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Sammendrag
Prosjektet
Haugesund Sjukehus planlegges utvidet for å dekke fremtidig behov for sykehustjenester. Hoveddelen av
prosjektet er nybygg, men prosjektet inkluderer også ombygging av en del eksisterende arealer. Prosjektet
leverer forprosjekt Q1 2017, nybyggarbeidene er planlagt gjennomført fra slutten av 2017 til 2020 og
ombyggingsarbeidene vil i hovedsak gjennomføres i 2021. Prosjektet er tildelt en total kostnadsramme på
1855 MNOK (prisnivå 1.7.2016) og prosjekteringen av løsningene er derfor i stor grad kostnadsstyrt.

Oppdraget
Prosjektet engasjerte Atkins til å gjennomføre en usikkerhetsanalyse av prosjektkostnadene i desember
2015 basert på to foreliggende alternativer.
Grunnet den vedtatte kostnadsrammen fant prosjektet det formålstjenlig å gjennomføre usikkerhetsanalyser i
flere runder gjennom forprosjektfasen og analyser er derfor gjennomført i oktober og november 2016. Disse
har gitt nyttig input til arbeidet med å kontrollere kostnader og redusere tilhørende usikkerhet.
Foreliggende usikkerhetsanalyse dekker investeringskostnadene i ferdig forprosjekt. Analysen er
gjennomført basert på foreliggende kalkyle, forberedende arbeidsmøte og heldags fellessamling med
prosjektledelse og prosjekteringsgruppe.

Forutsetninger
Analysen er bygd på en del sentrale forutsetninger, herunder: Analysen dekker ikke større premissendringer
og det er ikke tatt høyde for usikkerhet knyttet til bevilgningstakt. Prisnivå i analysen er per 1.7.2016.

Resultater
Basiskalkylen (sum av mest sannsynlige kostnad for alle elementer i prosjektet slik det er forstått i dag) er
1538 MNOK.

Figuren viser kostnadene i form av en Skurve, som angir akkumulert sannsynlighet
i prosent (y-aksen) for at den endelige
totalkostnaden er lik eller lavere enn en
tilhørende verdi på x-aksen (MNOK).
Basis
Forventningsverdi
50 %
85 %
Standardavvik
Sannsynlighet for basis
Sannsynlighet for
kostnadsramme
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1538
1630
1620
1850
13 %
35 %
86 %
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Tornadodiagrammet viser
usikkerhetselementene i sortert rekkefølge
iht. det enkelte element sitt relative bidrag
til totalusikkerheten der;


0-linjen (vertikal linje) refererer seg
til basiskostnaden



(G) - står for generelle forhold
(usikkerhetsdrivere)



Estimatposter er kun referert med
navn



Høyre side: trusler/ nedside



Venstre side: muligheter/ oppside

Kommentarer
Analysen viser et standardavvik, et mål på usikkerhet, på 13 %. Det er i nedre del av hva man forventer av et
større komplisert byggeprosjekt i forprosjektfasen. Det reflekterer to ting: at man har en streng
kostnadsramme og at prosjektet kontinuerlig har gjort grep i forprosjektfasen for å redusere kostnadene og
usikkerheten. Dette er illustrert i figuren under som viser utvikling i basiskalkyle, p15 og p85 i perioden fra
analysen i desember 2015 til i dag.

Merk at tallene fra desember 2015 reflekterte at ombyggingen var definert som en del av byggetrinn 2, mens
den nå er flyttet til byggetrinn 1. De reelle kostnadene i prosjektet har mao. ikke vokst så mye som figuren
kan gi inntrykk av. Basiskalkylen for ombygging er i forprosjektet 180 MNOK.
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1.

Innledning

1.1.

Om oppdraget

Haugesund Sjukehus er det største sykehuset i Helse Fonna. En del sentrale bygg i dagens sykehus er i
dårlig stand. Videre viser den demografiske utviklingen og tilhørende behov for behandlingstilbud at
sykehuset trenger økte arealer.
Det er utviklet et forprosjekt for nybygg og ombygging av deler av eksisterende bygninger for å dekke disse
behovene. Atkins har fått i oppdrag å gjennomføre en usikkerhetsanalyse av prosjektets totale
investeringskostnader basert på foreliggende kalkyle. Formålet med analysen er å identifisere og kvantifisere
usikkerhetselementer knyttet til prosjektets basiskalkyler og etablere prosjektets usikkerhetsprofil.
Atkins har gjennomført to usikkerhetsanalyser underveis i arbeidet med forprosjektet. Disse ble gjennomført i
oktober og november 2016 og resultatene ble brukt som underlag for å styre videre prosjektering for å sikre
at forprosjektet holder seg innenfor kostnadsrammen.
Oppdraget inkluderer ikke kvalitetssikring av prosjektets basiskalkyler, dette er forutsatt gjort av prosjektet i
forkant av analysen. Atkins vil likevel påpeke at analyseprosessen representerer en arena for tverrfaglig
diskusjon og drøfting av basiskalkylen.

1.2.

Gjennomføring av oppdraget

Oppdraget er utført i januar og februar 2017, og er basert på følgende arbeidsprosess:


19. januar:

Kostnadskalkyle oversendt til Atkins



23. januar

Avklaringsmøte med prosjektet



26. januar:

Fellessamling med prosjektet på Lysaker



27. januar:

Mottatt revidert kostnadskalkyle



1. februar:

Oversendelse av foreløpige resultater



6. februar:

Gjennomgang av foreløpige resultater



7. februar:

Mottatt revidert kostnadskalkyle



8. februar:

Oversendelse av endelig rapport etter tilbakemeldinger

Se Bilag A for deltagere på fellessamlingen og avklaringsmøte.
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2.

Rammer for analysen

Kapitlet gir en nærmere beskrivelse av forutsetningene for analysen, samt en kort beskrivelse av
teorigrunnlaget som er brukt i analysearbeidet.

2.1.

Dokumentasjonsgrunnlag

Følgende dokumenter er mottatt og gjennomgått i forbindelse med usikkerhetsanalysen:


Basiskalkyle, sist revidert 7.02.2017



Risikoregister



Kuttliste

2.2.

Forutsetninger for analysen

2.2.1.

Generelle forutsetninger


Analysen omfatter ikke en kvalitetssikring av kalkylen



Analysen omfatter ikke større premissendringer
endring i prosjektets premisser av en slik art at det med rimelighet kan forventes at endringen
finansieres ved særskilt tilleggsbevilgning, som f.eks.:

2.2.2.

-

Overflytting av funksjoner mellom sykehus

-

Større endringer av areal og antall etasjer

-

Kostnader knyttet til generell oppgradering av VVS og elektro i eksisterende bygg er ikke
inkludert i prosjektet, annet enn for ombyggingsarealet

-

Det forutsettes at ombyggingsarbeidene ikke utløser hovedombygging (ref. plan- og
bygningsloven)



Hendelser med liten sannsynlighet og store konsekvenser (ekstremhendelser) medtas ikke



Analysen dekker kostnader fra og med forprosjektfasen startet



Finansieringskostnader er inkludert



Usikkerhet ved bevilgninger er ikke inkludert



Valutausikkerhet er dekket i analysen

Prosjektspesifikke forutsetninger


Prisnivå i kalkylen er 1. juli 2016



Antatt fremdrift:
-

Q3-Q4 2017: Oppstart detaljprosjektering og kontrahering byggegrop

-

Q3 2018: Kontrahering Nybygg

-

Q4 2018-2020: Byggearbeider Nybygg

-

Q1-Q4 2021: Ombyggingsarbeider

-

Prosjektet har ikke en kritisk ferdigstillelsesdato, men et sterkt ønske om ferdigstillelse til
planlagt tid.



Kontraktstrategi:
-

Hovedentreprise på byggegrop

-

Totalentreprise med samspill for nybygg

-

Hovedentreprise på hoveddelen av ombyggingsarbeider

-

Kalkylen forutsetter hovedentrepriser.
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2.3.

Sentrale grensesnitt/avhengigheter:
-

Løpende drift ved sykehuset

-

Omregulering av veisystemer

-

Bygger i et bysentrum (mange interessenter)

Prinsipp for basiskalkyle, usikkerhetsanalyse og avsetninger
Estimering

Analyse

Output fra analyse

Restusikkerhet

Vedtatt kostnadsramme for
Fagdepartementet som
prosjekteier

Usikkerhetsavsetning
Forventet Kostnad

Forventet tillegg

Avsetninger

Styringsramme for
utførende etat

Input til analyse

BASISKOSTNAD
Kostnader som man av erfaring vet vil komme, men
som ikke er kartlagt på grunn av manglende
detaljeringsgrad. Dette er ikke usikkkerhet, men det
«sikre ukjente».

Summen av sannsynlig kostnad for alle
identifiserte, konkrete kalkyleelementer
(kostnadsposter) på analysetidspunktet

Uspesifiserte kostnader

Grunnkalkyle

Figur 2-1 Prinsipp for basiskalkyle, usikkerhetsanalyse og avsetninger
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2.4.

Prosjektets kostnadsestimater

Analysen er basert på kalkylen som vist i tabellen under, se bilag B for detaljert kalkyle. Prosjektet har
kalkulert med prisnivå 1.juli 2016.
Nybygg

Ombygging

Utendørs

Teknisk
Bygg

Tilkobling

99,2

14,8

7,7

4,6

1,2

2 - Bygning

298,9

32,0

5,9

3,4

3 - VVS

112,6

12,9

23,0

0,8

4 - Elkraft

43,6

14,7

7,2

1,0

5 - Tele og automatisering

42,4

7,0

0,8

0,6

6 - Andre installasjoner

12,6

6,7

1 - Felleskostnader

7 - Utendørs

40,8

2,9

8 - Generelle kostnader

200,6

15,4

9 - Spesielle kostnader

171,3

40,5

1,5

1,3

10 - MVA

245,3

36,0

12,5

11,4

2,3

1226,4

180,2

62,5

57,0

11,6

SUM
TOTALSUM

2,2

1538 MNOK
Tabell 2-1 Basiskalkyler (MNOK)
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2.5.

Typer usikkerhet

Følgende typer usikkerhet inngår i analysen:
Estimatusikkerhet er usikkerhet i rater, enhetspriser og mengder og relaterer seg til de elementer som
inngår i kostnadsestimatet for forprosjektet (dagens prisnivå). Denne usikkerheten uttrykkes ved et spenn fra
optimistisk, via mest sannsynlige (basis), til pessimistisk verdi. Som oftest velges optimistisk verdi til 10 %nivå og pessimistisk til 90 %-nivå, se . Usikkerheten er vurdert for det enkelte kostnadselement som vist i
Bilag C.
Generelle forhold (Usikkerhetsdrivere) er overordnede usikkerheter med effekter for hele eller deler av
prosjektet. Denne usikkerheten uttrykkes ved et spenn fra optimistisk, via mest sannsynlige til pessimistisk
verdi og modelleres direkte i MNOK eller som prosent av andre sumposter.
Hendelsesusikkerhet er usikkerhet som en konsekvens av identifiserbare hendelser og relaterer seg til
forhold som ikke er hensyntatt i kalkylen, men som kan påvirke prosjektets kostnader. Usikkerheten er
knyttet til en sannsynlighet for at hendelsen inntreffer (% sannsynlighet), og konsekvensen (MNOK) uttrykt
ved en sannsynlighetsfordeling - tilsvarende som beskrevet for estimat og generelle forhold.
De generelle forhold og hendelser som er identifisert og bygget inn i modellen er drøftet i kapittel 4.

Figur 2-2: Kvantifisering av usikkerhet

2.6.

Metode

Analysen benytter seg av Monte Carlo-simuleringer, som er en anerkjent metode med stor internasjonal
utbredelse. Metoden baserer seg på at usikre parametere beskrives gjennom sannsynligheter og
trepunktsestimater. Deretter simuleres mange (her: 5 000) mulige utfall av prosjektet slik at det totale
usikkerhetsspennet avdekkes.
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3.

Resultater av usikkerhetsanalysen

3.1.

Usikkerhetsspenn

Det totale usikkerhetsspennet (hensyntatt summen av usikkerhet på estimater og generelle forhold) for
prosjektkostnadene er vist med blå kurve i figur 3-1 under. Figuren viser kostnadene i form av en S-kurve,
som angir akkumulert sannsynlighet i prosent (y-aksen) for at den endelige totalkostnaden er lik eller lavere
enn en tilhørende verdi på x-aksen (MNOK).
Den røde vertikale streken viser basiskalkylen, ref. Tabell 2-1.

Figur 3-1: S-kurve kostnader (MNOK)
Hovedresultater avrundet til nærmeste 10 MNOK er gjengitt i tabellen under.
Basis
Forventningsverdi
10 %
15 %
50 %
85 %
90 %
P50 minus Basis
P85 minus P50
Standardavvik
Sannsynlighet for basis
Sannsynlighet for kostnadsramme

1538
1630
1360
1410
1620
1850
1900
82
230
13 %
35 %
86 %

Tabell 3-1: Hovedresultater
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3.2.

Bidrag til usikkerheten

Tornadodiagrammet viser usikkerhetselementene i sortert rekkefølge iht. det enkelte element sitt relative
bidrag til totalusikkerheten der;


0-linjen (vertikal linje) refererer seg til basiskostnaden



(G) - står for generelle forhold (usikkerhetsdrivere)



Estimatposter er angitt bare med navn



(H) står for hendelsesusikkerhet



Høyre side: trusler/ nedside



Venstre side: muligheter/ oppside

Alle estimatusikkerhetselementer med beskrivelser og kvantifisering er vist i Bilag C, mens
hendelsesusikkerhet og usikkerhetsdrivere er drøftet i kapittel 4.
De ti viktigste bidragene til usikkerhetsbildet er vist i figuren under.

Figur 3-2: Tornadodiagram

Trappetrinnsdiagrammene, figur 3-3 og 3-4, viser hvilke usikkerhetselementer som har størst bidrag til
differansen mellom basis og henholdsvis forventningsverdi og P85. Elementene vises i stigende rekkefølge
nedenifra og opp, iht. det enkelte element sitt bidrag. «Sum mindre poster» angir summen av bidrag fra
usikkerhetselementer med mindre størrelse enn usikkerhetselementene høyere opp i diagrammet.
Hvert bidrag fra et usikkerhetselement markeres med rødt hvis det er påslag (positivt fortegn) eller grønt hvis
det er en reduksjon (negativt fortegn). Påslag har retning fra venstre til høyre, mens reduksjoner har retning
fra høyre mot venstre. Hvert bidrag starter der hvor bidraget fra usikkerhetselementet under slutter. Summen
av alle bidragene gir påslaget fra basiskostnaden til forventningsverdien eller P85.
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Figur 3-3: Trappetrinnsdiagram (basis til forventningsverdi)
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Figur 3-4: Trappetrinnsdiagram (basis til P85)
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3.3.

Utvikling i usikkerhet

Gjennom usikkerhetsanalysene gjennomført i oktober og november 2016 har basiskalkylen og tilhørende
usikkerhet for prosjektet endret seg. Figuren under viser utviklingen i basisestimat, p15 og p85 og
kostnadsrammen for prosjektet. Merk at tallene fra desember 2015 reflekterte at ombyggingen var definert
som en del av byggetrinn 2, mens den nå er flyttet til byggetrinn 1. De reelle kostnadene i prosjektet har
mao. ikke vokst så mye som figuren kan gi inntrykk av. Basiskalkylen for ombygging er i forprosjektet 180
MNOK.

Figur 3-5: Utvikling i usikkerhet over tid

3.4.

Vurdering av resultater

Foreliggende prosjekt er i forprosjektfasen. Det er et stort og komplisert prosjekt med nybygg som skal
knyttes sammen med nåværende bygningsmasse og ombygging av deler av dagens sykehus. Prosjektet
gjennomføres på en trang tomt sentralt i et bysentrum. Utbyggingen vil foregå mens sykehuset er i full drift
og dette vil legge føringer for anleggsdriften.
Analysen viser et relativt standardavvik (et mål på usikkerhet) på 13%. Finansdepartementets
kvalitetssikringsregime (KS1/KS2) følges av forskningsprogrammet Concept (www.ntnu.no/concept). I
Concept temahefte nr. 6 (Prosess for kostnadsestimering under usikkerhet) henvises det til at standardavvik
for ferdige forprosjekt vanligvis ligger mellom 10 % og 20 %. Foreliggende analyser viser med andre ord et
standardavvik som er relativt lavt i forhold til prosjektets karakteristika og fase. Dette begrunnes i at
prosjektet i stor grad er kostnadsstyrt og som vist i Figur 3-5 har prosjektet tatt grep for å redusere
usikkerheten underveis i forprosjekt-fasen.
Basiskalkyler som underlag for usikkerhetsanalyser har gjerne en sannsynlighet for å være tilstrekkelig på
20-35%. Vi ser at sannsynligheten for at basiskalkylen er tilstrekkelig i dette prosjektet er på 35%. Dette viser
en høy grad av tillit til basiskalkylen. Dette er naturlig med tanke på prosessen med kostnadsstyring og
vurdering av usikkerhetsanalyser underveis. Dette er også illustrert i utviklingen vist i Figur 3-5.
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4.

Generelle forhold og usikkerhetsdrivere

Kapitlet gir en nærmere beskrivelse av de vurderinger som er gjort med hensyn til usikkerhetsdrivere og
generelle forhold og som altså ikke er reflektert i prosjektets basiskalkyle. Det er ikke identifisert signifikante
hendelser i analyseprosessen og analysen inneholder derfor ingen hendelsesusikkerhet.
Kapittelet beskriver usikkerhetselementene på et overordnet nivå, inkludert en antatt økonomisk
konsekvens, som i hovedsak er drøftet med prosjektet på fellessamlingen 26. januar 2017.
De generelle forholdene presentert under er innledet med dets bakgrunn, hvilken usikkerhet som ligger til
grunn, kostnadskonsekvensene det generelle forholdet kan få om det inntreffer og identifiserte tiltak for å
redusere usikkerheten.
Figur 4-1 viser usikkerhetsdriverne som er kvantifisert i denne analysen. Usikkerhetsdriverne er brutt ned på
fasene i prosjektet og vurdert separat for de to største delprosjektene, nybygg og ombygging, og for
resterende delprosjekter.

Figur 4-1: Usikkerhetsdrivere fordelt på faser

4.1.

Prosjektutvikling frem til kontrakt

4.1.1.

Bakgrunn

Prosjektet er på gjeldende tidspunkt i ferdigstillelse av forprosjekt. Etter investeringsbeslutning er det
planlagt oppstart av detaljprosjektering i oktober 2017. Det er planlagt kontrahering av forberedende arbeider
og byggegrop i slutten av 2017. Kontrahering av nybygg er planlagt til slutten av 2018. Ombygging er i
hovedsak planlagt gjennomført i 2021.
Deler av ombyggingen skal skje parallelt med nybygget og deler med tidsforskyvning. Hoveddelen av
ombygging gjennomføres som en hovedentreprise. Resterende deler av ombyggingen vil gjøres som delte
entrepriser og via rammeavtaler som helseforetaket har.
Brukerne og drift gir uttrykk for at det har vært gode prosesser for involvering hittil i prosjektet og
prosjektorganisasjonen påpeker at representanter fra sykehuset har vært ryddige på å spesifisere krav og
funksjoner til prosjektet. Det er ingen vesentlig forskjell mellom brukergruppene når det gjelder modenhet.
Brukerinvolvering videre vil foregå i samme grupper som hittil og det er ingen kritisk sårbarhet knyttet til
enkeltpersoner i brukergruppene.
Brukergruppene har selv arbeidet frem gevinstene i gevinstrealiseringen og gevinstene er langt på vei
kvantifisert inn i finansieringsanalysen.
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Nybygget har en full BIM-modell, mens ombyggingsarbeidene har en delvis BIM-modell
Det er ingen verneproblematikk i dette prosjektet. Det er i begrenset grad gjort en miljøkartlegging av
eksisterende bygningsmasse. Det er gjennomført en tilstandsvurdering av eksisterende bygningsmasse hvor
betydelige arealer har fått dårligste tilstandsgrad. Prosjektet planlegger kun å heve tilstandsgraden i de
områdene som skal ombygges.

4.1.2.

Usikkerhet

Det vil i alle prosjekter være en generisk usikkerhet knyttet til detaljeringen av prosjektet fra forprosjekt frem
til kontrakt, og denne usikkerheten blir ofte undervurdert. Spesifikke forhold som påvirker usikkerheten i dette
prosjektet er bl.a.:
Nybygg:


Deler av prosjekteringen vil fortsette så fort forprosjektet er vedtatt av Haugesund Sjukehus.



Det foreligger opsjon på prosjekteringsgruppa videre.



Prosjektledelse og prosjekteringsgruppe mener begge at den planlagte tiden til
detaljprosjektering er tilstrekkelig.



Dette usikkerhetselementet inneholder videre detaljering og utvikling gjennom
samspillsperioden.



For nybygget vil valget av totalentreprise med samspill påvirke usikkerheten.
Samspillsperioden vil realisere en del av usikkerheten som er knyttet til feil og mangler i
anbudsgrunnlag.



Prosjektet har en sterk ambisjon om å utfordre entreprenør på prefabrikering og "just in time"leveranser for å oppnå maksimal effektivitet for bygging av nybygget



Det er indikasjoner på at TEK17 strammer inn energikravene ytterligere. Prosjekterer i dag
etter passivhus-standarden som er strengere enn dagens minste krav, så sjansen for at
kravene ikke møtes er liten.



Ved å bygge teknisk bygg separat blir det ikke nødvendig å gjøre innfasing av tekniske
systemer i grensesnittet mot eksisterende bygninger, og dette grepet reduserer usikkerheten.



Eksisterende anlegg i grunnen kan være en utfordring, men usikkerheten vil primært
realiseres i gjennomføringsfasen. Prosjektet frykter ikke uidentifiserte anlegg i grunnen.



Utvending VA: Det er i dag bygget inn en løsning fra psykiatribygget som gir omfattende
grunnarbeider da det må graves en dyp grøft. Er i kontakt med kommunen for å se på en
annen løsning som vil kunne gi enklere grøfteløsninger.



Utvikling knyttet til romløsningen i den enkelte avdeling: Prosjektet har høy romtetthet,
forventer at mye av utviklingen vil være knyttet til andre måter å organisere rommene på.
Forventer ikke at dette medfører store kostnadskonsekvenser.



OU-prosessen som foregår kan medføre omkamper med brukergruppene. OU-prosessene
ligger under samme program som byggeprosjektet for å minimere effekten av dette.



Det pågår reguleringsarbeid og basert på signaler hittil forventes det at kommunen i stor grad
vil akseptere de beskrevne løsningene. Det er også færre konfliktpunkter enn vanlig i
reguleringsplanarbeidet.



Statens Vegvesen har ikke kommet med merknader knyttet til løsninger relatert til veisystem
og parkering.



Det er mulighet for at det kommer krav om midlertidige tiltak i anleggsperioden.
Anleggstrafikken er lagt der det utgjør minst ulempe for nabolaget for å minimere denne
risikoen.



Helikopterlandingsplass er nettopp oppgradert, ytterligere oppgradering er en opsjon. De
funksjonene som bruker helikopter mest kommer enda nærmere helikopter enn i dag.



Ny AMK-sentral ligger utenfor dette byggeprosjektet, men kan gi følgekostnader.



Prosjektet har grensesnitt mot Helse Vest IKT. Sykehus-teknologien er i kontinuerlig utvikling.
Prosjektet har tatt hensyn til de løsningene Helse Vest IKT jobber med per i dag.



Vel møtt-prosjektet i Helse Vest er inkludert med en kostnad på 2,5 MNOK, kan potensielt tas
ut
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Datafangst kan potensielt tas ut med 1,05 MNOK



Forberedelse og delprosjektering av flytting o.l. er tidskritisk for å kunne starte
grunnarbeidene i tide. Dette arbeidet er ikke beskrevet i detalj. Planlegges gjennomført aug.okt. 17

Ombygging:

4.1.3.



Det er krevende å lage anbudsgrunnlag til ombyggingsarbeidet.



Ombyggingen ligger lenger frem i tid enn nybygg og har dermed større utviklingsrisiko.



Kostnadsstyring er overordnet drivende for prosessen og dette skal i prinsippet redusere
usikkerheten.



Ombyggingen blir realisert etter at det meste av usikkerheten i nybygget er avklart og dermed
er rammene for ombyggingen mer fastlagt og prosjektet kan styre etter disse.



Teknisk tilstand kan være bedre enn forventet.



Teknologiutvikling bygg: Arbeidsmiljøloven, lysforhold, adgangssystemer, enkle driftsforhold
for renhold o.l. stiller andre krav enn man kanskje ser for seg



Det er risiko for at det kommer nye personer inn i organisasjonen med høyere krav enn
forutsatt i dag. Og at det kommer ønsker om å få inn mer av det som er "nice to have".



En så stor ombygging medfører også parallelle OU-prosesser som vil påvirke prosjektet.



Flere av løsningene medfører organisatoriske nyvinninger som har stor innvirkning på
brukerne, og dette medfører usikkerhet i forhold til videre utvikling av prosjektet.



Det har vært gjort analyser (egen prosjektgruppe) knyttet til logistikk og pasientforløp og det
er blitt utarbeidet nærhetskart som har blitt brukt aktivt i planleggingen.



Grønt sykehus er vedtatt av Helse Vest. Det er flere anbefalte løsninger i denne som ikke er
innarbeidet i prosjektet og som vil kunne påvirke løsningene.



Helikopterplattform: Ingen investeringer i helikopterplattform da man antar at
redningstjenesten ikke kommer med krav (usikkert om dette premisset holder)



Inngrep i nåværende bygg kan gjøre at man mister dispensasjon i forhold til bygningsloven
og brannkrav som vil utløse større investeringsbehov enn forutsatt



Prosjektet bruker erfaringer fra andre sykehus knyttet til informasjonssystemene.



Det er ikke tatt høyde for å følge økte energikrav fra TEK17 i ombyggingsprosjektet.



Teknologiutvikling medisinsk utstyr vil påvirke prosjektet. Prosjektet er utformet for å
redusere effekten av medisinsk teknologisk nyvinning på overordnede arealmessige forhold.
Høy takt av utskiftning av utstyr i operasjonsstuer, som stiller krav til generaliserte løsninger.



Ombyggingsarbeidene har samme grensesnitt mot Helse Vest IKT som nybygget.

Kostnadskonsekvenser

Med bakgrunn fra diskusjon i fellessamlingen er kostnadskonsekvensen vurdert til å være:
Prosjektutvikling frem til kontrakt
Delprosjekt

Sannsynlighet

Nybygg
Ombygging
Resterende
delprosjekter

100 %
100 %
100 %

Konsekvens (% av entreprisekost inkl. mva.)
Min
Mid
Max
-5%
0%
+7%
-5%
+2%
+10%
-2%
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4.1.4.

Tiltak


Stram styring av brukergruppene og rådgivere



Knytte OU og gevinstrealisering tett til byggeprosjektet



Videre tett dialog med kommune og vegvesenet om reguleringsplaner



Utnytte BIM for ombygging i så stor grad som mulig

4.2.

Markedsusikkerhet

4.2.1.

Bakgrunn

Prosjektets basiskalkyler er kalkulert med prisnivå 1. juli 2016. Basiskalkylene er geografisk justert ned med
2-3 %.
Prosjektet er planlagt med totalentreprise med samspill for nybygg og hovedentrepriser på forberedende
arbeid og ombygging.
Størrelsen på kontrakten for nybygg gjør at dette primært vil være aktuelt for entreprenører som opererer i et
nasjonalt marked.
Ombyggingsarbeidene er i en størrelsesorden som passer for lokale og regionale entreprenører.
Regionen har de siste årene vært preget av lavere aktivitet i oljeindustrien. I regionen kjenner vi til store
byggeprosjekter knyttet til Stavanger Sykehus og store anleggsprosjekter som Rogfast og andre
samferdselsprosjekter.
Det er planlagt mange sykehusprosjekter i landet fremover og det er derfor attraktivt for entreprenørene å få
sykehusprosjekter på firmareferansen.
Gjennomføringstiden er ikke ansett å være spesielt krevende. Bygging på en trang tomt tett på et sykehus i
drift vil kunne oppfattes som krevende av entreprenørene.

4.2.2.

Usikkerhet

Prisene som oppnås i markedet kan avvike betydelig fra det som er estimert i basiskalkylen. Dette kan
skyldes generell konjunkturutvikling, konkurrerende prosjekter, dette prosjektets attraktivitet i markedet samt
tid til kontrahering. Negative avvik kan bl.a. skyldes trang byggetomt og nærhet til eksisterende sykehus, et
oversiktlig marked der aktørene kan ha god kjennskap til hverandre og press i markedet der flere store
sykehusprosjekter vil foregå i samme periode. Positive avvik kan bl.a. skyldes dårlige konjunkturer og
prispress og at prosjektet har attraktiv størrelse.

4.2.3.

Kostnadskonsekvenser

Markedsusikkerheten er krevende å estimere, men historiske tall fra B/A-markedet viser en generell
usikkerhet i størrelsesorden +/- 14% for kontrahering 1 år fram i tid, ref. Concept-rapporten «Styring av
prosjektporteføljer i staten». Markedet er vurdert som positivt sett fra prosjektets øyne.
Spennet for nybygg er redusert noe basert på at forberedende arbeid til ca. 100 MNOK kontraheres i 2017.
Prosjektet forventer sterkere konkurranse om ombyggingsarbeidene enn for nybygget.
Med bakgrunn i informasjonsinnhenting fra fellessamlingen er kostnadskonsekvensen vurdert til å være:
Markedsusikkerhet
Delprosjekt

Sannsynlighet

Nybygg
Ombygging
Resterende
delprosjekter

100 %
100 %

Konsekvens (% av entreprisekost inkl. mva.)
Min
Mid
Max
-13%
0%
+13%
-16%
0%
+14%

100 %

-14%
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4.2.4.

Tiltak


Prosjektet må gi informasjon til markedet om entreprisene som er tidlig nok og god nok til at
entreprenørene kan lage riktige tilbud



Prosjektet bør holde tidsplanen for å komme i gang før andre prosjekter i regionen og
dermed møte et marked med mer kapasitet.



Prosjektet bør tenke gjennom muligheten til å bytte entrepriseform hvis konkurransen blir for
dårlig.



God beskrivelse av begrensningene knyttet til anleggsdrift tett på sykehus i drift, så
entreprenøren får priset riktig

4.3.

Endringer etter kontrakt

4.3.1.

Bakgrunn

Etter inngått kontrakt vil prosjektet gå gjennom en byggetid på ca. tre år, to år for nybygg og ett år for
ombygging. En så lang byggetid medfører økt potensiale for endringer underveis.
Prosjektet har anbefalt tiltransport av prosjekteringsgruppen, endelig avgjørelse er ikke tatt på dette området.
Totalentreprisen for nybygg skal primært lukke byggherrens risiko og sikre et endringsregime som fungerer
godt i praksis. Endringssystemet vil være sentralt for risikoen for endringer etter kontrakt. Valget av
totalentreprise med samspill reduserer det totale spennet på usikkerheten knyttet til feil og mangler i
anbudsgrunnlaget.
Entreprenøren vil ønske å komme inn så tidlig som mulig for å kunne påvirke løsningene som velges.
For ombyggingsarbeidene er det i praksis ikke mulig å lage et feilfritt anbudsgrunnlag og en entreprenør vil
generelt kreve kompensasjon for mangler og inkonsistens i anbudsgrunnlaget.
Det er generelt et økende fokus hos entreprenørene på endringsomfang og tilhørende kompensasjon.
Prosjektet benytter moderne BIM-teknologi i prosjekteringen.
Anleggstrafikken får adkomst til tomten fra en annen side en den som trafikkeres i dag av sykehusets
pasienter.

4.3.2.

Usikkerhet

Nybygg:


Entreprenøren kan ta snarveier i tilbudet. Prosjektet skal ha samspill for å sikre at dette ikke
påvirker prosjektet negativt.

Eksempler på feil og mangler i anbudsgrunnlag kan være:


Kapasitet og rettidige leveranser fra prosjekteringsgruppen



Feilbruk av kostnadsposter / manglende kostnadsposter



Arbeidsoperasjoner/tider som ikke er klart nok definert



Arbeidsoperasjoner/tider som ikke lar seg gjennomføre



Beskrivelser på løsninger som kan feiltolkes, f.eks. elektroniske systemer



Endringer i prosjekteringsgrunnlag grunnet ny informasjon om eksisterende tilstand for
byggene



Ved høy grad av industrialisering av byggeprosjektet vil det kunne medføre større sjanse for
at aspekter ikke blir fanget opp i grunnlaget

Byggherre- og brukerendringer som kan påvirke kostnadene:
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4.3.3.



Utbygging tett på eksisterende sykehus og pågående drift kan sette uventede krav til
byggeprosessen



Byggherreendringer kan komme som følge av utskiftning av personell i
byggherreorganisasjonen, med en byggetid på 3 år er dette en risiko.



Logistikk knyttet til anleggstrafikk er ikke avklart og vil kunne være et potensielt problem
.

Kostnadskonsekvenser

For nybygg vil valgt entrepriseform redusere omfanget av usikkerhet knyttet til dette elementet. Med
bakgrunn i informasjonsinnhenting fra fellessamlingen er kostnadskonsekvensen vurdert til å være:
Endringer etter kontrakt

4.3.4.

Delprosjekt

Sannsynlighet

Nybygg
Ombygging
Resterende
delprosjekter

100 %
100 %
100 %

Konsekvens (% av entreprisekost inkl. mva.)
Min
Mid
Max
+1%
+3%
+8%
+3%
+6%
+15%
+1%

+3%

+8%

Tiltak


Kvalitetssikring og omforening av anbudsgrunnlag



Svært viktig å sikre gode forberedelser til samspillsfasen med rådgiverne



Tildelingskriterier må defineres på en god måte, hvilke andre elementer enn de vanlige skal
være med (kvalitetskriterier for entreprenøren f.eks.).



Byggherren ønsker å ha en byggeleder sammenhengende gjennom hele byggeperioden.



Byggelederfunksjonen er svært viktig for arbeidene som gjennomføres som hovedentrepriser



Sikre at totalentreprenøren har en god ITB-funksjon så de klarer å levere forventet kvalitet.



Designe gode prosedyrer for prøvedriftsfasen for å sikre at man får testet bygget på rett
måte. Entreprenøren må sette av ressurser til prøvedriften, dette må inn i
konkurransegrunnlaget for å sikre at det ivaretas.



Detaljprosjekteringen detaljerer prosjektet i større og større grad inntil det er ferdig og
rådgiver går over i mer støtterolle for entreprenøren i faktisk gjennomføring. Viktig å finne
balansepunktet langs denne aksen.

4.4.

Prosjektgjennomføring og -organisering

4.4.1.

Bakgrunn

Prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelsens evne og kapasitet til å gjennomføre prosjektet i tråd med
gjeldende planer er avgjørende for alle byggeprosjekter.
Forutsetningen for basiskalkylen er at prosjektledelsen holder god oversikt over kontraktsmessige forhold og
leder samspillet mellom prosjekterende, byggherre og entreprenør. I tillegg forutsettes det at byggherren har
tilstrekkelig kapasitet til koordinering av aktiviteter.

4.4.2.

Usikkerhet

Prosjektorganisasjonens evne til å håndtere uforutsette situasjoner vil påvirke prosjektets gjennomføring og
kostnader, herunder styre unna / håndtere tvister med entreprenør.
Videre vil skifte av nøkkelpersoner underveis kunne medføre at nye personer må sette seg inn i prosjektet,
at man mister kontinuitet og kompetanse, at det skapes uklarheter og grunnlag for diskusjoner om tillegg, og
at man således kan påføre prosjektet økte kostnader. Da dette prosjektet har en lang tidshorisont vil det
være eksponert mot denne typen risiko.
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For dette prosjektet vil følgende konkrete forhold påvirke kostnadene:

4.4.3.



Det kan potensielt bli vanskelig å skaffe sentrale ressurser med kompetanse på
sykehusprosjekter pga. mange prosjekter som går parallelt



Sykehusprosjekter stiller større krav til teknisk byggeledelse enn andre byggeprosjekter. Stor
grad av grensesnitt både mellom kontrakter og fag.



Trang tomt og tett på eksisterende bygg gir HMS-utfordringer

Kostnadskonsekvenser

Med bakgrunn i informasjonsinnhenting fra fellessamlingen og andre usikkerhetsanalyser er
kostnadskonsekvensen vurdert til å være:
Prosjektorganisasjon
Sannsynlighet

Min
-2%

100 %

4.4.4.

Konsekvens (% av basiskostnad)
Mid
0%

Max
+4%

Tiltak


Viktig med tett oppfølging av arbeid og HMS i byggeperioden. Byggherre må ivareta sitt
ansvar i byggeperioden.



Prosjektet må avklare hvordan oppfølging av totalentreprenøren i nybygget skal fungere og
hvilke ressurser som trengs for å gjennomføre en god oppfølging.



Prosjektet bør sikre størst mulig grad av kontinuitet i sentrale prosjektressurser.

4.5.

Eksterne grensesnitt og avhengigheter

4.5.1.

Bakgrunn

Det er i tidligere analyserunder gjennomført en interessentanalyse. De viktigste interessentene er definert i
forhold til grad av påvirkning og interesse for prosjektet som vist i Figur 4-2.
Møt behov

Tett oppfølging

Mulighet for påvirkning

Helse Vest
Helse Fonna
Haugesund kommune
Brukere
Helse Vest IKT

Overvåk

Involver og hold informert

Revmatismesykehuset
Media
Prosjektgruppen

Statens Vegvesen, Region Vest
Naboer
Sykehusbygg
Pasienter
Haugaland Kraft
Nødetatene
Leverandørene
Høgskolen

Interesse

Figur 4-2: Interessentmatrise
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4.5.2.

Usikkerhet

Interessentmatrisen viser et omfattende interessentbilde for prosjektet. All erfaring med et omfattende
interessentbilde er at dette medfører utfordringer og potensielle kostnadskonsekvenser.

4.5.3.

Kostnadskonsekvenser

Basert på ovenstående drøfting er kostnadskonsekvensen vurdert til å være:
Eksterne grensesnitt og avhengigheter
Sannsynlighet
100 %

4.5.4.

Konsekvens (% av entreprisekostnad inkl. mva.)
Min
Mid
Max
0%
+0,5%
+2%

Tiltak


De identifiserte interessentene bør følges opp på bakgrunn av klassifiseringen i
interessentmatrisen.



Det er spesielt viktig å sikre god informasjonsflyt mot eksterne interessenter.

4.6.

Valutausikkerhet

4.6.1.

Bakgrunn

Deler av investeringene vil foregå i utenlandsk valuta, primært Euro. Dette gjelder hovedsakelig innkjøp av
medisinsk utstyr. Basiskalkylen på utstyr er ikke endret siden desember 2015 og den reflekterer Euro-kursen
på dette tidspunktet.

4.6.2.

Usikkerhet

Det er usikkerhet knyttet til den fremtidige utviklingen til Euro-kursen frem til innkjøp av medisinsk utstyr
gjennomføres. Prosjektet har ingen planer om å benytte seg av valutasikring.

4.6.3.

Kostnadskonsekvenser

Basert på kursutviklingen de siste årene er usikkerheten i Euro-kurs fra 2015 frem til innkjøpstidspunkt
vurdert til å være:
Valutausikkerhet
Sannsynlighet
100 %

4.6.4.

Min
-20%

Konsekvens (% på relevante poster)
Mid
0

Max
+22%

Tiltak


Utover valutasikring er det ikke identifisert tiltak som kan begrense valutausikkerheten i dette
prosjektet.
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Bilag

© Atkins Ltd except where stated otherwise.
The Atkins logo, ‘Carbon Critical Design’ and the strapline
‘Plan Design Enable’ are trademarks of Atkins Ltd.

Bilag A. Møter og deltakere
Det ble avholdt et avklaringsmøte den 23. januar for å avklare forventninger til leveranser og prosess.
Fellessamling ble avholdt på Lysaker den 26. januar 2016.
Navn

Rolle

23/1

26/1

Laila Nemeth

Prosjektdirektør

x

x

Anne Lucie Poulsen

Prosjektleder

x

x

Svein Petter Raknes

Oppdragsansvarlig

x

x

Kaare Kleven

Koordinering ingeniørfag

x

x

Michael Ramm Østgaard

Prosjekteringsleder

x

x

Sigrid Rossebø Hansen

Arkitekt

x

Hans-Christoph Schultz

Arkitekt

x

Jostein Solberg

Økonomiske analyser

Jan Håvard Frøyland

Økonomidirektør

x

Geir Nilssen

RIB

x

Geir Berge

Elektro

x

Olav Sveinall

VVS

x

Jan Rune Baugstø

Usikkerhetsanalyse

x

x

Magne Tysdahl

Usikkerhetsanalyse

x

x

x

x

Tabell BA-1 Møter og deltakere
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Bilag B. Basiskalkyle
Tabell BB-1 viser basiskalkylen for prosjektet på 3-siffernivå, delt opp etter bygningsdelstabellen. Kostnader
er oppgitt i NOK.
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REF

TEKST

K

Kontoplan

K-01

Nybygg

Utendørs Teknisk bygg

ombygging

Tilkobling

Sum

11 587 838 1 537 701 060

1 226 446 964

62 466 747

57 023 510

180 176 001

Felleskostnader

99 179 307

7 746 549

4 579 239

14 843 219

1 243 385

127 591 699

K-01.1

Rigging osv.

33 233 154

3 669 418

1 717 215

6 507 849

375 765

45 503 401

K-01.2

Drift av byggeplass

65 946 153

4 077 131

2 862 024

6 868 468

867 619

80 621 396

K-01.4

Prosjektering, kontroll og dokumentasjon

-

-

K-01.5

Provisoriske tiltak og anlegg

K-02

Bygning

K-02.0

Riving, forberedende arbeider

K-02.1

Grunn og fundamenter

K-02.1.1

Klargjøring av tomt

K-02.1.2

Byggegrop

K-02.1.6

Direkte fundamentering

K-02.1.9

Andre deler av grunn og fundamenter

K-02.2

Bæresystemer

23 083 546

K-02.2.2

Søyler

10 143 973

10 143 973

K-02.2.3

Bjelker

12 939 573

12 939 573

K-02.3

Yttervegger

67 571 682

2 138 836

K-02.3.1

Bærende yttervegger

11 791 989

-

11 791 989

K-02.3.2

Ikke-bærende yttervegger

4 223 118

861 155

5 084 273

K-02.3.3

Glassfasader

45 697 920

-

45 697 920

K-02.3.4

Vinduer, dører, porter

412 410

643 319

1 055 729

K-02.3.5

Utvendig kledning og overflate

634 362

634 362

K-02.3.7

Solavskjerming

4 276 480

4 276 480

K-02.3.8

Utstyr og komplettering

1 169 764

1 169 764

K-02.4

Innervegger

K-02.4.1

Bærende innervegger

K-02.4.2

Ikke-bærende innervegger

K-02.4.3

Systemvegger, glassfelt

K-02.4.4

Vinduer, dører, foldevegger

K-02.4.5

Skjørt

K-02.4.6

Kledning og overflate

5 997 597

K-02.4.9

Andre deler av innervegg

2 998 524

K-02.5

Dekker

1 466 902

298 873 510

23 796 489

5 864 810

1 466 902

32 012 143

3 370 695

340 121 158

1 250 500

866 040

2 116 540

-

23 796 489

182 377

182 377

18 174 603

18 174 603

4 802 660

4 802 660

636 848

636 848
-

23 083 546

927 544

12 709 390

216 510

952 644

70 854 572

52 837 749

787 691

5 423 365

-

5 423 365

17 607 426

533 749

18 141 176

6 090 439
13 844 626

6 090 439
169 123

14 013 748

875 771

70 001 707
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67 287 473

875 771
84 819

6 082 416
2 998 524

552 939

8 955 544

1 039 248

80 549 439
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REF

TEKST

Nybygg

Utendørs Teknisk bygg

K-02.5.1

Frittbærende dekker

K-02.5.2

ombygging

Tilkobling

Sum

30 974 380

-

30 974 380

Gulv på grunn

4 255 233

-

4 255 233

K-02.5.3

Oppforet gulv, påstøp

9 230 493

9 230 493

K-02.5.4

Gulvsystemer

110 048

110 048

K-02.5.5

Gulvoverflate

11 041 006

425 287

11 466 293

K-02.5.6

Faste himlinger og overflatebehandling

4 631 360

35 027

4 666 387

K-02.5.7

Systemhimlinger

6 142 944

92 625

6 235 569

K-02.5.8

Utstyr og komplettering

3 616 243

K-02.6

Yttertak

8 107 856

K-02.6.1

Primærkonstruksjon

K-02.6.2

Taktekning

K-02.6.5

3 616 243
667 938

123 995

8 899 790

191 206

191 206

6 793 794

6 793 794

Gesimser, takrenner og nedløp

824 802

824 802

K-02.6.8

Utstyr og kompletteringer

298 055

298 055

K-02.7

Fast inventar

K-02.8

23 338 541

54 396

4 255 330

86 604

27 734 870

Trapper, balkonger, m.m.

6 536 800

80 401

415 845

K-02.8.1

Innvendige trapper

4 345 571

4 345 571

K-02.8.3

Ramper

439 154

439 154

K-02.8.6

Baldakiner og skjermtak

1 381 213

1 381 213

K-02.8.7

Andre rekkverk, håndlister og fendere

370 861

370 861

K-02.9

Andre bygningsmessige deler

K-02.9.1

7 033 045

17 877 834

1 476 914

2 764 425

209 649

22 328 821

Hjelpearbeider for VVS

9 006 243

919 080

773 286

60 480

10 759 089

K-02.9.2

Hjelpearbeider for Elektro og tele

8 871 590

557 834

1 991 139

149 169

11 569 732

K-02.U

Uspesifisert

5 721 307

105 695

609 570

K-03

VVS-installasjoner

112 578 040

22 977 000

12 888 096

K-03.0

VVS generelt

K-03.1

Sanitær

27 356 010

3 474 366

84 000

30 914 376

K-03.2

Varme

12 884 270

1 054 920

84 000

14 023 190

K-03.3

Brannslokking

10 150 160

235 296

168 000

10 553 456

K-03.4

Gass og trykkluft

17 262 420

2 036 781

42 000

19 341 201

K-03.5

Prosesskjøling

5 932 840

71 994

-

6 004 834

K-03.6

Luftbehandling

35 507 690

5 240 194

294 000

41 041 884

K-03.7

Komfortkjøling

3 484 650

774 545

84 000

4 343 195

K-03.9

Oppgradering teknisk sentral

6 436 573
756 000

149 199 136

-
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REF

TEKST

Nybygg

Utendørs Teknisk bygg

ombygging

Tilkobling

Sum

K-04

Elkraft

43 577 770

7 191 427

14 744 238

1 006 432

66 519 866

K-04.0

Elkraft generelt

931 070

102 997

-

-

1 034 067

K-04.1

Basisinstallasjon for elkraft

5 503 560

154 495

2 163 636

86 604

7 908 296

K-04.2

Høyspent forsyning

1 050 000

800 000

3 006

-

1 853 006

K-04.3

Lavspent forsyning

14 119 411

2 474 400

7 165 931

303 114

24 062 856

K-04.4

Lys

12 539 753

514 985

4 384 017

346 416

17 785 171

K-04.5

Elvarme

738 794

51 550

240 079

43 302

1 073 725

K-04.6

Reservekraft

8 695 181

3 093 000

787 568

K-04.6.9

Andre deler for reservekraftforsyning

K-05

Tele og automatisering

K-05.0

Tele og automatisering generelt

K-05.1

Basisinstallasjon for tele og
automatisering

K-05.2

Integrert kommunikasjon

K-05.3

12 575 749
-

42 403 674

777 630

7 049 499

-

-

-

835 392

24 782

17 653

20 837

898 664

15 566 556

68 218

3 438 989

83 350

19 157 113

Telefoni og personsøkning

3 845 902

49 613

661 146

83 350

4 640 011

K-05.4

Alarm og signal

9 406 182

159 208

2 089 889

166 700

11 821 979

K-05.5

Lyd og bilde

585 185

247 817

191 311

41 675

1 065 988

K-05.6

Automatisering

12 164 457

227 992

650 511

250 050

13 293 010

K-05.7

Instrumentering

-

-

K-06

Andre installasjoner

K-06.1

Prefabrikkerte rom

K-06.2

Person- og varetransport

8 880 730

K-06.2.1

Heiser

8 880 730

K-06.3

Transportanlegg for småvarer mv.

3 711 054

K-06.3.1

Dokument- og småvaretransportører

3 711 054

K-06.6

Fastmontert spesialutrustning for
virksomhet

K-06.7

Løs spesialutrustning for virksomhet

K-07

Utendørs

K-07.1

Bearbeidet terreng

3 120 722

3 120 722

K-07.1.1

Grovplanert terreng

3 120 722

3 120 722

K-07.2

Utendørs konstruksjoner

3 383 395

3 383 395

K-07.2.1

Støttemurer og andre murer

3 281 845

K-07.2.2

Trapper og ramper i terreng

101 550

12 591 784

651 000

50 881 802
-

6 651 105

19 242 889
-

-

902 619

9 783 349
8 880 730

4 415 559

8 126 612
3 711 054

40 771 312
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2 900 000

289 446

289 446

1 043 482

1 043 482

-

-

43 671 312
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REF

TEKST

K-07.3

Utendørs VVS

K-07.4

Nybygg

Utendørs Teknisk bygg

ombygging

Tilkobling

Sum

8 118 000

8 118 000

Utendørs elkraft

225 000

225 000

K-07.6

Veier og plasser

14 222 538

14 222 538

K-07.7

Parker og hager

5 701 657

5 701 657

K-07.8

Utendørs infrastruktur

6 000 000

2 900 000

8 900 000

K-07.8.4

Tilknytning til ekternt elkraftnett

6 000 000

2 900 000

8 900 000

K-08

Generelle kostnader

K-08.2

200 612 021

-

Prosjektering

93 957 107

-

93 957 107

K-08.2.1

Prosjekteringsledelse

15 954 981

-

15 954 981

K-08.2.2

Arkitekt

35 455 512

-

35 455 512

K-08.2.3

Byggeteknikk

11 523 041

-

11 523 041

K-08.2.4

VVS

11 523 041

-

11 523 041

K-08.2.5

Elektro

6 204 715

-

6 204 715

K-08.2.6

Tele- og automatisering

9 750 266

-

9 750 266

K-08.2.7

Landskap

1 772 776

-

1 772 776

K-08.2.9

Øvrige rådgivere

1 772 776

-

1 772 776

K-08.3

Administrasjon

82 239 766

82 239 766

K-08.4

Bikostnader

16 435 102

16 435 102

K-08.5

Forsikringer, gebyrer, o.l.

7 980 045

7 980 045

K-09

Spesielle kostnader

171 341 465

K-09.1

Løst inventar og utstyr

123 138 718

33 959 599

157 098 317

K-09.2

Tomt

17 594 662

5 155 000

22 749 662

K-09.2.1

Tomteerverv

12 755 532

12 755 532

K-09.2.2

Riving av komplette bygg

4 839 130

4 839 130

K-09.3

Finansiering

28 577 405

1 455 536

1 328 703

1 427 137

23 118

32 811 899

K-09.3.1

Finansieringskostnader

28 577 405

1 455 536

1 328 703

1 427 137

23 118

32 811 899

K-09.6

Kunstnerisk utsmykking

2 030 680

K-10

Mva

245 289 393

1 455 536

15 410 765

1 328 703

40 541 736

2 219 641

23 118

218 242 428

214 690 558

2 030 680
12 493 349

11 404 702

36 035 200

2 317 568

307 540 212

Tabell BB-1: Detaljert basiskalkyle
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Bilag C. Estimatusikkerhet
Tabell BC-1 under viser basiskalkylen for prosjektet på 1-siffernivå. Elementene som er brukt som basis for
vurderingen av estimatusikkerheten er markert i grått.

K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08
K-09
K-10
K

Felleskostnader
Bygning
VVS-installasjoner
Elkraft
Tele og automatisering
Andre installasjoner
Utendørs
Entreprisekost
Generelle kostnader
Spesielle kostnader
Mva
Sum Kontoplan
Totalkostnad

Nybygg
Utendørs
Teknisk sentral Ombygging
Tilkobling
Totalt
99 179 307
7 746 549
4 579 239
14 843 219
1 243 385
298 873 510
5 864 810
32 012 143
3 370 695
112 578 040
22 977 000
12 888 096
756 000
43 577 770
7 191 427
14 744 238
1 006 432
42 403 674
777 630
7 049 499
651 000
12 591 784
6 651 105
40 771 312
2 900 000
609 204 085 48 517 861
44 290 106
88 188 300
7 027 512
797 227 864
200 612 021
15 410 765
2 219 641
171 341 465
1 455 536
1 328 703
40 541 736
23 118
245 289 393 12 493 349
11 404 702
36 035 200
2 317 568
1 226 446 964 62 466 747
57 023 510 180 176 001 11 587 838
1 537 701 060

Tabell BC-1: Kalkyle på overordnet nivå

1 Felleskostnader - Nybygg
Posten omfatter alle nødvendige ytelser for rigg og drift. Posten er estimert i henhold til nye NS3453 og
inneholder ikke bygningsmessige hjelpearbeider.
Byggingen må foregå innenfor tomtegrensene og dette området er relativt trangt. Kombinert med stor
produksjon fører det til at dette er en generelt krevende byggeplass.
Planen er å bygge med stor grad av modulbasert produksjon. Dette medfører spørsmål om mellomlagring og
lagringsplass.
Det er ikke vurdert konkrete løsninger for rigg og drift, kun observert at det er trang tomt, så det finnes et
mulighetsrom som ikke er utforsket i forhold til en eventuell oppside.
Nærheten til naboer og eksisterende sykehus som vil være i drift vil kunne medføre restriksjoner for
byggeprosessen som ikke er utforsket på dette tidspunkt.
Andre potensielle trusler som kan påvirke denne posten er tilpasning av kranbruk til helikopterflyvninger,
begrensninger i angrepspunkter og kommunikasjon med sykehuset i drift.
Muligheter som gir en oppside på denne posten er muligheten til å bruke eksisterende barnehagebygg som
kontor og bruk av prefabrikerte elementer for å minimere utfordringene knyttet til trang tomt.
Posten er estimert som prosentpåslag, og utgjør totalt 19% av post 2 – 6, og baserer seg på erfaringstall fra
tilsvarende prosjekter. Dette er noe høyt, men virker fornuftig basert på tomteforholdene og bygging tett på
sykehus i drift. Usikkerhetsspennet reflekterer en vurdering av at felleskostnader minimalt vil utgjøre 17 % av
post 2-6 og maksimalt 22 % av post 2-6.
På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være:

% min

Min

Basis

Maks

-11%
% av
post 2-6

88 739 380
17%

99 179 307
19%

114 839 198
22%
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% maks
16%

Enhet
NOK
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2 Bygning - Nybygg
Posten omhandler bygningsmessige arbeider RIB og ARK hvor det er medtatt alle nødvendige
rivingsarbeider. Passivhusstandarden er lagt til grunn for estimatet for byggekostnadene. Bygget har enkle
bærekonstruksjoner og bygningstekniske løsninger. Form og fasader er og enkle. Utfordringer ligger i å
tilpasse materialer til sykehusfunksjonene.
Posten er estimert med BIM-modellen som basis. BIM-modellen definerer mengder og det er estimert på 3siffernivå med erfaringspriser. Kvadratmeterpriser er estimert fra fagene og er kvalitetssikret sammen med
Bygganalyse for å enes om en kvadratmeterpris. Uspesifisert er lagt på som et påslag på 2,5% på alle
poster utenom fast inventar.
Bygningskroppen er tegnet ut og skallet er godt detaljert. Det er gode grunnforhold på tomten og disse er
godt kjent. Det er problematisk å sprenge inntil eksisterende bygningsmasse, men i sum er det en god tomt
å bygge på.
De største truslene for denne posten ligger i grunnarbeider, arbeid i bakken, fasader og støytiltak. Resten av
prosjektet er godt forstått. Av andre estimater som er usikre ble branntekniske tiltak og akustikk trukket frem,
da disse i liten grad er detaljert men stort sett basert på kvadratmeterpriser.
Bygget anses som byggevennlig av prosjektet.
På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være:
% min

Min

Basis

Maks

-8%

274 963 629

298 873 510

322 783 391

% max
+8%

Enhet
NOK

3 VVS - Nybygg
Posten omhandler VVS-installasjoner som er planlagt med hensyn til bruksmønster, energi-økonomiske
anlegg og drifts- og vedlikeholdsvennlighet.
Løsningene som brukes er vanlige i sykehussammenheng. Passivhusstandarden er lagt til grunn for
estimatet og dette legger sterke føringer for energibruk og styring av dette.
Operasjonsventilasjon er generelt krevende. Dette har blitt løst på en enklere måte enn i andre prosjekter.
Etasjene er designet til å være selvforsynende med tekniske anlegg og tekniske tårn for å øke fleksibiliteten i
de tekniske anleggene.
Tilknytning mot kommunale anlegg er ikke komplisert for dette prosjektet og dette er med på å begrense
usikkerheten.
Posten er estimert basert på kvadratmeterpriser som er supplert med vurderinger av store komponenter.
Prisene er basert på prisbok, erfaringspriser og vurdering av nyeste prosjekter. Det er ikke lagt på
uspesifisert for VVS.
Resterende usikkerhet er knyttet til estimeringsusikkerhet i fordelingen av arealer og usikkerheten i om
referanseprisene er rette.
Denne posten har muligheter knyttet til samspillsmodellen som gir mulighet til å gjøre mindre endringer med
store utslag i pris. Den bygningsmessige geometrien og kapasitet for fremføring er enkelt og tydelig
spesifisert.
På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være:
% min

Min

Basis

Maks

-10%

101 320 236

112 578 040

126 087 405
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% max
+12%

Enhet
NOK
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4 Elkraft - Nybygg
Samme bruk av tekniske tårn som for VVS sikrer uniforme løsninger på tvers av etasjer.
Elektro skal forberedes for et nytt byggetrinn men denne posten er kun estimert for byggetrinn 1. Posten er
estimert på bakgrunn av kvadratmeterpriser som er korrigert internt med spesifisering av store komponenter.
Priser er hentet fra sammenliknbare prosjekter.
Kalkylen inneholder ikke uspesifisert.
På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være:

% min

Min

Basis

Maks

-10%

39 219 993

43 577 770

50 114 436

% max
+15%

Enhet
NOK

5 Tele og automatisering - Nybygg
Posten er estimert med samme tilnærming som for el-kraft. Det er krevende å estimere kostnader knyttet til
moderne automatiseringssystemer i sykehusbygg.
Kalkylen er hovedsakelig basert på komponentpriser. Brannalarm og talevarsling er kvadratmeterestimert.
Kalkylen inneholder ikke uspesifisert.
Trusler for denne posten er knyttet til grensesnittet mot Helse Vest IKT, særlig knyttet til tele og IMATISanlegg. Et sentralt grensesnitt som ikke er ferdig avklart er mellom bygg- og brukerutstyr.
På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være:

% min

Min

Basis

Maks

-10%

38 163 307

42 403 674

46 644 041

% max
+10%

Enhet
NOK

6 Andre Installasjoner - Nybygg
Denne posten inneholder heiser og transportanlegg for småvarer, hvor prosjektet planlegges med TEMPUSsystemet.
Antall stasjoner for TEMPUS-systemet er estimert og stykkpris er innhentet fra leverandør.
På bakgrunn av drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten vurdert til å være:

% min

Min

Basis

Maks

-5%

11 962 195

12 591 784

13 221 573

% max
+5%

Enhet
NOK

8 Generelle kostnader - Nybygg
Generelle kostnader inneholder administrasjon, prosjektering, prosjektledelse, byggeledelse, bikostnader og
forsikringer/gebyrer.
Estimatet er basert på bakgrunn av et timeomfang per kvadratmeter for det enkelte fag. Oppfølging i
byggeperioden er inkludert i estimatet. Prosjektledelse og byggeledelse er også basert på et omfang per
kvadratmeter.
Sykehusprosjekter krever større omfang av teknisk byggeledelse enn andre prosjekter og dette er reflektert i
estimatet. Systematisk ferdigstillelse og innregulering er inkludert og dette er poster som tradisjonelt har stort
omfang i sykehusprosjekter. Det er omfattende og store krav til ITB-funksjonen i prosjektet.

Atkins Usikkerhetsanalyse Haugesund Sjukehus, februar 2017

32

Kvadratmeterprisene er hentet fra sammenlignbare sykehusprosjekter. Totalt sett tilsvarer generelle
kostnader 33% av entreprisekostnad. Dette ligger på tilsvarende nivå som andre sykehusprosjekter.
Usikkerhetsspennet er vurdert for hvor store eller små de generelle kostnadene kan bli som prosentandel av
entreprisekostnad.
Utstrakt bruk av prefabrikasjon vil medføre at generelle kostnader er høyere knyttet til prosjektering og
ledelse.
Trusler er knyttet til manglende kontinuitet i prosjektering og prosjektledelse som vil medføre større
timeomfang enn forutsatt.
På bakgrunn av drøftingen er usikkerheten vurdert til å være:

% min

Min

Basis

Maks

-15%
% av
entreprisekost

170 216 260

200 612 021

212 770 325

28%

33%

35%

% max

Enhet

+6%

NOK

9 Spesielle kostnader - Nybygg
Spesielle kostnader er i dette prosjektet knyttet hovedsakelig til medisinsk utstyr og inventar og
finansieringskostnader. Løst inventar utgjør den viktigste delen av posten og utgjør ca. 2/3.
For medisinsk utstyr er det antatt 30 % gjenbruk. Kostnaden er basert på kvadratmeterpris per
funksjonsområde ved hjelp av erfaringsdata og det er brukt et 10 % administrasjonspåslag for nyinnkjøp.
Kontorfunksjoner er estimert for seg da de har lavere utstyrspris.
God kontroll på levetiden på dagens utstyr gjør at man forventer noe høyere gjenbruksprosent enn "vanlig"
for sykehusprosjekter. Denne gjenbruksprosenten forutsetter at sykehuset opprettholder investeringstakten
frem til nybygg, og ikke venter på nybygget for å investere i medisinsk utstyr.
Posten inneholder valutausikkerhet, hovedsakelig i forhold til Euro og dette er modellert for seg. Se kap. 4.6.
På bakgrunn av drøftingen i fellessamling er usikkerheten for spesielle kostnader vurdert til å være:

% min

Min

Basis

Maks

-8%

157 634 148

171 341 465

185 048 782

% max
+15%

Enhet
NOK

Delprosjekt Ombygging
Prosjektet har god oversikt over hva ombyggingen innebærer i praksis. Det er utarbeidet detaljerte planer for
det enkelte rom.
Eksisterende anlegg for VVS og elektro er ikke planlagt oppgradert med hensyn på redundans utenfor
definerte ombyggingsarealer. Oppgradering av dette ligger ikke i prosjektet. Ombyggingen vil heller ikke
medføre en økning av tilstandsgraden i eksisterende bygg. De dårligste arealene vil fraflyttes uten at det
flytter inn nye funksjoner.
Der det gjøres ombyggingsarbeider har prosjektet kontroll på tekniske anlegg og teknisk infrastruktur frem til
ombyggingsarealene. Det er ikke lagt kostnader til infrastruktur utenfor ombyggingsarealene.
Estimeringen av ombyggingsarbeidene er en kombinasjon av elementpriser, stykkpriser og
kvadratmeterpriser. BIM er utarbeidet, men er kun i begrenset grad benyttet i kalkuleringen av arbeidene.
Prosjektet har kontroll på arealene som skal ombygges, men det kan være konsekvenser for det enkelte fag
som ikke er blitt avdekket.
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Det er forutsatt at ombyggingen ikke karakteriseres som hovedombygging og at omrokkeringen fungerer
optimalt innenfor rammen. Kostnader knyttet til rokader under ombyggingen er ikke estimert.
Totalt sett anses estimatet som mindre modent enn estimatene for nybygget. Enhetsprisene er justert med
tanke på at arbeidene gjøres i et sykehus som vil ha drift i tilstøtende arealer og dermed legge
begrensninger.
Basert på drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten for ombygging vurdert til å være:
% min

Min

Basis

Maks

-10%

162 158 401

180 176 001

214 409 441

% max
+19%

Enhet
NOK

Delprosjekt Teknisk bygg
Dette delprosjektet dekker kostnadene knyttet til etablering av et nytt teknisk bygg for systemer knyttet til
nybygget. Prosjektet har endret løsning fra oppgradering av teknisk sentral til å sette den tekniske sentralen
for nybygget i et eget separat bygg.
Posten er estimert som et enkelt industribygg med tekniske komponenter. Størstedelen av posten er knyttet
til de tekniske installasjonene. De tekniske installasjonene er estimert på komponentnivå og det er stort sett
kjente komponenter som skal benyttes.
Selve bygget er veldig enkelt, men det er noe usikkerhet knyttet til fundamentering da bygget ligger på en del
av tomten hvor grunnfjellet ligger dypere.
Basert på drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten for teknisk bygg vurdert til å være:
% min

Min

Basis

Maks

-8%

52 461 629

57 023 510

61 585 391

% max
+8%

Enhet
NOK

Delprosjekt Utendørs
Denne posten inneholder alt av arbeid som skal gjøres utendørs, hovedsakelig knyttet til infrastruktur og
grøntarealer. Kostnadene er fordelt med ca. halvparten på infrastruktur og den andre halvparten på
grøntarealer.
Kalkylen er estimert av LARK og henter mengder fra tegningene. Kalkylen er areal og komponent-telt og
totalarealet er veldefinert. Det er ikke inne særskilte tiltak knyttet til overvannshåndtering i estimatet.
Delprosjektet anses å ha liten risiko med mindre det kommer inn nye krav fra naboer e.l.
Basert på drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten for utendørs vurdert til å være:

% min

Min

Basis

Maks

-10%

56 220 072

62 466 747

68 713 422

% max
+10%

Enhet
NOK

Delprosjekt Tilkobling av arealer
Dette delprosjektet omhandler arbeidene som må gjøres for å koble nybygget til eksisterende
bygningsmasse via ny planlagt gangbro.
Det er klart definert hvilke arealer i eksisterende bygg som blir berørt av tilkoblingen mellom byggene. Dette
arbeidet kommer når nybygget er ferdig og vil skje etappevis under ombyggingsarbeidene. Det er planlagt at
disse arbeidene skal gjennomføres av ombyggingsentreprenøren.
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Kostnadene knyttet til byggearbeidene er estimert på bakgrunn av mengder og enhetspriser på samme måte
som for ombyggingsarbeidene. Komplettering av tekniske anlegg og sammenkobling av disse har priser som
er skreddersydd til prosjektet.
Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til nøyaktig omfang av dette arbeidet og tilkobling med eksisterende
bygningsmasse er typisk et område med stor usikkerhet.
Basert på drøftingen i fellessamlingen er usikkerheten for tilkobling av arealer vurdert til å være:
% min

Min

Basis

Maks

-30%

8 111 487

11 587 838

15 064 189

% max
+30%

Enhet
NOK

Torpedodiagram
Estimatusikkerheten er oppsummert i Torpedodiagrammet under. Diagrammet viser kalkyleelementene
sortert etter størrelsen på estimatusikkerheten (horisontalaksen i MNOK).
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