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0

Sammendrag

Helse Vest RHF har sørge- for ansvaret for luftambulansetjenesten i regionen. Helse Stavanger HF
er forpliktet til å stille nødvendige fasiliteter til disposisjon for denne tjenesten.
I forbindelse med bygging av SUS2023 på Ullandhaug planlegges nytt basebygg for
luftambulansetjenesten i Helse Stavanger HF. Dette fordi ambulansehelikoptrene har sitt naturlige
landing- og standbysted ved sykehuset, med unntak av nytt redningshelikopter som har
standbysted ved Stavanger lufthavn Sola. Helikopterlandingsplassen ved SUS2023 er imidlertid
dimensjonert for å ta imot begge typer helikopter.
Basebygget ved nytt sykehus skal eies av Helse Stavanger HF og leies ut til
Luftambulansetjenesten HF (LAT).

1
1.1

Bakgrunn, generelt
Bakgrunn for prosjektet

I dag (2019) holder luftambulansen i Stavanger til i et basebygg på Våland. Dette basebygget eies
av NLA Solutions, et datterselskap av Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), som leier bygget ut
til Helse Stavanger HF og Luftambulansetjenesten HF.
I forbindelse med bygging av SUS2023 på Ullandhaug planlegges nytt basebygg for
luftambulansetjenesten (LAT) i Helse Stavanger HF.

1.2

Tidligere vedtak, mandat og rammer

Helse Stavanger HF v/administrerende direktør legger til grunn at basebygget ved nytt
universitetssykehus, SUS2023, skal eies av helseforetaket og leies ut til LAT.
Mandatet for forprosjektet har vært å utarbeide et basebygg med et romprogram i
overensstemmelse med normen utarbeidet av LAT. Basebygget er ikke inkludert i
arbeidsomfanget til SUS2023 BT1 (første byggetrinn), da det skal finansieres ved lån fra Helse Vest
RHF, og leieinntektene fra LAT skal dekke renter og avdrag på lånet.

2
2.1

Beskrivelse av prosesser
Brukermedvirkning

Det har vært avviklet flere møter hvor fremtidige brukere av basebygget har deltatt med innspill
og kommentarer til tegningene. LAT har deltatt med innspill iht. romprogrammet, som er
forhåndsbestemt basert på standarden til Luftambulansetjenesten HF. Følgende brukermøter har
vært avviklet:
a) Møte den 20.03.2018 hvor plantegninger ble lagt frem
b) Møte den 02.05.2018 hvor oppdaterte tegninger var sendt ut i forkant, og disse ble
gjennomgått og kommentert i møtet
c) Brukermøte inkludert befaring på helikopterbasen på Våland 15.05.2018
d) Oversendt oppdaterte tegninger iht. tilbakemeldinger i møtet 15.05.2018
e) Møte den 20.09.2018 for gjennomgang av oppdaterte tegninger etter innspill fra forrige
møte
Deretter ble forprosjektrapporten utarbeidet, og prosessen ferdigstilt.
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3

Utredning i forprosjektfasen

3.1

Romfunksjonsprogram

Romfunksjonsprogrammet ble utarbeidet av SUS2023 i 2017, basert på standarden til LAT HF, og
har gjennomgått flere endringer etter innspill fra brukergruppen, se over. I tillegg ble kravene fra
LAT hensyntatt. Den løsningen som nå foreligger ble ansett som svært god av en samlet
brukergruppe.

3.2

Gjennomførte ROS – analyser

Det ble gjennomført ROS analyser av helikopterlandingsplassen i mai 2017 (disse var vedlagt
forprosjektrapporten til SUS2023), der risikoer identifisert som «røde» ble tatt med inn videre i
detaljeringsfasen, dette gjelder risikoer ift:




Vindhastighet fremkalt av helikopter (med særlig fokus på nytt redningshelikopter)
Operativ vurdering av landingsplass
Støy fra utendørs kilder

I tillegg er det utført en ROS analyse av risiko forbundet med prosjektert løsning og plassering av
oljetanker i teknisk sentral og anlegg for drivstoffylling for helikopter. Denne ROS analysen ble
utført 6. februar 2019 og rapporten er lagt ut til høring.

4

Norm for luftambulansebaser

Luftambulansetjenesten (LAT) sin norm for luftambulansebaser er benyttet som plan-grunnlag for
basebygget på SUS2023.
http://www.luftambulanse.no/norm-luftambulansebaser
SUS2023 har således fulgt normens beskrivelse av funksjonsbehov for fellesfunksjoner,
arbeidsplass, forlegningsfunksjoner, operative funksjoner og tekniske funksjoner.
Normen for luftambulanser angir et konkret romprogram samt sentrale bruksmessige relasjoner i
et basebygg. Normen estimerer ikke arealer. Det har derfor vært nødvendig med innspill fra
brukere samt at det har blitt gjennomført befaring/omvisning i eksisterende basebygg i Stavanger.
Basebygget er dimensjonert for et team bestående av 3 personer; lege, pilot og redningsmann.
Hvert team jobber i intervaller av 7 dagers varighet. Et fjerde forlegningsrom er tiltenkt brukt av
personell som er under utsjekk; tekniker, hospitant m.fl. Basesjefen som i perioder oppholder seg
på basen har i tillegg eget kontor.
Basen inneholder bl.a. på plan 1 garasje for legebil, serverrom og teknisk rom. På plan 2
verkstedsfasiliteter, medisinlager, garderobe og trimrom og på plan 3 kontorer, møterom,
operasjonsrom, oppholdsrom samt soverom i egen skjermet sone.

5
5.1

Arkitektur og design
Løsninger

Helikopterlandingsplassen ligger på østsiden av Akuttbygget, Bygg D. Helikopterlandingsplassen
ligger rett øst for ambulansehallen med en avstand på om lag 70 meter.
SUS ønsker at det etableres et basebygg med overnattingsmulighet/sosiale rom for personell ved
helikopterplassen. Selve landingsplassen økes ikke pga basebygget, og parkering av helikopter
forutsettes å skje i hangar. Det planlegges med samtidig landing av to helikoptre på
landingsplassen
Helse Stavanger HF
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Illustrasjon av basebyggets vestfasade (fra ambulansemottaket)

Illustrasjon av basebyggets østfasade (fra helikopterlandingsplassen)

5.2

Industrialisert byggeproduksjon og prefabrikkering

Det planlegges å invitere til en konkurranse hvor basebygget gjennomføres som en
totalentreprise. Deler av de tekniske anleggene og deler av underetasjen/betong er inkludert i
øvrige entrepriser (K2101/K2102 Betongarbeider og K3601/K3602 ventilasjon).

6
6.1

Bygg og teknikk
Byggetekniske løsninger (planløsninger)

Basebygget plasseres på østsiden av sykehuset vis-a-vis akuttmottaket, og avgrenses på hver side
av tilkjørselramper for henholdsvis selvhenvendelser og ambulanser tilknyttet akuttmottaket.
Basebygget er organisert omkring en indre hangar, som er dimensjonert for helikoptertype AW
139 (iht. normen). I mange år fremover vil H135 og H145 være de gjeldende helikoptertyper som
brukes på basen i Stavanger. Med utgangspunkt i AW 139 er bygget dimensjonert for fremtiden.
Selve hangaren ligger plassert på plan 2, på nivå med landingsplassen, og utgjør et
gjennomgående atrium med øst/vest orientering. Rommet er gjennomlyst, hvilket sikrer gode
arbeidsforhold. Hangaren flankeres av to fløyer i to etasjer som forbindes på tvers med en indre
gangbro, som gir tilgang til de øvrige etasjer via heis og trapp. Byggets 1. etasje sikrer rask
tilkomst for legebil til utrykningsvei.
Plan 1;
Tilkomst til basebygget skjer fra parkeringsareal under bygget på plan 1 (parkering for legebil + 2
plasser for ansatte) eller fra gjesteparkeringsplass i tilknytning til akuttmottaket på plan 2. Fast
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ansatte vil således parkere under basebygget og benytte enten trapp el. heis fra foajé. Teknisk
rom samt garasje for legebil/depot er plassert i tett tilknytning til foajé for å gi rask tilkomst.
Garasjen har renne/sluk, slik at bilen kan spyles.
Plan 2;
Fra plan 1 beveger man seg opp via en sentral trapp el. heis som gir adgang til henholdsvis hangar
samt flankerende sidefløyer på plan 2 og 3. Et integrert flåtesystem sikrer inn/uttransport og
parkering av helikopter i hangaren via heve/senkportløsning i østfasaden. Fra vest kan arbeidet i
hangaren glimtvis følges fra parkeringsplassen via indre vindusslisser mellom heis, trapp og
sidefløyer. Baksiden av trappeveggen orientert mot hangaren tenkes brukt til klatrevegg og tillater
diverse øvelser, hvor man kan simulere ulike redningsaksjoner.
Logistikk for garderobe 1 og 2 fungerer slik;
Mannskapet får et nødoppkall. I all hast beveger mannskapet seg ned/inn i hangaren. På veien
gripes tøy, støvler, drakt, hjelm og lign. i garderobe 1 som er plassert rett innenfor døren til
hangaren fra trappen. Omkledning skjer i hangaren og derfra går turen videre til helikopteret, som
enten kjøres ut via flåtesystemet eller allerede står klar på landingsplassen. Etter endt oppdrag,
tas draktene av i hangaren. Mannskapet går til vaskerommet, spyler drakten dersom nødvendig,
og henger den til tørk. Når drakten er tørr henges den i garderobe 1 el. i garderobe 2. Garderobe
2 inneholder 20 skap, så hver medarbeider har eget fast skap. I garderobe 2 henger drakten
således til neste gang mannskapet returnerer til basen. Verkstedsfasiliteter og medisinrom ligger i
direkte tilknytning til hangar, og trimrom tilbyr gode og romslige treningsmuligheter.
Plan 3;
I fløy 1 inneholder øverste etasje kontorfasiliteter, operasjonsrom og oppholdsrom og fløy 2
inneholder møte/briefing/undervisningsrom, kontor for basesjef samt soverom. Soverom er
plassert i nedre del av korridor for å skjerme mot evt. intern støy. I fløy 1 har hver medarbeider
eget kontor, hvilket var et klart ønske fra brukerne, da typen av arbeid ofte kan kreve private
samtaler. Samtidig fungerer kontorplassen i det daglige som et sted for tilbaketrekning, når man i
løpet av sitt 7 dagers opphold ønsker å være mer privat. Felles oppholdsrom er romslig med gode
utsiktsforhold og tilbyr tilgang til stor balkong. Korridorveggen gir innsyn til hangaren, så arbeidet
og aktiviteten nede ved helikopteret kan følges fra plan 3. Dette sikrer enkel orienterbarhet og
godt overblikk når alarmen går.

7

Areal

Beregning av bruttoareal (BTA) for de 3 etasjeplanene er som følger:
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8

Tekniske installasjoner og grunnlag for entreprisekostnadene

Entreprisekostnadene (konto 01-07) er basert på følgende forhold:
Konto 01: Felleskostnader
Rigg og drift av byggeplass er basert på erfaringstall for andre byggeprosjekter.
Inndelingen av rigg og drift kostnadene er i henhold til NS3420 4. utgave (201401):
› Rigging av byggeplass
› Drift av byggeplass
› Entrepriseadministrasjon og andre felleskostnader
› Forsikringer og sikkerhetsstillelse
› Administrasjon av byggeplass for eget arbeid og som hovedbedrift etter
arbeidsmiljøloven
› Avsluttende byggrengjøring og overflatebehandling av gulv
Helse Stavanger HF
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›
›
›
›

Koordinering og fremdriftsansvar
HMS
FDV dokumentasjon
RTB (Rent Tørt Bygg)

Konto 01 er beregnet med bakgrunn i byggherrestyrte entrepriser, og forutsatt at basebygget
bygges samtidig med resten av sykehuset. Det anbefales en revisjon av kalkylen for konto 01
Felleskostnader når entreprisestrategi er endelig valgt, da dette vil påvirke kostnadsfordeling
mellom konto 1 Felleskostnader og konto 8 Generelle kostnader.
Konto 02: Bygning (RIB)
22 Bæresystem
Det er antatt bæresystem i stål i fasader og i yttertakkonstruksjon over gangbru.
Heissjakt i basebygg utføres med bæresystem i stål.
24 Innervegger
Bærende korridorvegger i plasstøpt betong med utsparinger til vindusfelt (EI30).
Heisgrube og heissjakt i teknisk underetasje utføres i plasstøpt betong.
25 Dekker
Gulv i 1. etasje utføres som en plasstøpt sandwich konstruksjon. Bærende underliggende
plasstøpt dekke, isolasjonssjikt med overliggende påstøp.
Dekke 2. etg antatt utført i prefabrikkerte hulldekke-elementer og med avretting.
Gangbro utføres som en stålkonstruksjon med bæring i fasadevegg og via strekkstag fra
overliggende stålfagverk i yttertak.
26 Yttertak
Prefabrikkerte takelementer, type Lett-tak eller tilsvarende. H= ca. 440mm.
Korrugerte stålplater, isolasjon og tekking i visse mindre arealer.
28 Trapp / balkong
Utvendig balkong utføres som stålkonstruksjon med stålstag festet til bærekonstruksjon.
Konto 02: Bygning (ARK)
23 Yttervegger
Klimavegg av isolert bindingsverk med utlektet kledning. Vinduer, dører og glasspartier utføres
med profilsystem i aluminium. Spesialkonstruert rulleport i aluminium med glassfelt. Porten
baseres på et standard produkt. Leddheiseporter i aluminium i garasje/1 etasje.
24 Innervegger
Ikke bærende vegger av tynnplateprofiler og gips. Malingsbehandling. Vegg mellom
gangbro/heis/trapp utføres som glassvegger i brannkl. EI30. I våtrom medtas fliser/våtromsplater
på vegg. Badstue utføres med trepanel på vegger. Generelt leveres innerdører som kompakt
laminatdør. Inngangsdører til fløyer fra hangar og gangbro utføres som glassdører EI30.
25 Dekker
Banebelegg samt T-profilhimling i fløyer. Gulv i hangar utføres som epoxymalt betong. Gulv i
våtrom utføres med fliser. Sportsgulv i trimrom.
26 Yttertak
Nedforet T-profilhimling. Over hangar utføres himling som åpen grid-himling 1,6x1,6 meter.
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27 Fast inventar
Medtatt budsjettsum.
28 Trapper, balkonger m.m.
Rett ståltrapp, komplett med rekkverk og håndløper.
29 Andre bygningsmessige deler
Branntetting av gjennomføringer for el og vvs.
Konto 03: VVS-installasjoner
31 Sanitæranlegg
Komplett opplegg for varmt og kaldt forbruksvann forsynt fra Teknisk sentral i
underliggende etasje. Sanitærutstyr utføres i normalt god standard med bl.a. veggmonterte
klosetter og servanter i hvitt porselen. Avløp fra hangar føres via oljeutskiller. Måling for varmt og kaldt vann.
32 Varmeanlegg
Vannbasert oppvarming til ventilasjon og romoppvarming forsynt fra sykehusets energisentral i
underliggende etasje. Generelt benyttes radiatorer i arbeidsrom og boligenheter, samt gulvvarme
i bad og garderobeavdelinger samt hangar. Over porter monteres i tillegg luftvarmere. Alt forbruk
av varme måles.
33 Brannslukking
Bygget fullsprinkles iht. FG reglement og tilknyttes sprinklersentral i Teknisk
sentral. Det er ikke medtatt spesielle anlegg for objektbeskyttelse av f.eks.
helikopter.
Det installeres slangetromler iht. gjeldende krav, samt CO₂ håndslukkeapparat i VVS-tekniske rom.
34 Gass og trykkluft
Det legges frem teknisk trykkluft til definerte uttak i hangar og verkstedarealer.
36 Luftbehandling
Arealene planlegges generelt med balansert ventilasjonsanlegg, forsynt fra
ventilasjonsaggregat i teknisk rom i underliggende etasje. Friskluftmengder
dimensjoneres iht. forskriftskrav, basert på areal, antall personer og arbeidsprosesser. Miljøfarlig avtrekk føres i separate kanaler over tak. Det installeres et eget anlegg for
tørking av spesialdrakter.
37 Kjøling
Vannbasert kjøling til ventilasjon og romkjøling forsynt fra sykehusets energisentral i
underliggende etasje. Det benyttes romkjølere (fancoil'er) i rom med varmeavgivende utstyr. Alt forbruk av kjøling måles.
73 Utendørs VVS
Avrenning fra skinnesystem føres via oljeutskiller.
Snøsmelteanlegg installeres i transportsone til hangar og langs hangarporter, ca. 200 m².
Snøsmelteanlegg for helikopterlandingsplass og transportsone for pasienttransport er medtatt i
grunnkalkyle for SUS2023.
Drivstoffanlegg for helikopter er forutsatt levert og montert i henhold til egen avtale mellom
Luftambulansen og leverandør.
Konto 04: Elkraft
Elkraft omfatter følgende anleggsinstallasjoner:
Helse Stavanger HF
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41 Basisinstallasjoner for elkraft
Omfatter føringsveier for elkraft og tele, samt jording og lynvernanlegg. Bygget tilknyttes felles
jordingsanlegg for teknisk sentral.
42 Høyspent forsyning
Bygget forsynes fra høyspent nettstasjon i teknisk sentral. Det blir ingen høyspentinstallasjoner i
basebygget.
43 Lavspent forsyning
Dette omfatter komplett forsyningsanlegg for normalkraft og nødkraft. Basebygget forsynes fra
hovedsentral for teknisk sentral på felles abonnement med sykehuset. Det etableres egen
undermåling for energiregistrering for basebygget.
I hver etasje etableres underfordelinger for elkraft for lokal distribusjon. Det er medtatt et
installasjonsomfang lik tilsvarende arealer i sykehuset.
44 Lys
Komplett lysanlegg for alle arealer inngår. I tillegg er det medtatt kostnader for
ledesystem/nødlys.
45 Elvarme
All oppvarming vil bli vannbåren. Det er ikke medtatt installasjoner for elektrisk oppvarming.
46 Reservekraft
Basebygget forsynes med nødkraft fra sykehusets nødkraftforsyning. Ved nettutfall vil
nødkraftforsyningen være tilgjengelig innen 25 sekunder.
Videre forsynes bygget med UPS-kraft fra Bygg D. Det forutsettes et lite behov for UPS-kraft på
maksimalt 10 kW for både teknisk sentral og basebygget. UPS brukes kun til nødlys,
undersentraler, datautstyr i kommunikasjonsrom etc.
Konto 05: Tele og automatisering
Tele og automatisering omfatter følgende anleggsinstallasjoner:
51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering
Omfatter egne fordelinger for tele- og automatiseringsanlegg. Felles
kommunikasjonsrom med teknisk sentral etableres i plan 1.
52 Integrert kommunikasjon
Det etableres datanett i basebygg med utgangspunkt fra felles
kommunikasjonsrom med teknisk sentral. Nettet bygges opp etter samme standard som for
sykehuset forøvrig. For å skille mellom ulike nettverk medtas låsbare skap i kommunikasjonsrom.
52 Datanett
Det er medtatt nettverksutstyr for sykehusets funksjoner (anestesileger). Videre er det medtatt
kostnader for et trådløst datanett i bygget. Nettverksutstyr for luftambulansens personell samt
leveranse av servere, PCer og printere etc. samt programvareapplikasjoner anses som
brukerutstyr og er ikke medtatt.
53 Telefoni
Det er ikke medtatt kostnader for telefoni. Dette forutsettes dekket som brukerutstyr.
I henhold til krav i TEK 10 er det medtatt installasjoner for å gi tilstrekkelig dekning for internt
nødnett og mobilnett i ny bygningsmasse.
Helse Stavanger HF
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54 Alarm og signal
Heldekkende brannalarmanlegg med talevarsling er medtatt. Anlegget etableres som en utvidelse
av prosjektert anlegg for teknisk sentral.
Adgangskontrollanlegg medtas for alle inngangsdører samt for spesielt viktige rom internt i
bygningsmassen. Anlegget etableres som en utvidelse av prosjektert
anlegg for teknisk sentral.
55 Lyd og bilde
AV-anlegg i møte/undervisningsrom etc. er ikke medtatt. Eventuelle behov
forutsettes dekket som brukerutstyr.
56 Automatisering
Komplett byggautomatiseringsanlegg for styring, regulering og overvåking av driftstekniske anlegg
er medtatt.
I tillegg etableres et romkontrollsystem som vil ivareta styring av belysning, klima og
solavskjerming/blending.
Begge anleggene etableres som en utvidelse av prosjekterte anlegg for teknisk sentral.
Konto 06: Andre installasjoner
Andre installasjoner omfatter følgende anleggsinstallasjoner:
62 Heis
Det medtas en heis for kommunikasjon internt i basebygg samt ned til plan 1. Det forutsettes en
kombinert vare/personheis.
Konto 07: Utendørs
73 Utendørs VVS (se samme avsnitt over under VVS anlegg)
Avrenning fra skinnesystem føres via oljeutskiller.
Snøsmelteanlegg installeres i transportsone til hangar og langs hangarporter, ca. 200 m².
Snøsmelteanlegg for helikopterlandingsplass og transportsone for pasienttransport er medtatt i
kalkyle for helikopterlandingsplass.
74 Utendørs elkraft
Landingslys på helikopterplattform er allerede medtatt i kalkyle for helikopterlandingsplass. Her
medtas ekstra belysning knyttet opp mot basebygget samt utvendig ladepunkt for helikopter.
76 Veier og plasser
Det konstruktive dekket mellom basebygg og helikopterlandingsplassen bygges opp av 500 mm
spenndekker (hulldekker) med 200 mm påstøp. Innstøpte skinner etableres i dekket for "flåten"
for transport av helikopter inn i basebygget.

9
9.1

Økonomiske analyser
Investeringskostnader

Den deterministiske kostnadsberegningen er nå strukturert i henhold til ny utgave av NS3453
kostnadsberegning av byggeprosjekter (fastsatt 01.06.2016).
Alle kostnadsbærere er basert på prisnivå juni 2017.
Entreprisekostnadene (konto 01-07) for utbygging av basebygget er estimert til:

Helse Stavanger HF

Side 15 av 18

Beregningen av investeringskostnadene er basert på kostnadsdata fra erfaringsprosjekter og
prisdatabanker hos Nordic COWI og Bygganalyse AS.
Kostnadsestimatene i den deterministiske kalkylen vil i denne fasen inneha usikkerheter. Den
deterministiske kalkylen synliggjøres som basiskostnad (grunnkalkyle med tillegg for uspesifiserte
kostnader), og vil normalt ved gjennomføring av en usikkerhetsanalyse danne grunnlaget for
beregning av forventet kostnad (P50-verdi) med tilhørende usikkerhetsprofil og kvantifisering av
usikkerhatsavsetning. For basebygget er det imidlertid innhentet opsjonspriser for deler av
estimatet, se beskrivelse nedenfor. Prosjektledelsen har derfor vurdert at det pga.
basebyggprosjektets størrelse (svært lavt estimat sammenlignet med SUS2023 og
entreprisstørrelser), innhentede opsjonspriser og tidsaspektet, ikke er nødvendig å gjennomføre
en ekstern usikkerhetsanalyse.

Figur hentet fra Finansdepartementet sin veileder nr. 2 vedrørende KS av konseptvalg som viser
resultat av kostnadsestimering og formelle styringsnivåer.
Huskostnaden (konto 01 – 06) for selve basebygget på om lag 1400 m² BTA er estimert til om lag
33,2 MNOK som tilsvarer en kostnad pr. m² på kr. 23.730,-.
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Basebygg

Kommentarer
m² BTA

1 400
MNOK kr\m2BTA

01 Felleskostnader
02 Bygning
03 VVS
04 Elkraft
05 Tele og automatisering
06 Andre installasjoner
Sum 01-06 Huskostnad
07 Utendørs
Uspesifiserte kostnader
Sum 01-07 Entreprisekostnad
08 Generelle kostnader
Sum 01-08 Byggekostnad
09 Spesielle kostnader
sum 01-09 Basiskostnader ekskl. mva.
10 Merverdiavgift
Sum 01-10 Basiskostnad

4,8
18,5
4,3
3,1
1,5
1,1
33,2
3,2
0,0
36,4
6,6
43,0
0,0
43,0
10,7
53,7

3 448
13 200
3 081
2 212
1 039
750
23 730
2 287
26 017
4 683
30 700
30 700
7 675
38 375

Inkl. dekke for 1. etg. over til helipad
Inkludert i konto 01-07
Estimert til om lag 18% av entreprisekostnadene
Dekkes av leietaker

Estimat på basiskostnader (konto 01-10) med prisnivå juni 2017
Konto 08 er estimert til omlag 18% av entreprisekostnadene som er i bra samsvar med tidligere
kostnadsestimater av basebygg for helikopter.
Konto 09 Spesielle kostnader (bl.a. inventar / utstyr) er forutsatt dekket av leietaker.
Estimert basiskostnad (konto 01-10) ekskl. konto 09 er estimert til om lag 54 MNOK.
Det er ikke inkludert påslag for forventet tillegg i ovennevnte beregninger, dette vil normalt
utgjøre i snitt 8-12% av basiskostnaden. Årsaken er at de ulike entreprisene for de tekniske fagene
for SUS2023 har inkludert opsjonspriser for basebyggets tilsvarende fag/områder. Det er dermed
mottatt tilbud/opsjonspriser for deler av investeringskostnaden for basebygget, og dermed har en
bedre sikkerhet for kostnadene for de tekniske anleggene mm. Unntaket er selve
bygningskroppen (kto 02) og tilhørende del av felleskostnadene, som utgjør anslagsvis ca. 20
millioner i tabellen over.
Videre må totalt estimert basiskostnad oppjusteres med inflasjonsrate (i tråd med SUS2023), og
beløpet blir da oppjustert til 61 millioner.

10 IKT løsninger
Dagens IKT løsninger videreføres i nytt basebygg.

11 Gjennomføringsstrategi
Gjennomføres parallelt med byggetrinn 1 for nytt sykehus. Det er som nevnt over innhentet
opsjonspriser for de tekniske fagene mm. For de gjenstående delene av basebygget planlegges
med en hovedentreprise med en estimert verdi på ca. 18 millioner for den bygningsmessige delen
av basebygget (kto 02 i tabellen over) pluss rigg- og drift for denne entreprisen. Denne
entreprisen vil bli kunngjort i løpet av november 2019, ifølge planen.
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12 Vedlegg
Etasjeplaner
Perspektiver eksteriør
Perspektiver interiør
Detaljert kostnadsberegning av entreprisekostnader (konto 01-07)
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