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Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner fastighetsinvesteringen:
1. Nyanläggning av utvändiga transformatorstationer vid Sunderby
sjukhus

Sammanfattning
På grund av planerad tillbyggnad av Sunderby sjukhus fordras två nya utvändiga transformatorstationer U5 och U6 för att säkerställa kraftförsörjning
till planerade entreprenadetableringar och befintliga parkeringar under byggtiden 2018-2021.
Investeringen beräknas till 5 mkr.

Ärendet
I Regionstyrelsens plan 2017 har 334 mkr beslutats som investeringsram för
Sunderby sjukhus.
Styrelsen har direkt eller via delegation tidigare beslutat och fördelat fastighetsinvesteringar för 84 mkr för Sunderby sjukhus, för år 2017. Vid beslut
om nedanstående förslag har styrelsen beslutat om investeringar för 89 mkr.
Förslag till fastighetsinvestering:
Nyanläggning av två utvändiga transformatorstationer U5 och U6 med tillhörande anpassningar och kringarbeten vid Sunderby sjukhus. Befintlig
transformatorstation U5 måste rivas i samband med schaktarbeten för etapp
DE och måste ersättas. Station U5 försörjer personalparkeringar, hinderljus
mm. U5 och U6 kommer att användas för byggkraft för entreprenadetableringarna, U6 kommer även att försörja den utökade norra parkeringen.
Ett tidigareläggande av investering i transformatorstationerna är en förutsättning för att kunna innehålla planerade projekttider för båda entreprenadetapperna B och DE med byggstart maj 2018 på grund av den långa leveranstiden på ca fem månader fram till färdigt installerade och driftsatta stationer.
De två nya stationerna U5 och U6 innebär även att man förbereder/ framtidssäkrar elförsörjningen, genom att dels avlasta sjukhusets invändiga elförsörjning samt att förstärka den utvändiga försörjningen.
Projektering och anbudsförfrågan är genomförd. Investeringen finansieras
via beslutad hyresfördelningsprincip för Sunderby sjukhus.
Den totala investeringen beräknas uppgå till 5 mkr.
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Ram i budget för investeringar i fastigheter för 2017
för Sunderby sjukhus

334 mkr Varav:

Fastighet

Konstnärlig
gestaltning

Statsbidrag

Verksamhetsinventarier och utrustning

Driftkostnad

Belastar
investeringsram

Belastar
investeringsram

Belastar
investeringsram

Disponeras i
byggentreprenaden

Belastar
verksamhetens
driftbudget

Objekt

Nya utvändiga transformatorstationer vid Sunderby sjukhus

5 mkr

5 mkr

Delsumma

5 mkr

5 mkr

Tidigare beslutat
Kvar av ram efter beslut

84 mkr
245 mkr

Protokollsutdrag skickas till:
Division Regiongemensamt, Ekonomi & planeringsavdelningen
Division Service, fastigheter
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