Punkt 6 Anmälan

Strategiska
fastighetsfrågor & investeringar
Statusuppdatering mars 2016

Pågående aktiviteter

Danderyds
sjukhus

Vårdavdelningar
• Entreprenader pågår i by 07 och 38.
• Programarbete för by 39 påbörjat.

Programansvarig
Tomas Lenstad

Behandlingsbyggnad

Uppdrag/projekt
• Ombyggnad Vårdavdelningar
• Ny Behandlingsbyggnad
• Ombyggnad Godsmottagning

• Arbete pågår med förfrågningsunderlag för generalentreprenad.

Budget fastighetsinvesteringar
• Vårdavdelningar etapp 1: 608 Mkr
• Vårdavdelningar etapp 2-4: 1240 Mkr
• Behandlingsbyggnad: 1492 Mkr
• Godsmottagning: 50 Mkr

• DSAB har återkommit med konsekvenser av senareläggningen och programmet

Budget maskiner, inventarier och IT
• Utrustning behandlingsbyggnad: 761 Mkr
• Utrustning vårdavdelningar etapp 1: 36 Mkr
Vårdinnehåll
• 5000 nya vårdtillfällen,
• 52 nya vårdplatser
• 12 nya operationssalar
Tidplan
• Ny behandlingsbyggnad 2018
• Ombyggnad bef. behandlingsbyggnad 2020
• Planerad modernisering av vårdavdelningar
kommer pågå fram till 2023

• Montering av stommen har påbörjats. Plan är att stomkompletteringen påbörjas
under juni månad.
behöver se över föreslagna åtgärder för att DSAB ska kunna hantera 95,000
akutbesök i befintliga lokaler tills by 52 färdigställts.
• Prognos för behandlingsbyggnaden har gått upp ytterligare och arbetet med
åtgärder för att få budget i balans pågår.
• Kravställning och planering av upphandling, installation och driftsättning av
utrustningsinvesteringar pågår.
Godsmottagning
• Programarbete pågår.

Övrigt

Pågående aktiviteter

Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge
Programansvarig
Victoria Hörnedal
Uppdrag/projekt
• Ny- och ombyggnation av operation och
röntgen
• Ombyggnad av allmänpsykiatriska
vårdavdelningar till enkelrum
Budget
• CHOPIN: 1940 Mkr
• Ombyggnad av allmänpsykiatriska
vårdavdelningar till enkelrum: 140 Mkr
• Utrustningar: CHOPIN: 735 Mkr
Vårdinnehåll
• Ny operations-,interventions- och
röntgenenhet
• Ny sterilteknisk avdelning, pre- och
postoperation samt förlossningsavdelning.
• Ombyggd och utökad kapacitet för
psykiatrisk slutenvård.
Tidplan
• 2019 CHOPIN
• 2020 Ombyggnad av allmänpsykiatriska
vårdavdelningar till enkelrum

Operation och radiologi
• Arbetet med att ta fram systemhandling respektive bygghandling pågår.
• Evakueringar är försenade, beror delvis på att årets ospecificerade objekt måste
prioriteras.
• Planering av utrustningsinvesteringar pågår.
• Generell översyn av organisation och rollfördelning pågår.
• Fortsatt arbete med att säkerställa att prognos och budget överensstämmer.
Åtgärder är vidtagna men ett mindre överdrag kvarstår, en handlingsplan för detta
finns framtagen. Innan det fysiska arbetet i nästa skede påbörjas måste budgeten
vara i balans.
Allmänpsykiatri, enkelrum
• Underlag är inlämnat inför genomförandebeslut.
• Förberedande arbeten startas upp.

Övrigt

Pågående aktiviteter

Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna
Programansvarig
Anders Nilsson
Uppdrag/projekt
• Ny inlämningscentral inom KUL 24/7 samt
anpassningar för att införliva L-kvarteret
med NKS.
• Ombyggnad N-kvarteret
• Anpassning Q-huset till solitär
• Verksamhetsutveckling ALB

• Viss projektering av ombyggnad L-kvarteret fas 1 b
• Projektering av systemhandling och framtagande av beslutsunderlag för
genomförandebeslut N-kvarteret.
• Upphandling av GE entreprenör i samverkan för N-kvarteret genomförd
• Framtagande av beslutsunderlag för förnyat utredningsbeslut ALB
• Framtagande av programhandling för Q-kvarteret
• Framtagande av beslutsunderlag för utredningsbeslut L9 (bårhus, Pat Cyt, admin)

Budget
• N-kvarteret: 735 Mkr
• L-kvarteret: 88 Mkr
• ALB-huset solitär: 128 Mkr
• Verksamhetsutveckling ALB: 300 Mkr
Vårdinnehåll
• 86 slutenvårdplatser (admin,
hälsoprofessioner mm i Thorax)
• Dagvård och admin ALB
Tidplan
• Driftsättning av KUL 24/7 fas 1 b, 2017
• Färdigställandetider klargörs under
programarbetet

Övrigt
• Utredning pågår avseende placering av närakut i Q-kvarteret. Beslut taget att
närakut ingår i projekteringen.

Pågående aktiviteter

Nya Karolinska
Solna

• Installation av MT utrustning i fas 4

Programansvarig
Mats Abrahamsson

• Färdigställande av parkeringsgarage fas 7

Uppdrag/projekt
• Nytt universitetssjukhus (330 000m2)
Budget
• OPS avtal 14,5 Mkr
• Utrustningsinvesteringar 4,3 Mkr

• Färdigställande av rum i fas 4 och fortlöpande besiktning
• Inredning och installationsarbeten i huvudblocket fas 5

• Stomkomplettering i FOUU byggnaden
• Stomarbeten behandlingsbyggnaden
• Utformning av FM tjänster och rekrytering inför driftfasen

Vårdinnehåll
• 550 vårdplatser huvudbyggnad
• 80 vårdplatser i separat
behandlingsbyggnad
• 100 dagvårdsplatser
Tidplan
• Parkeringshus övertaget dec 2012
• Försörjningskvarter övertaget maj 2014
• Övertagande fas 4, sommaren 2016
• Successivt övertagande av resterande delar
2017-2018

Övrigt

Pågående aktiviteter

S:t Görans
sjukhus
Programansvarig
Maria Florén
Uppdrag/projekt
• Ny och ombyggnation av akutmottagning
• Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och
behandling, inkl. förlossning.
Budget
• Ny- och ombyggnad av akutmottagning:
365 Mkr
• Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och
behandling, inkl. förlossning: 1 310 Mkr
• Teknisk upprustning,
Ersättningsinvestering: 250 Mkr
• (Modernisering plan 4-8,
Ersättningsinvestering: 315 Mkr)
Vårdinnehåll
• 100 000 akutbesök/år
• 62 nya vårdplatser motsv. 6000 nya
vårdtillfällen/år
• 4000 förlossningar/år
Tidplan
• 2016 Akutmottagning
• 2019 Förlossningen
• 2019 62 vårdpl/6000 vårdtillfällen

Akutmottagning
• Ombyggnad pågår för fullt. Schemat är tight men invigning planerad till 19 april.
Öppnar 26 april
Vårdavdelningar och behandling inkl. förlossning.
• MMÖD beviljade inte de överklagande prövningstillstånd. Bygglovet har i mars
2016 vunnit laga kraft
• Upphandling av entreprenör, konkurrenspräglad dialog, pågår
• Tidigare har besked lämnats till projektet, från MSB samt skyddsrumssakkunnig,
att nya skyddsrum måste byggas då de gamla inte uppfyller dagens krav. Vi utgår
nu, efter kontakter med MSB, att detta inte kommer krävas utan att vi får dispens
för de gamla skyddsrummen .
• Sammanställning av kostnader som ev. kommer äskas från riskreserven pågår.
Detta gäller kostnader som kan härledas till:
• förseningar mm p.g.a. överklagan av bygglovet V&B
• Stadens önskan om en flytt av S:t Göransgatan
• Tidplanen indikerar idag ytterligare förseningar. Arbete med tidplanen pågår.

Övrigt

Pågående aktiviteter

Södersjukhuset
Programansvarig
Jonas Annergård
Uppdrag/projekt
• Nytt Försörjningskvarter
• Ny Behandlingsbyggnad
• Ny Vårdbyggnad
• Ombyggnation vårdavdelningar (på is)
Budget
• Behandlingsbyggnad: 1 772 + 50 Mkr
• Vårdbyggnad: 700 Mkr
• Försörjningskvarter: 530 Mkr + 53 Mkr.
• Utrustningsinvesteringar SÖS : 770 Mkr
• Utrustningsinvesteringar KUL: ? Mkr
Vårdinnehåll
• 5000 fler vårdtillfällen
• 159 nya vårdplatser (option 24 vpl till)
inkl 15 infektionsvårdplatser
• 22000 fler akutbesök
• 24 nya operationssalar
Tidplan
• Behandlingsbyggnad 2018
• Akuten 2019
• Vårdbyggnad 2018
• Försörjningskvarteret 2017

Behandlingsbyggnad
• Grundläggning
• Byggprojektering pågår
• Stomme beställd.
• Fortsatt projektering, by 03, 04, 75 (ambulanshall) och 76 (akutentré).
• Etapp 1 by 04 annonserad
Försörjningskvarteret
• Markarbeten klart
• Grundläggning påbörjad
• Byggprojektering pågår
• Stomme beställd
Vårdbyggnad
• Byggprojektering
• Tungrivning by 19 klar
• Sprängning – arbete med att hitta alternativa metoder pågår
• Ev beslut om att beställa option ” inreda plan 7” tas Q1 2016.

Övrigt
• Entreprenörens kalkyl för sista etappen indikerar på ett kraftigt överskridande,
förvånande då indikeringen senast i september var på budget. Åtgärdsplan
presenteras på SI-SÖS styrgrupp.
• Centralt omvärderat beslut att inte evakuera radioterapin medför ökade kostander
på >> 100Msek och försening på 6-12 månader för samtliga projekt. Detaljerad
konsekvensanalys tas fram under mars-april.

Pågående aktiviteter

Södertälje
sjukhus
(Drivs av Locum)

Uppdrag/projekt
• 120 nybyggda slutenvårdspl
• Ny intensivvårdsavdelning
• 8st nya operationssalar och en snittsal. Ny
pre-och postop
• Förlossningsavdelning med integrerad BB/
förlossning
• Ny bild och funktions avd med bl.a. 2 Mr, 2
CT, 2 skelettröntgen, 2 ultraljud.
• Ny akutmottagning inkl. ambulanshall
• Integrerad mottagning
• Ny sterilcentral
Budget
• Byggnation: 1 200 mkr
• Aktuell Prognos:1 204 mkr
• Utrustning: 300 mkr
• Aktuell Prognos: 300 mkr
Vårdinnehåll
• 2000 nya vårdtillfällen
• 20 nya vårdplatser
• 10 nya intensivvårdsplatser
• 20 flexibla vårdrum
Tidplan
• Del 1 klar 2017 Q2
• Del 2 klar 2018 Q3

• Stomkomplettering och installationer på alla plan i båda husen.
• Uttorkningarna går enligt plan och är inte längre på kritiska linjen
• Kvarstående MT- upphandling är 2 st CT som i dagsläget inte är på kritiska linjen
• Sjukhusets MT-upphandlingar ligger i den samordnade tidplanen
• Besiktningar pågår
• Detaljerad planering för driftsättning byggnad och utrustning pågår tom Q1
• Detaljplanering av in- och utflyttningar i samband med huvuddel 1 är inarbetade i
den samordnade tidplanen. Alla flyttar in i nybyggnaden sker under Q2 (2017)
• Projektering av Bygghandlingar för byggnad 02 beräknas pågå fram tom Q2 (2016)
• Tidiga arbeten i byggnad 01/ 02 som behövs för funktion under ombyggnationen
planeras och detaljeras. Detta utgör en delbeställning av option huvuddel 3
(byggnad 01)
• Bearbetning av handlingar för finplanering invid nybyggnaden pågår
• APD-planering för Huvuddel 2 är påbörjad

Övrigt
• Invigning behandlingsbyggnad planeras för att genomföras under slutet av mars
2017
• Avsaknad beslut av nytt p-hus gör att planeringen fortsätter med förutsättning
”icke” P-hus

Pågående aktiviteter

Bromma sjukhus

• Projektet är pausat i avvaktan på beslut i Budget 2017.

Programansvarig
Victoria Hörnedal
Budget
• 287 Mkr
Vårdinnehåll
• 140 nya geriatriska slutenvårdsplatser.
Tidplan
• Program okt 2015-jan 2016
• Klart 2018

Övrigt

Pågående aktiviteter

Nacka sjukhus
Programansvarig
Victoria Hörnedal
Budget
• 349 Mkr
Vårdinnehåll
• 130 slutenvårdsplatser för geriatrisk och
somatisk vård.
• 80-96 psykiatriska slutenvårdsplatser.
• 18 palliativa slutenvårdsplatser.
Tidplan
• Klart 2019

• Underlag för Genomförandebeslut är inlämnat.
• Granskning av systemhandling pågår.
• Evakueringslösning presenteras för styrgrupp den 5/4.
• I Budget 2017 är förslaget att slå samman den strategiska investeringen (349
MSEK) och ersättningsinvesteringen (221 MSEK) till en strategisk
fastighetsinvestering om 570 MSEK.
• För att möjliggöra att projektet kan skapa de 96 psykiatriska platserna föreslås i
Budget 2017 att objektets ram utökas med 20 MSEK till totalt 590 MSEK.
• Planering inför nästa fas pågår.

Övrigt

Pågående aktiviteter

Sollentuna
sjukhus
Programansvarig
Tomas Lenstad
Uppdrag/projekt
• Ombyggnation

• Projektet fortlöper i stort som planerat. Rivningsarbetena fortlöper enligt plan.
• Detaljprojekteringen pågår.
• Generalentreprenören Peab har etablerat sig på arbetsplatsen och påbörjat
ombyggnaden.
• Fuktproblematik har identifierats i byggnaden. Omfattning har klarlagts och

Budget fastighetsinvesteringar
• 603 Mkr

åtgärdsförslag har upprättats. Tidspåverkan på slut- och deltider har konstaterats,

Budget maskiner, inventarier och IT
• 96,9 Mkr

upprättats.

Vårdinnehåll
• 238 moderna slutenvårdsplatser och
tillhörande stödfunktioner.

omfattning av tidspåverkan utreds. Grov uppskattning av kostnadskonsekvens har
• Mock-up rum har färdigställts inklusive utrustning och inredning.
• Förberedelser inför upphandling av storkök startat.

Tidplan
• Klart 2017

Övrigt
Finansiering av de åtgärder som måste genomföras för att åtgärda den fuktskadade
bottenplattan oklar.

Status
Jakobsbergs sjukhus

Inga pågående aktiviteter, utgår

Dalens sjukhus

Inga pågående aktiviteter, utgår

St Görans sjukhuspsykiatri

För närvarande pågår inget arbete. Beslut i
Budget 2017 inväntas.

Uppdrag
Uppdrag i budget att avvakta med
upprustning av vårdplatser och istället
utreda inhyrning i externa lokaler
Tidsplan
Slutrapport i februari 2016

Budget
775 Mkr

Vårdinnehåll
Ny vårdbyggnad för psykiatri 140-160 vpl
Tidsplan
Klart 2024

Sabbatsbergs sjukhus

Utredning nybyggnation
Utredning för att se över möjligheten att
uppföra en ny sjukhusbyggnad för befintlig
verksamhet där by 01 ligger idag samt
exploatera resterande del av fastigheten.
Tidsplan
Slutrapport i februari 2016

.

För närvarande pågår inget arbete.

Övrigt

