Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Somatikk Bodø
Nordlandssykehuset HF har under utførelse full renovering av eksisterende bygningsmasse samt oppføring av ca 29000
m² nybygg ved den somatiske virksomheten i Bodø. Prosjektet benevnes Utbyggingsprosjektet.
Overordnet målsetting for Utbyggingsprosjektet er å videreutvikle Nordlandssykehuset HF gjennom opprusting og ombygging av eksisterende bygningsmasse, sammen med utvidelse ved nybygg, til å bli et moderne og fremtidsrettet sykehus.
Dette gjennom å legge vekt på pasienttrivsel og arbeidsmiljø så vel som effektivisering av drift gjennom økt oversiktlighet,
gode samband og effektiv logistikk.
Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2007.
Samlet brutto areal, BTA, for byggetrinn 1 og 2 er 70125 m².
I 2010 har det vært arbeidet med en rekke delprosjekter i fase 1. I alt er det definert rundt 50 slike delprosjekter som har
avhengigheter definert i egen rokadeplan. Det har vært store utfordringer knyttet til å bygge om i et sykehus under drift.
Hensynet til pasienter og ansatte har satt begrensninger på de mest støyende og støvende aktiviteter. Det har også vært
betydelig fokus på sikkerhetstiltak i forbindelse med brannsikkerhet. For de mest kritiske aktiviteter gjennomføres egne
ROS -analyse for å avdekke risikomomenter i prosjektet.
Oppstart av arbeidene i fase 2 er satt til august 2011 og ferdigstillelse av byggetrinn 2 på Nordlandssykehuset somatikk
Bodø i 2017.
Byggetrinn 2 har i prisnivå 01.01.2010 en kostnadsramme, ekskl. finansieringskostnader, på 2 701,9 mill kroner.
Nordlandssykehuset Vesterålen - Nytt sykehus Stokmarknes
Nordlandssykehuset Vesterålen skal sikre befolkningen i Vesterålen fullt ut dekkende spesialisttilbud i samarbeid med
kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Prosjektet har en brutto arealramme på 14.786 m2 med en kostnadsramme,
ekskl. finansieringskostnader, i prisnivå 01.01.2010 på 878,5 mill kroner
Byggestart for Nytt sykehus Stokmarknes fant sted høsten 2010. Da startet grunnarbeidene og det ble etablert midlertidige lokaler til erstatning for noen mindre lokaler som måtte rives i forbindelse med disse arbeidene.
Det nye sykehuset planlegges ferdigstilt og tatt i bruk til pasientbehandling i april 2014.
Helse, miljø og sikkerhet i utbyggingsprosjektene
Planlegging, utbygging og påfølgende drift av NLSH skal ikke påføre pasienter, ansatte og omgivelser skader eller ulemper
knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Miljøeffektive løsninger og intern kontroll skal tas i bruk under prosjektering, utbygging
og drift. Valg av løsninger skal skje på grunnlag av livssyklus- og års - kostnadsvurderinger.
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