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Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad
22 vid Danderyds sjukhus
Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Locum AB hemställer om ett inriktningsbeslut för att kunna
gå vidare till ett programskede för objektet Teknisk upprustning av byggnad
22, Danderyds sjukhus.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
art fatta inriktningsbeslut för objektet Teknisk upprustning av byggnad 22
vid Dandeiyds sjukhus till en investeringsutgift om maximalt 170 000 000
kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att inarbeta den utökade investeringsutgiften för investeringsobjektet på 50 000 kronor i investeringsbudgeten för Landstingsfastigheter Stockholm för år 2015 och plan för åren
2016-2019
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att för Landstingsfastigheter Stockholms räkning fatta nödvändiga beslut för att påbörja programarbete och
andra arbeten som underlag för ett eventuellt senare genomförandebeslut.

Landstiiigsrådsberedniiigeiis motivering
Byggnad 22 vid Danderyds sjukhus är uppförd under början av 1960-talet,
vilket innebär att flertalet installationer i byggnaden är cirka 50 år gamla.
För att finna alternativ till att riva byggnad 22 har en förstudie
genomförts för att undersöka möjligheten att rusta upp och förbinda
byggnaden med byggnad 52.
Projektet innebär att hela byggnaden 22 med dess 13 000 kvadratmeter
bruttoarea rustas upp. Av denna yta blir cirka 7000 kvadratmeter strategisk investering.
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I tidplanen för investeringsobjektet kommer ett programarbete med
tillhörande handlingar vara färdigställt senast i november 2016. Tidplanen
för objektet följer tidplanen för investeringen för den föreslagna nya
behandlingsbyggnaden med driftsättning senast i december 2019.
Den beräknade investeringsutgiften uppgår till 170 miljoner kronor, att
jämföra med presenterade 120 miljoner kronor som landstingsfullmäktige
fattade i samband med budget 2014. Skillnaden mellan den första utredningen och förstudien består i att förstudien grundligare analyserat behoven av teknisk upprustning, vilket medfört att arbetena bedöms mer omfattande än vad som ursprungligen var bedömt. Styrelsen för Locum AB föreslås få i uppdrag att i budget 2015 och plan för åren 2016-2019 inarbeta de
utökade investeringsutgifterna i investeringsplanen för Landstingsfastigheter Stockholm.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 5 november 2013
Locums protokollsutdrag den 26 september 2013
Locums förslag till beslut den 5 september 2013
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Inriktningsbeslut för Teknisk upprustning av byggnad
22 vid Danderyds sjukhus
Äi*endebeslu*ivning
Efter genomförd förstudie avseende objektet Teknisk upprustning av
byggnad 22, Dandeiyds sjukhus, hemställer styrelsen för Locum AB om ett
inriktningsbeslut för att kunna gå vidare till ett programskede.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013
Förstudierapport
Översiktlig kalkyl
Styrelsen för Locum AB:s protokollsutdrag den 26 september 2013
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fatta inriktningsbeslut för objektet Teknisk upprustning av byggnad 22
vid Dandeiyds sjukhus till en investeringsutgift om maximalt 170 000 000
kronor
att uppdra till styrelsen för Locum AB att inarbeta den utökade
investeringsutgiften för investeringsobjektet på 50 000 000 kronor i
investeringsbudgeten för Landstingsfastigheter Stockholm för år 2015 och
plan för åren 2016-2019
att uppdra till styrelsen för Locum AB att för Landstingsfastigheter
Stockholms räkning fatta nödvändiga beslut för påbörja programarbete och
andra arbeten som underlag för ett eventuellt senare genomförandebeslut.
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Förvaltningens f ö r s l a g och motivering
Bakgrund
Byggnad 22 är uppförd under början av 1960-talet, vilket innebär att
flertalet installationer i byggnaden är cirka 50 år gamla.
Enligt tidigare fastställd fastighetsutvecklingsplan (FUP) för år 2003 var
planen att byggnad 22 skulle rivas för att göra plats för en ny
akutbyggnad (investeringsobjektet ny behandlingsbyggnad vid Dandeiyds
sjukhus, byggnad 52) på cirka 50 000 kvadratmeter bruttoarea.
För att finna alternativ till att riva byggnad 22 har en förstudie
genomförts för att undersöka möjligheten att rusta upp och förbinda
b3'ggnaden med byggnad 52, vars bruttoarea i sådana fall kan reduceras
med cirka 22 000 kvadratmeter till cirka 28 000 kvadratmeter.
Projektet innebär att hela byggnaden 22 med dess 13 000 kvadratmeter
bruttoarea rustas upp. Av denna yta blir cirka 7 000 kvadratmeter
strategisk investering.
En förutsättning i det pågående programmet för ny behandlingsbyggnad
på Dandeiyds sjuldius är att byggnad 22 kan användas.
I samband med budget 2014 fattade landstingsfullmäktige utredningsbeslut
för investeringsobjektet Teknisk upprustning av byggnad 22, Dandeiyds
sjukhus.
Överväganden
I genomförd förstudie har två alternativ vägts mot varandra. Alternativ ett
innebär att riva byggnad 22 och alternativ två innebär att bibehålla
byggnaden och genomföra en teknisk upprustning. Förstudien förespråkar
alternativ två, en teknisk upprustning, då detta är det ekonomiskt mest
fördelaktiga alternativet. Alternativet art uppföra en större akutbyggnad
med motsvarande funktioner beräknas medföra betydligt högre kostnader.
Om upprustning av byggnad 22 inte genomförs som ett komplement till
den planerade nya akutbyggnaden kommer inte Dandeiyds sjuldius kunna
tillgodose behovet av tillräcklig mängd ändamålsenliga lokaler för
akutsjukvård.
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Den tekniska upprustningen innefattar i utförd förstudie bland annat
följande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny fördelning av el
Nya utrymmen för fastighetsnät
Översyn av brandlarm
Demontering av och montering av nya stammar för spill- och
dagvatten
Demontering av och montering nya stammar av stammar för kalloch varmvatten
Demontering och nytt rörsystem för kyla
Nytt värmesystem
Demontering och installation av system för medicinska gaser
Befintligt ventilationssystem ersätts
Nya schakt för teknisk försörjning byggs
Nytt styr- och övervakningssystem för den tekniska försörjningen
installeras
Hissarna upprustas i överensstämmelse med Locums och
myndigheternas riktlinjer och krav

Ett minimum bör vara att uppfylla alla myndighetskrav och Locums
tekniska riktlinjer. Ett exempel på detta är att inrätta ett sprinklersystem i
byggnaden.
En stor del av den tekniska försörjningen av byggnad 22 måste ske genom
en ny förbindelsekulvert med den föreslagna nya behandlingsbyggnaden
(byggnad 52). Detta är en förutsättning för att byggnaden ska klara
funktionskraven. Kalkylen i denna förstudie har inte tagit med kostnader
för kulverten, eller de arbeten som är förbundna med uppförandet av den,
då detta ingår i objektet för ny behandlingsbyggnad, byggnad 52.1 den
gränsdragning som gjorts mellan objekten gällande anslutning av teknisk
försörjning belastas detta projekt med cirka 3 miljoner kronor och objektet
ny behandlingsbyggnad med cirka 1 miljon kronor.
I tidplanen för investeringsobjektet kommer ett programarbete med
tillhörande handlingar vara färdigställt senast i november 2016. Tidplanen
för objektet följer tidplanen för investeringen för den föreslagna nya
behandlingsbyggnaden med driftsättning senast i december 2019.
Den beräknade investeringsutgiften uppgår efter slutförd förstudie till 170
miljoner kronor, detta att jämföra med presenterade 120 miljoner kronor
som framgick av utredningsbeslutet som landstingsfullmäktige fattade i
samband med budget 2014. Skillnaden mellan den första utredningen och
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förstudien består i att förstudien grundligare analyserat behoven av teknisk
upprustning, vilket medfört att arbetena bedöms mer omfattande än vad
som ursprungligen var bedömt. Styrelsen för Locum AB föreslås få i
uppdrag att i budget 2015 och plan för åren 2016-2019 inarbeta de utökade
investeringsutgifterna i investeringsplanen för Landstingsfastigheter
Stockholm.
I enlighet med ansvars- och beslutsordningen kopplad till
investeringsstrategin ska styrelsen i Locum AB, som ansvarig styrelse för
Landstingsfastigheter Stockholm, verkställa landstingsfullmäktiges
inriktningsbeslut. Inriktningsbeslutet innebär att påbörja programarbete
och utföra andra erforderliga utredningar och arbeten för att möjliggöra att
ett eventuellt genomförandebeslut kan fattas av landstingsfullmäktige.
Locum AB ska enligt sin delegation besluta om att avsätta budgetmedel för
detta inom ramen för fastställt investeringsutrymme för
Landstingsfastigheter Stockholm.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inriktningsbeslutet medför en höjning av den tidigare nivån för
investeringsobjektet med 50 miljoner kronor till totalt 170 miljoner kronor.
Denna förändring föreslås hanteras i 2015 års budgetarbete.
I den översiktliga kalkylen medför den tekniska upprustningen av byggnad
22 vid Danderyds sjuldius en utökad kapitalkostnad på cirka 13 miljoner
kronor efter driftsättning.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning. Ställning till miljökonsekvenser tas i samband
med ett eventuellt beslut 0111 genomförande. I förstudien har en miljöplan
tagits fram för att tillgodose de krav som ställs inom landstinget och för att
uppfylla kraven i ISO 9000 och 14000.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Arbetsutskottet

Justerat den
Justeringen anslogs

Ankom
Stockholms läns landsting

5 november 2013
6 november 2013
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Torbjörn Rosdahl
Helene Hellmark Knutsson

§84
Inriktningsbeslut f ö r telaiisk upprustning av byggnad 22 vid
Danderyds sjuldius
LS 1310-1216
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fatta inriktningsbeslut för objektet Teknisk upprustning av byggnad 22
vid Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om maximalt 170 000 000
kronor
att uppdra till styrelsen för Locum AB att inarbeta den utökade
investeringsutgiften för investeringsobjektet på 50 000 000 kronor i
investeringsbudgeten för Landstingsfastigheter Stockholm för år 2015 och
plan för åren 2016-2019
att uppdra till styrelsen för Locum AB att för Landstingsfastigheter
Stocldiolms räkning fatta nödvändiga beslut för påbörja programarbete och
andra arbeten som underlag för ett eventuellt senare genomförandebeslut.
Denna paragraf förklarades omedelbart

justerad.

Vid protokollet
Elisabeth Levander

Exp
LS, Akten

6 november 2013

Ankom
Stockholms läns landsting
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FÖR VÅRfiFN

P R O T O K O L L 4/13
fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen i
Locum A B torsdagen den 26 september 2013
k l 14.05-15.40, Södertälje sjukhus,
Rosenborgsgatan 6-10, Södertälje,
sal 3, plan 6, i hus 18.
LOC 1301-0208
Närvarande:
Ledamöter
Charlotte Broberg
Anders Ekegren
Hasan Dölek
Kjell Treslow
Veera Jokirinne

ledamot, ordförande
ledamot, 1 :e vice ordförande
ledamot, 2:e vice ordförande
ledamot
ledamot

Suppleanter
Christer Grunder
Thomas Magnusson
Maria Bosdotter
Lars Jakobsson

suppleant tjg
suppleant
suppleant tjg
suppleant

Övriga
Nathalie Boulas Nilsson
Per-Inge Buskas
Dan Eriksson
Emma Kinch
Charlotte Viksten

verkställande direktör
vice verkställande direktör
ekonomidirektör
direktör fastighetsutveckling
bolagsjurist, sekreterare

Jeppe Calom

ltrådssekreterare (m)

Personalrepresentant
Anna-Pia Lundberg
Anna Selenius
Birgitta Axelsson

Akademikerföreningen SACO
Akademikerföreningen SACO
Vision

L O C U M AB
Styrelsen

Utdrag ur
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P R O T O K O L L 4/13
fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen i
Locum AB torsdagen den 26 september 2013
kl. 14.05-15.40, Södertälje sjukhus,
Rosenborgsgatan 6-10, Södertälje,
sal 3, plan 6, i hus 18.

Beslutsärenden
§ 14
Teknisk upprustning av byggnad 22 på Danderyds sjukhus
(LOC 1301-0208)
Föredrog verkställande direktören ärendet.
Beslutade styrelsen
att

föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att fatta
inriktningsbeslut att genomföra program för teknisk upprustning av
byggnad 22, Danderyds sjukhus, till en kostnad om totalt 6 500 000
kronor.

Vid protokollet
Charlotte Viksten

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
2013-09-05

LOC 1301-0208

Styrelsen för Locum AB

Teknisk upprustning av byggnad 22 på Danderyds
sjukhus
Ärendet
Efter genomförd förstudie avseende teknisk upprustning av byggnad 22,
Danderyds sjukhus, önskar man nu gå vidare till programskedet.
Investeringen finns med som utredningsbeslut i beslutad budget för 2014.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att fatta
inriktningsbeslut att genomföra program för teknisk upprustning av
byggnad 22, Danderyds sjukhus, till en kostnad om totalt 6 500 000
kronor.

Nathalie Boulas Nilsson
Verkställande direktör

Bilaga:
1. Situationsplan

JL
Delges:
Akten
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Bakgrund
Enligt tidigare fastställd fastighetsutvecklingsplan (FUP)för2003 var
tanken att byggnad 22 skulle rivas för att göra plats för en ny
akutbyggnad (kommande byggnad 52) på ca 50 000 kvm BTA.
För att finna alternativ till att riva byggnad 22 har en förstudie
genomförts för att undersöka möjligheten att rusta upp och förbinda
byggnaden med byggnad 52, vars BTA i sådana fall kan reduceras till ca
28 000 kvm.
Projektet innebär att hela byggnaden 22 med dess 13 000 kvm BTA
rustas upp. Av denna yta blir ca 7 000 kvm strategisk investering.
En förutsättning i det pågående programmet för ny behandlingsbyggnad
på Danderyds sjukhus är att byggnad 22 kan användas.

Syfte
Att genomföra teknisk upprustning i byggnad 22 i samband med
uppförande av ny akutbyggnad, för att inhysa verksamheter som
kompletterar/avlastar verksamheten i den senare, samtidigt som
investeringskostnaden minskar jämfört med alternativ att uppföra större
ny akutbyggnad och riva byggnad 22.

Allmänt
Byggnad 22 är uppförd under början av 1960-talet, vilket innebär att
flertalet installationer är ca 50 år gamla. Byggnaden är senare tillbyggd
med en flygel som ansluter till gaveln på ursprunglig byggnad.
Byggnaden består av 6 st våningsplan.
Genomförandet innefattar upprustning av samtliga tekniska installationer
för att uppfylla Locums och myndigheternas krav. De tekniska
installationerna ska dimensioneras för att ge byggnaden flexibilitet för
ändrad/ny verksamhet, så att dess strategiska läge i anslutning till
byggnad 52 kan utnyttjas optimalt.
Utöver detta rivs byggnadens flygel. Ventilationsaggregaten flyttas från
plan 6 till ett nytt fläktrum som byggs på taket för att öka framtida
uthyrmngsbar yta samt underlätta ombyggnad. Nya schaktlägen skapas,
för att fa plats med de tekniska installationerna.
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Alternativa lösningar
Alternativ 1: Rivning av byggnad 22.
Alternativ 2: Teknisk upprustning av byggnad 22.

Förordad lösning
Alternativ 2 - Teknisk upprustning av byggnad 22. Detta är det
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Besparingen jämfört med att
uppföra en större akutbyggnad med motsvarande funktioner beräknas till
att kostnaderna bli mycket högre. Om upprustning av byggnad 22 inte
genomförs som ett komplement till den planerade nya akutbyggnaden
kommer inte Danderyds sjukhus kunna tillgodose tillräcklig mängd
ändamålsenliga lokaler för akutsjukvård.

Investeringsbedömning
Vid genomförande av projektet, till en prognos på 170 mnkr, kommer
kapitalkostnaderna att öka med ca 13 mnkr per år. Om projektet avbryts
kommer nedlagda kostnader att kostnadsföras på LFS:s
(Landstingsfastigheter Stockholm) resultat.
Produktionskostnad och medelsbehov
• Förstudie och program
• Projektering
• Entreprenadkostnad
• Konst
• Kreditivkostnad
• Övriga kostnader (evakuering, störning etc.)
• Total produktionskostnad

6 500 tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
6 500 tkr

• Redan nedlagda kostnader
• Resterande medelsbehov innevarande år
• Medelsbehov kommande år

670 tkr
500 tkr
5 330 tkr

Finansiering
• Locuminitierad investeringsutgift
(inkl kreditiv)
• Hyresgästinitierad investeringsutgift
(inkl kreditiv)
• Underhåll
• Summa

6 500 tkr
tkr
tkr
6 500 tkr
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Av investeringskostnaden utgör planerad programhandling och tidigare
genomförd förstudie 6 500 tkr.
Kostnadsberäkningarna som gjorts i samband med förstudien indikerar att
kostnaden för teknisk upprustning är 170 000 tkr, jämfört med tidigare
uppskattning i samband med utredningsbeslut som var 120 000 tkr.
Projekttidplan
• Programhandlingar

Klara
2014-U
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Byggnad 52 - ny
behandlingsbyggnad

Byggnad 22 - teknisk
upprustning
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