innebærer en svekkelse av den kliniske virksomheten, men anskaffel-

sen kan gjennomføres når som helst når økonomien tillater. 
 
5.10 Egen finansiering av kjøkken er egentlig ikke en kostnadsreduksjon. Muligheter for 

mva-refusjon er under utredning. 
 
5.11 Ytterligere kutt i kunstprosjektet må skje ved at bestilte eller avtalte arbeider avbe-

stilles. Kan medføre betydelig svekkelse av prosjektets omdømme. Reetablering 
kan gjøres når som helst, men erfaringsmessig vil det ikke skje. 

 
5.12 Avklare avgiftsfrie ytelser er under utredning. 
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1 OPPDRAGET  

OEC er gitt i oppdrag å gjennomføre en oppdatert (revidert) usikkerhetsanalyse av prosjektkostnadene for nytt 
Kirkenes Sykehus.  Dette gjøres som en del av OEC sitt oppdrag med prosjektledelse i prosjektets byggefase. 

Prosjektet benevnes til daglig NKS – nye Kirkenes sykehus. 

Analysen ble gjennomført som en gruppesesjon med deltakere fra prosjektledelsen og byggeledelsen, den 
28.april 2016. I tillegg deltok Steinar Støre og Kjersti Hallingstad fra OEC Gruppen as. 

Følgende usikkerhetsanalyse er et øyeblikksbilde av prosjektet slik det forelå så analysetidspunktet. 

Liste over deltagere fremgår nedenfor. 

2 DELTAGERE 

Gunnar Stumo  OEC Gruppen as Prosjektleder  

Kjell A. Nilssen  OEC Gruppen as Ass.prosjektleder 

Saulius Viburys  OEC Gruppen as Prosjektleder prosjektstyring 

Kirsty Mæland  OEC Gruppen as Prosjektleder bygging 

Lars H. Rapp  Multiconsult   Byggeleder 

Pål Gabrielsen  Multiconsult  Byggeleder 

Steinar Støre ledet prosessen, med bistand fra Kjersti Hallingstad, begge fra OEC Gruppen as 

3 RESULTAT AV ANALYSEN 

Resultatet av usikkeranalysen viser følgende: 
 

- Prosjektkostnad (P50) er beregnet til ca kr 1 503 160 000,-. 
- Kostnadsramme (P85) er beregnet til ca kr 1 514 360 000,-.  

 
Kostnadsrapporten per mars 2016 viser en prognose for prosjektkostnad på 1 460 mnok inkl mva, og 
medregnet en post for resterende reserve på ca 11,7 mnok.  
 
Usikkerhetsanalysen viser en forventet sluttkostnad (P50) på 1 503 mnok inkl mva.  
 
Oppdatert oversikt over de endringer som er registrert og som er forventet til tilkomme prosjektet er summen 
av kontraktenes verdi på analysetidspunktet på 1 485 mnok inkl mva. 
 
 
 



 

 

   

   
          

 

.  
Som følge av usikkerheten i de vurderinger som er gjort knyttet til gjenstående kostnader for hver kontrakt 
viser beregningen/simuleringen at det må avsettes en reserve på 18 mnok innenfor et styringsmål som 
svarer til sikkerhet P50%, se figur under. 
 

 
 
 
 
 
S-kurve 
Nedenfor vises resultatet av analysen i form av en sannsynlighetskurve (S-kurve). Av kurven kan man lese 
sannsynligheten for et gitt kostnadsnivå eller kostnaden ved en gitt sannsynlighet. 
 



 

 

   

   
          

 

 

Tornadodiagrammet nedenfor viser hvilke forhold som hver for seg innebærer størst andel av den 
beregnede usikkerheten i prosjektet. 
 
 

 

 

NKS April 2016

Cost Uncertainty ProfilePrio… Risk

25,3%0,1%25,4% B03 Totalentreprise plan 2 og 3

21%0%21% B02 Totalentreprise plan 1

11,4%2%13,4% Forsinkelse i prosjektet

9,9%0,9%10,9% Grensesnitt B02 - B03

6%1,6%7,5% Prosjektledelse og rådgivning

3,1%2,2%5,2% Byggeledelse

3,5%0,6%4,1% Anleggsbidrag elforsyning og …

2,5%1,4%3,9% Renter

2%1,4%3,4% Flytting

1,7%0,2%1,9% Kjøkkenutstyr



 

 

   

   
          

 

Usikkerhetsanalysen bygger på prosjektets «grunnkalkyle». Grunnkalkylen er kostnadsrapporten per mars 
2016, som viser forventet sluttkostnad for prosjektet (uten evt. avsetning for reserve).  
Gjennom analysen er postene i kostnadsrapporten diskutert og vurdert med hhv minimum, sannsynlig og 
maksimum verdi, og noen poster er justert i forhold til utgangspunkt på grunn av vurderinger gjort under 
analysen. Videre ble det diskutert generelle forhold eller hendelser som kan påvirke kostnadsbildet. Mange 
forhold/poster er vurdert å ha en større sannsynlighet for å kunne øke enn å kunne bli lavere enn forventet 
(de er «høyreskjeve»). 

4 FORMÅL MED ANALYSEN 

Formålet med analysen er å gjøre en vurdering av usikkerhet i prosjektet basert på dagens (mars 2016) 
kostnadsrapport og kjennskap til prosjektinnhold og usikkerhetsforhold på analysetidspunktet. 
Usikkerhetsanalysen gir, ved hjelp av en statistisk analysemetode, en beregning av: 
 
 Forventet kostnad – P50 
 Tilhørende usikkerhetsspenn 
 En prioritert oversikt over hvilke forhold som i størst grad påvirker usikkerheten 
 
Gjennom analyseresultatet og gruppediskusjonene, fremkommer en nærmere avklaring av hvilke forhold 
som påvirker usikkerheten i prosjektet og derigjennom får prosjektet et grunnlag for å etablere en 
handlingsplan for å styre usikkerheten i det videre prosjektarbeid. 

5 METODE 

Analysen er gjennomført etter prinsippene for trinnvis-metoden, (suksessiv kalkulasjon) utviklet av Steen 
Lichtenberg ved Danmarks tekniske universitet. Til hjelp ved analysen er benyttet dataprogrammet 
HolteBaseline fra HolteByggsafe.  
 
Analysen er gjennomført som en gruppesesjon hvor de enkelte kalkyleposter og påvirkningsfaktorer er lagt 
inn med tre skjønn: minimum, sannsynlig og maksimum verdi. Minimums- og maksimumsgrensene ble 
definert å kunne inntre i ett av ti tilfeller. 
 
Beregningene foretas ved at man angir et spenn for hver kalkylepost eller faktorer, et spenn som skal angis 
så vidt at man er sikker på at minimums- og maksimumsanslagene bare kan inntreffe i ett av ti tilfeller. 
Kostnadsfordelingen for den enkelte post kan ha stor skjevfordeling mellom de tre skjønn, men ved å 
summere et sett av slike enkeltposter, hvor programmet for hver post beregner en statistisk middelverdi med 
tilhørende standardavvik, vil summen av disse gi en forventningsverdi for den samlede prosjektkostnad med 
en tilhørende usikkerhetsmargin som er normalfordelt.  
 
I tillegg er det søkt å identifisere generelle forhold som kan påvirke kostnadene i prosjektet. Også disse 
usikkerhetsfaktorene er tallsatt ved at det er angitt minimum, sannsynlig og maksimum verdi for hvor mye 
slike forhold kan påvirke kostnadene. 
 
 



 

 

   

   
          

 

6 TIDLIGERE GJENNOMFØRTE USIKKERHETSANALYSER 

Det er tidligere gjennomført 4 usikkerhetsanalyser i prosjektet. Første gang i 2010, i konseptfasen. Analysen 
ble da basert på utarbeidet kostnadskalkyle tilhørende det utarbeidede skisseprosjektet. Videre ble det 
gjennomført en analyse i 2012, etter en revisjon av skisseprosjektet. Den tilhørende kostnadskalkylen ble 
basert på tall fra 2010, med tilpasninger for det reviderte prosjektet. I forbindelse med ferdigstillelse av 
forprosjektet ble det i 2013 gjennomført en ny usikkerhetsanalyse.  Ved kontrahering av de største 
entreprenørene ble det gjort en ny usikkerhetsanalyse, desember 2014. Følgende oppsummerende tekst er 
hentet fra de fire foregående analysene: 
 
2014 (kontrahering) 
Resultatet av usikkeranalysen viser forventet prosjektkostnad (P50) inkludert brukerutstyr på 1,37 
mrd.kroner. Kostnadsramme (P85) er beregnet til 1,41 mrd.kroner. Dette innebærer at for å oppnå 85% 
sikkerhet mot overskridelse er det, basert på dagens kunnskap om prosjektet, behov for å ha en 
usikkerhetsavsetning utover forventet prosjektkostnad P50 på ca 40 MNOK tilsvarende 3% av forventet 
prosjektkostnad. 
 
2013 (forprosjekt) 
Resultatet av analysen viser forventet prosjektkostnad (P50) inkludert brukerutstyr på 
1,45 mrd. kroner. Kostnadsramme (P85) er beregnet til 1,65 mrd. kroner. Det innebærer 
at for å oppnå 85% sikkerhet mot overskridelse er det, basert på dagens kunnskap om 
prosjektet, behov for å ha en usikkerhetsavsetning utover forventet prosjektkostnad P50 
på ca 200 mill. kroner tilsvarende 13,7% av forventet prosjektkostnad. 
 
2012 (Forprosjekt – kalkyle fra 2010) 
Usikkerhetsanalysen gir en forventet prosjektkostnad (P50) inkludert brukerutstyr på 1,35 
mrd. kroner (prisnivå april 2010). 
Kostnadsramme (P85) er beregnet til 1,57 mrd. kroner. Det innebærer at for å oppnå 85% 
sikkerhet mot overskridelse er det, basert på dagens kunnskap om prosjektet, behov for å 
ha en usikkerhetsavsetning utover forventet prosjektkostnad P50 på ca 220 mill. kroner 
tilsvarende 16,3% av forventet prosjektkostnad. 
 
2010 (Konseptfase) 
Usikkerhetsanalysen av alternativ 1 nybygg, gir en forventet prosjektkostnad (P50) inkludert brukerutstyr 
på 1,09 mrd. kroner (prisnivå april 2010). 
Kostnadsramme (P85) er beregnet til 1,24 mrd. kroner. Det innebærer at for å oppnå 85% sikkerhet mot 
overskridelse er det, basert på dagens kunnskap om prosjektet, behov for å ha en usikkerhetsavsetning 
utover forventet prosjektkostnad P50 på ca 150 mill. kroner tilsvarende 14% av prosjektkostnad. 

7 FORUTSETNINGER OG UNDERLAG FOR ANALSYEN 

Usikkerhetsanalysen baseres på månedsrapport for mars 2016, med tilhørende kostnadsrapport.  
 

 

 



 

 

   

   
          

 

 

 

 

 

8 KALKYLESTRUKTUR 

 

 

 



 

 

   

   
          

 

9 KALKYLEPOSTER 

Usikkerhetsanalysen er basert på kostnadsrapport per 13.4.2016. Kostnadsoversikten er vedlagt. 

Analysen ble gjennomført på kontraktsnivå, hvor alle kontrakter er gjennomgått med hensyn på en vurdering 
av gjenstående forventede kostnader og dens usikkerhet.  

Følgende kontraktselementer ligger til grunn for analysen: 

B01 – Grunnarbeid og teknisk infrastruktur P05,P06,D01,D02,D03 Samlepost for uavhengig 
kontroll, IKT, diverse, gebyrer/avgifter og 
bikostnader 

B02 – Totalentreprise plan 1 B06, E01 – Anleggsbidrag, elforsyning og 
eiendomserverv 

B03 – Totalentreprise plan 2 og 3 U01/02 Brukerutstyr og rådgivning 

B04 – VVS byggutstyr K – Kunst 

B05 – Kjøkkenutstyr Flytting 

P01.1 Prosjektledelse og rådgivning Prisstigning 

P01.2 Utredning og programmering Renter 

P02 Prosjektering Valutasikring 

P03 Prosjektansvarlig og brukerkoordinator Bidrag fra Enova og Sør-Varanger kommune 

P04 Byggeledelse  
 

Vurderingen av analysepostene er beskrevet i kapittel 9.  

10 KOMMENTARER TIL ANALYSEPOSTENE 

10.1 B01 Grunnarbeid og teknisk infrastruktur 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Grunnarbeid og 
teknisk 
infrastruktur 

Kr 45 538 892 

 

Kr 45 538 892 Kr 45 538 892 Kr 45 538 892 

 

Kontrakten er ferdigstilt. Kostnadene er sikre. 

Avstemning mot sykehusregnskapet gjenstår. Det forventes dog at prosjektet ikke er belastet med andre 
kostnader knyttet til denne kontrakten enn hva som er godkjent av prosjektleder. 



 

 

   

   
          

 

10.2 B02 Totalentreprise plan 1 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Totalentreprise 
plan1 

kr 345 478 988 kr 358 165 988 

 

kr 361 165 988 kr 368 165 988 

 

Forventet sluttkostnad for kontrakten (sannsynlig verdi) er summen av:  

 verdien på inngått kontrakt +  
 forventede tillegg til kontrakt +  
 uspesifiserte tilleggskostnader som forventes å medgå i prosjektet 

 

Inngått kontrakt med entreprenør :318,97 mnok eks mva.  

Forventede tillegg til kontrakt er per marsrapportering prognosert til 26,5 mnok eks mva. Forventet sluttkostnad 
per mars 2016 er 345,5 mnok eks.mva. 

Under analysen ble det gjort en oppdatert kostnadsvurdering av endringer til kontrakt. Oppdatert vurdering 
viser:  

 forventede tillegg til kontrakt er 34,2 mnok eks mva hvorav; 
- avklarte endringer til kontrakten på 21,4 mnok eks mva 
- uavklarte endringer til kontrakt på 12,8 mnok eks mva.  

 

Viser til status på endringslogg vedlagt. 

Det ble under analysen gjort en vurdering av uspesifiserte tilleggskostnader som forventes å medgå i 
prosjektet. Denne vurderingen gir en sannsynlig verdi på 8 mnok eks mva, med en usikkerhetsspredning på 
min.verdi lik 5 mnok eks mva og maks.verdi 15 mnok mva.  

Totalt gir dette en forventet sluttkostnad for kontrakt B02 (sannsynlig verdi) på 361,2 mnok eks mva, hvor av  
 319 mnok er verdien på inngått kontakt + 
 34,2 mnok for forventede tillegg til kontrakt + 
 8 mnok for uspesifiserte tilleggskostnader som forventes å medgå i prosjektet.  

10.3 B03 Totalentreprise plan 2 og 3 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Totalentreprise 
plan2 og 3 

kr 484 077 754 kr 490 281 369 

 

kr 494 281 369 kr 501 281 369 

 

Forventet sluttkostnad for kontrakten (sannsynlig verdi) er summen av:  



 

 

   

   
          

 

 verdien på inngått kontrakt +  
 forventede tillegg til kontrakt +  
 uspesifiserte tilleggskostnader som forventes å medgå i prosjektet 

 

Inngått kontrakt med entreprenør: 460 081 369 nok ek mva 

Forventede tillegg til kontrakt er per marsrapportering prognosert til 24 mnok eks mva. Forventet sluttkostnad 
per mars 2016 er 484 mnok eks.mva. 

Under analysen ble det gjort en oppdatert kostnadsvurdering av endringer til kontrakt. Oppdatert vurdering 
viser:  

 forventede tillegg til kontrakt er 26,2 mnok eks mva hvorav; 
- avklarte endringer til kontrakten på 21,6 mnok eks mva 
- uavklarte endringer til kontrakt på 4,6 mnok eks mva.  

 

Viser til status på endringslogg vedlagt. 

Det ble under analysen gjort en vurdering av uspesifiserte tilleggskostnader som forventes å medgå i 
prosjektet. Denne vurderingen gir en sannsynlig verdi på 8 mnok eks mva, med en usikkerhetsspredning på 
min.verdi lik 4 mnok eks mva og maks.verdi 15 mnok mva.  

Totalt gir dette en forventet sluttkostnad for kontrakt B03 (sannsynlig verdi) på 494 mnok eks mva, hvor av  
 460 mnok er verdien på inngått kontakt + 
 26,2 mnok for forventede tillegg til kontrakt + 
 8 mnok for uspesifiserte tilleggskostnader som forventes å medgå i prosjektet.  

10.4 B04 VVS byggutstyr 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

VVS byggutstyr kr 14 572 287 kr 13 843 673 kr 14 572 287 kr 15 300 902 

 

Det ble vurdert et minimums- /maksimumsspenn på hhv. -5% og +10% ift. sannsynlig verdi. 

10.5 B05 Kjøkkenutstyr 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Kjøkkenutstyr kr 5 000 000 kr 5 000 000 

 

Kr 6 000 000 kr 8 000 000 

 



 

 

   

   
          

 

Kontrakt er inngått. Prosjektet er instruert av prosjektansvarlig om at alt brukerutstyr for kjøkken skal inkluderes 
i prosjektet, ikke bare større kjøkkenutstyr. Dette inngår ikke i den opprinnelige kontrakten og det forventes 
derfor et tillegg på ca 1 mnok eks mva for dette.  

Endringer i bygget som følge av endringer i kjøkkenløsning er håndtert i usikkerheten for kontrakt B03. 

Det ble vurdert et minimums- /maksimumsspenn på hhv. -1 mnok og + 2 mnok ift. sannsynlig verdi. 

10.6 P01.1 Prosjektledelse og rådgivning 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Prosjektledelse 
og rådgivning 

kr 40 413 000 kr 39 500 000 

 

kr 41 500 000 kr 45 500 000 

 

Kostnadskonsekvens av evt. forsinkelse er håndtert som en samlet usikkerhet og inngår ikke i vurderingen av 
P01.1   

Kostnadene kan være noe undervurdert og det vurderes at gjenstående timeantall bør øke med 10 %, en 
økning på ca 1 mnok eks mva. 

Det ble vurdert et minimums- /maksimumsspenn på hhv. -2 mnok og + 4 mnok ift. sannsynlig verdi. 

10.7 P01.2 Utredning og programmering 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Utredning og 
programmering 

kr 13 162 000 kr 13 162 000 kr 13 162 000 kr 13 162 000 

 

Posten ble vurdert som sikker da aktivitetene i stor grad er gjennomført. 

10.8 P02 Prosjektering 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Prosjektering kr 58 860 000 kr 58 860 000 

 

kr 58 860 000 kr 58 860 000 

 

Posten ble vurdert som sikker da aktivitetene i stor grad er gjennomført. 
 



 

 

   

   
          

 

10.9 P03 Prosjektansvarl ig og brukerkoordinator 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Prosjektansvarlig 
og 
brukerkoordinator 

kr 2 357 000 kr 1 885 600 

 

kr 2 357 000 kr 2 828 400 

 

Tallene er mottatt fra sykehusets regnskap, i forhold til hva de har tenkt å bokføre på prosjektet. Vurderer en 
generell usikkerhetsspenn på +/- 20% 

10.10 P04 Byggeledelse 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Byggeledelse kr 12 000 000 kr 10 000 000 kr 12 000 000 Kr 15 000 000 

 

Det ble vurdert et minimums- /maksimumsspenn på hhv. -2 mnok og + 3 mnok ift. sannsynlig verdi. 

10.11 Uavhengig kontroll, IKT, diverse, gebyrer/avgifter, bikostnader 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Uavhengig 
kontroll, IKT, 
diverse, 
gebyrer/avgifter, 
bikostnader 

kr 5 557 000 kr 4 445 600 

 

kr 5 557 000 kr 6 668 400 

 

Det ble vurdert et minimums- /maksimumsspenn på hhv. -20% og + 20% ift. sannsynlig verdi. 

10.12 Anleggsbidrag elforsyning og eiendomserverv 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Anleggsbidrag 
elforsyning og 
eiendomserverv 

kr 21 960 000 kr 21 960 000 kr 21 960 000 kr 21 960 000 

 

Det ble ikke angitt usikkerhetsspredning på posten.  



 

 

   

   
          

 

10.13 Brukerutstyr og rådgivning 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Brukerutstyr og 
rådgivning 

kr 88 172 488 kr 90 000 000 kr 90 000 000 kr 90 000 000 

 

Kostnaden skal også omfatte utstyrsrådgivning og sannsynligverdi vurderes da til 90 mnok inkl mva. 
Utstyrskostnad vurderes som en ramme, uten usikkerhet.  

10.14 Kunst 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Kunst kr 6 000 000 kr 6 000 000 kr 6 000 000 kr 6 000 000 

 

Posten vurderes som en ramme, uten usikkerhet.  

10.15 Flytt ing 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Flytting kr 5 000 000 kr 3 000 000 

 

kr 5 000 000 kr 8 000 000 

 
Det ble vurdert et minimums- /maksimumsspenn på hhv. -2 mnok og + 3 mnok ift. sannsynlig verdi. 

10.16 Prisstigning 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Prisstigning kr 6 500 000 kr 5 200 000 

 

kr 6 500 000 kr 7 800 000 

 
Det ble vurdert et minimums- /maksimumsspenn på hhv. -20 % og + 20% ift. sannsynlig verdi. 

10.17 Renter 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Renter kr 35 840 000 kr 34 048 000 kr 35 840 000 kr 39 424 000 



 

 

   

   
          

 

 

Det er ved beredning av byggelånsrenter antatt en nedbetaling av byggelån ved overtagelse 01.04.2017. 
Usikkerheten vurderes som høyreskjev, med minimums- /maksimumsspenn på hhv. -5 % og + 10% ift. 
sannsynlig verdi. 

10.18 Valutasikring 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Valutasikring kr 12 527 516 kr 11 274 764 

 

kr 12 527 516 kr 13 780 268 

 

Det ble vurdert et minimums- /maksimumsspenn på hhv. -10% og + 10% ift. sannsynlig verdi. 

10.19 Forsinkelse i prosjektet 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Grunnarbeid og 
teknisk 
infrastruktur 

Kr 0 Kr 0 Kr 0 Kr 10 000 000 

 

Vurdering av usikkerheten ved evt. forsinkelse i prosjektet er håndtert som en selvstendig post.  

Det forventes ingen forsinkelse i henhold til den tidsplan som er rapportert i mars 2016.  

Det er en usikkerhet for ferdigstillelse knyttet til B02, i forhold til at disse blir klar i tide som forutsetning for 
ferdigstillelse av B03. 

Det er fokus på at de tekniske entreprenørene klarer å gjennomføre det planlagte løpet for ferdigstillelse.  

Det vurderes som ikke sannsynlig at det blir en positiv kostnadskonsekvens ved evt. tidligere  ferdigstillelse.  

I Mars 2017 kommer siste rentebelastning og byggelånet konverteres. Byggelånsrenten stiger med 2,4 mnok 
i måneden i avslutningsfasen. Prisstigning per måned i sluttfasen er ca 0,5 mnok. Administrasjon og 
prosjektledelse utgjør ca 2 mnok i måneden i den perioden hvor en forsinkelse kan oppstå (sluttfasen). Totalt 
gir dette en vurdert ekstrakostnad for forsinkelse på ca 4,9 mnok i måneden.  

Fra og med 19 mai trer evt. dagmulkt inn. Da forutsettes at dagmulkt utjevner prosjektets ekstrakostnader. 
Planlagt ferdigstillelse er 1.april. Fram til dagmulktdato kan dette gi en ekstrakostnad på ca 10 mnok.  

Ved en evt. ytterligere forsinkelse på 2 måneder, i forhold til forventet (sannsynlig) plan, vurderes 
kostnadskonsekvensen av dette til å bli ca 10 mnok.  



 

 

   

   
          

 

10.20  Grensesnitt B02 – B03 
POST Verdi fra 

kalkyle 
Minimum Sannsynlig Maksimum 

Grunnarbeid og 
teknisk 
infrastruktur 

Kr 0 Kr 1 000 000 Kr 2 000 000 Kr 10 000 000 

 

Utfordringer i håndtering av teknisk grensesnitt mellom kontrakt B02 og B03, med hensyn på ansvarsforhold.  

Erfaringen i prosjektet viser at byggherren belastes med forhold som byggherren mener skal inngå i kontrakt 
med entreprenør. Hensyn til prosjektets framdrift veier tungt i forhold til å gjennomføre tiltak før 
ansvarsforholdene er avklart. Dette medfører en risiko for at byggherren får påført ytterligere ekstrakostnader, 
som må tas høyde for ved vurdering av det totale usikkerhetsbildet.  

11 HENDELSESUSIKKERHET 

I tillegg til gjennomgang og drøftelser av usikkerhet knyttet til postene i kostnadsrapporten, ble det gjort en 
gjennomgang av hendelsesusikkerheter / «generelle forhold» som gruppen mente kunne påvirke 
usikkerheten i prosjektkostnadene. 
 
Gjennomgangen ble gjort som en idedugnad, hvoretter de forslagene som framkom ble gruppert som vist i 
nedenstående tabell. Deretter ble hvert enkelt forhold diskutert med formål å angi i hvilken grad forholdet kan 
påvirke nivået på, og usikkerheten i prosjektkostnaden. 
 
Hendelser, gruppert - NKS Gjennomføringsfase 

  
  

GRUPPE min. sanns. maks 
Brukerønsker 1 1 1 
Grensesnitt B02-B03 *1 mnok *2 mnok *10 mnok 
Skipshavari (transport av seksjoner) 1 1 1 
Konkurs 1 1 1 
MVA ved ankomst av seksjoner til kai 1 1 1 
Organisering og styring 1 1 1 
Prosjekttid (forsinkelse) *0 mnok *0 mnok *10 mnok 
SHA 1 1 1 
Vær/klima 1 1 1 

* hendelsene er håndtert som en egen usikkerhetspost i modellen, og ikke som en faktor som for de øvrige 
hendelsesgruppene.  
 
Brukerønsker 

 Generelle brukerønsker ansees som ikke av så stor økonomisk karakter at de påvirker prosjektet. Det 
kan være enkelte justeringer av innredning etc, men omfanget vurderes som begrenset.  

 Endringer som følge av dårlig løsninger i kontrakt B03 er håndtert selvstendig i egen faktor. 
 



 

 

   

   
          

 

Grensesnitt B02-B03 

 Utfordringer i håndtering av teknisk grensesnitt mellom kontrakt B02 og B03, med hensyn på 
ansvarsforhold.  

 Erfaringen i prosjektet viser at byggherren belastes med forhold som byggherren mener skal inngå i 
kontrakt med entreprenør. Hensyn til prosjektets framdrift veier tungt i forhold til å gjennomføre tiltak 
før ansvarsforholdene er avklart. Dette medfører en risiko for at byggherren får påført ytterligere 
ekstrakostnader, som må tas høyde for ved vurdering av det totale usikkerhetsbildet.  

Skipshavari (transport av seksjoner) 

 Det vurderes som liten sannsynlighet for totalhavari ved skipstransport. Sannsynlighet vurdert som 
mindre enn 10% sannsynlig vil inntreffe. 

 Ved evt. transportskade o.l ligger ansvaret i B03. Bygging av ny seksjon går raskt og vil trolig ikke 
påvirke ferdigstillesesdato. 

Konkurs 

 Dersom store aktører (de store kontraktene) går konkurs, vurderes dette som en hendelse som må 
håndteres spesielt, bl.a ved anvendelse av garantier. Dette er ikke inkludert i analysen. 

MVA – toll av seksjoner ved ankomst til kai 

 Hendelsen /kostnadene vurderes sammen med øvrig betraktning under kostnadsposten for renter.   

Organisering og styring 

 Prosjektorganisasjonen vurderes som robust, med tilstrekkelig bemanning. 
 

Prosjekttid (forsinkelse) 

 Ved en evt. forsinkelse på 2 måneder fra 01.04.2017, vurderes kostnadskonsekvensen av dette til å 
bli ca 10 mnok.  

SHA 

 SHA vurderes som ikke en overordnet hendelse /generell faktor, men håndteres som en usikkerhet i 
forhold til kontraktene B02 og B03. 

 Mange tiltak iverksettes for å redusere risiki. 
 

Vær/klima 

 Vær/klima vurderes som ikke en overordnet hendelse /generell faktor, men håndteres som en 
usikkerhet i forhold til kontraktene B02 og B03. 

 

 



 

 

   

   
          

 

12 HANDLINGSPLAN FOR VIDERE ARBEID MED 
USIKKERHETSSTYRING 

Det framkom ingen prinsipielt nye utfordringer eller usikkerheter i analysen, men kjente forhold og trenden i 
utviklingen i antall varsler og krav fra B02 og B03 ble vurdert på nytt. 

Følgelig er det heller ikke nye forhold som kom opp, som vil påvirke strategien som følges i prosjektet for å 
holde kostnadene på et minimum. 

Analysen drøftet ikke eventuell iverksetting av kutt i prosjektet. 

13 EVALUERING AV ANALYSEN 

Usikkerhetsanalysen viser et øyeblikksbilde av deltagernes forventninger om prosjektets kostnader og 
usikkerheten knyttet til disse. 

Resultatet av analysen viser en økning i forventet kostnad i forhold til foreliggende prognose.  

Dette skyldes både at forventninger til videre utvikling på B02 og B03, og usikkerhet ved disse vurderingene 
har økt. Det er dessuten påvist en risiko knyttet til tidsforsinkelse og til utfordringer knyttet til grensesnittet 
mellom B02 og B03 i forbindelse med idriftsettingsfasen som også påvirker resultatet av analysen. 

Det er prosessleders vurdering at resultatet av analysen gir et godt bilde av restusikkerheten i prosjektet. 

14 VEDLEGG 

14.1 Trykte vedlegg 

14.1.1 Program for analysen 

14.1.2 Underlag for analysen – kostnadsoppstilling per 13.04.2016 

14.1.3 Hendelsesusikkerhet 
 

14.2 Ikke-trykte vedlegg 

14.2.1 Endringslogg for kontrakt B02 og B03, vurderinger på analysetidspunktet 



 

 
                                                    side 1 av 2 OEC Gruppen as 
 

  
 

Program, usikkerhetsanalyse  
Nye Kirkenes sykehus 
 
Dato: 28. april  2016 
Sted: Lysaker 
 

Kl. Aktivitet 

08.00 

Velkommen. Mål for dagen  
-  Hvordan gjennomføres dagens analyse 
-  Gjennomgang av programmet.  

08.15 

Status i prosjektet v/ PL 
Fokus på forhold som har og har hatt kostnadskonsekvens 
- Uavklarte forhold 
- Risikostatus 
- PL`s betraktninger og vurderinger 

09.00 
Hendelsesusikkerheter 

- Usikkerhetsmomenter og påvirkningsmuligheter 

10.00 Kaffe 

10.15 

Kalkylestruktur og usikkerhetsvurderinger 
Gjennomgang av de enkelte poster i Kostnadsoversikt per 
kontrakt/kontraktsområde med fokus på  

- forutsetninger for tallene 
- estimering av mest sannsynlig verdi og usikkerhet opp og ned 

12.00 Lunsj 

12.45 - forts usikkerhetsvurderinger  
-  

14.00 Kaffe 

14.15 - fortsatt usikkerhetsvurderinger 
 

15.00 
Foreløpige resultater – helhetsvurdering 
Handlingsplan 
Diskusjon om videre håndtering av usikre forhold 

16.00 Slutt 

 
 
 
Prosessleder:  Steinar Støre, OEC Gruppen as 
Datastøtte/dokumentasjon: Kjersti Hallingstad, Gruppen as 
    
Tidspunktene i programmet er omtrentlige.  



 

Program usikkerhetsanalyse KVU nytt politihus i Bergen        side 2 av 2 OEC Gruppen  as 

 

 

Prosessen vil vise når det må omprioriteres mellom punktene. Det er 
viktig å unngå detaljfokusering som kan medføre at det ikke blir tid til å 
jobbe med tiltak for bedring av kostnadsestimatene. 
 
 
Kort om Trinnvis-prosessen 
Analysen vil bli gjennomført etter prinsippene for trinnvismetoden, utviklet 
av Steen Lichtenberg ved Danmarks tekniske universitet. Til kalkyle-
arbeidet  benyttes en programpakke fra HolteProsjekt; Holte baseline. 
 
Hensikten med analysen er å beregne usikkerheten i foreliggende 
kostnadsestimat for de seks alternativ. 
 
Analysen gjennomføres som et gruppearbeid hvor deltagerne bidrar med 
sine erfaringer og vurderinger om kostnader og gjennomføring av 
relevante prosjekter 
 
Kostnadsestimatene gjøres ved at det først angis minimumsverdi, dernest 
maksimumsverdi og til slutt sannsynlig verdi for den enkelte post. Hele 
gruppens synspunkter må høres ved fastsetting av det enkelte estimat. 
 
Analyse av seks alternativ fokuserer på forskjeller 
For å håndtere seks ulike alternativ på bare én dag er det etablert en 
«kalkylemodell som kan benyttes for alle alternativ.  
 
Analysene vil måtte fokusere på ulikheter mellom alternativer og mellom 
lokaliseringsalternativ og basert på dette legge vekt på å identifisere 
forskjeller i forventningsverdi og i usikkerhetsspenn for de ulike alternativ. 
 
 
Resultat 
Analysen skal fokusere på forskjellene mellom  alternativene og for hvert 
av de seks alternativ gi  
 
 Forventet kostnad. 

 
 Tallfesting av vurdert usikkerhet. 

 
 Prioritert oversikt over hvilke forhold som i størst grad påvirker 

usikkerheten i kalkylen. 
 

 Grunnlag for å etablere en handlingsplan for å styre usikkerheten i 
det videre prosjektarbeid. 



Nye Kirkenes Sykehus Kostnadsrapport mars 2016

Kontrakt Usikkerhetspost Kontrahert Forventede 
tillegg min Sannsynlig 

tillegg maks MIN-VERDI SANNSYNLIG 
VERDI MAKS-VERDI

B01 Grunnarbeid og teknisk infrastruktur 45 538 892 45 538 892 45 538 892 45 538 892

B02 Totalentreprise plan 1 345 478 988 318 965 988 34 200 000 39 200 000 42 200 000 49 200 000 358 165 988 361 165 988 368 165 988
B03 Totalentreprise plan 2 og 3 484 077 754 460 081 369 26 200 000 30 200 000 34 200 000 41 200 000 490 281 369 494 281 369 501 281 369

B04.1

B04.2
B04.3
B04.4
B04.5
B04.6
B04.7
B04.8
B05 Kjøkkenutstyr 5 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000
P01.1 Prosjektledelse og rådgivning 40 413 000 39 500 000 41 500 000 45 500 000
P01.2 Utredning og programmering 13 162 000 13 162 000 13 162 000 13 162 000
P02.1
P02.2
P02.3
P02.4
P02.5

P03 Prosjektansvarlig og brukerkoordinatorer 2 357 000 1 885 600 2 357 000 2 828 400

P04 Byggeledelse 12 000 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000
P05
P06
D01
D02
D03

1 283 771 152 1 318 743 170
B06
E01
U01 88 172 488
U02 0
K01.1
K01.2
K02.1
K02.2
K02.3
K02.4
K02.5
K02.6
K02.7
K02.8
K03
K04

0 Flytting 5 000 000 3 000 000 5 000 000 8 000 000
R01 Prisstigning 6 500 000 5 200 000 6 500 000 7 800 000
R02 Reserve 11 728 844
R04 Renter 35 840 000 34 048 000 35 840 000 39 424 000
R05 Valiuta sikring 12 527 516 11 274 764 12 527 516 13 780 268

X01 Avvik mellom prosjekt- og 
sykehusregnskap 0 0 0 0

0 Enova/SVK -11 500 000 -11 500 000 -11 500 000 -6 000 000

1 460 000 000 1 485 070 686

21 960 000

6 000 000

14 572 287

58 860 000

5 557 000

13 843 673

58 860 000

4 445 600

58 860 000

14 572 287

5 557 000

15 300 902

58 860 000

6 668 400

Anleggsbidrag elforsyning og 
eiendomserverv

Brukerutstyr og rådgivning

21 960 000

90 000 000

21 960 000

90 000 000

21 960 000

90 000 000

VVS byggutstyr

Prosjektering

Uavhengig kontroll, IKT, diverse, 
Gebyrer/avgifter, bikostnader.

Kunst 6 000 000 6 000 000 6 000 000



NKS Gjennomføring Usikkerhetsanalyse
28.04.2016

Hendelser - NKS 
Hendelser, gruppert - NKS 
Gjennomføringsfase

FAKTOR GRUPPE min. sanns. maks
Brukerønsker - flyktningstrømmen, ny bølge Brukerønsker 1 1 1
Grensesnitt - B02-B03 Grensesnitt B02-B03 1 mill 2 mill 10 mill
Skipshavari B03, brann,
Forlis 
Omfang tilleggskrav B03
Kjøkken - gamle planer, kjøkkenløsning har ikke hatt 
samme utvikling som resten av prosjektet
Konvertere byggelån
Mangler i kontrakten - som vi ikke ser i dag
Kvalitet - tett tak, mellom etasjer etc
Tidspunkt for innløsning av valutasikringen (to mnd 
uten sikring)
Myndighetbehandling (samsvarserklæring, CE 
Konkurs Konkurs 1 1 1
mva - toll av seksjoner ved ankomst til kai mva - toll av seksjoner ved ankomst til kai 1 1 1
Organisasjon - liten, kan være stårbar for endringer
Organisering og styring av prosjektet
B03 mangler erfaring fra norske forhold
Kulturforskjeller (B03)
Ferdigstillelse - tid
Byggetid
SHA B03 g p p p
SHA
Vær/klima - nedbør, storm, kuldeperiode tidlig på 
høst etc. Vær/klima 1 1 1

Mangler i kontrakten - som vi ikke ser i dag - B03
Mangler i kontrakten - som vi ikke ser i 
dag - B03

Håndtert i kalkyleusikkerheten

Håndtert i kalkyleusikkerheten

1

1

2 mnd 
forsinkelse

11

1

1

1

1

Havari

Kalkylevurdering

Organisering og styring

Prosjekttid (forsinkelse)

SHA

1

1

1
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