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Tilläggsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, Hus 08 Hudiksvalls
sjukhus (RS 2021/1989)
Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande
1. Medge en tilläggsinvestering på 16 000 tkr utöver tidigare beviljade 15 000 tkr
avseende nytt fläktrum och ventilationsaggregat i hus 08, Hudiksvalls sjukhus.
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2022, hus
08, Hudiksvalls sjukhus
3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra
investeringen

Sammanfattning
Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista etappen av
Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet
behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som påverkar verksamheten i allt
större omfattning.
En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat genomfördes
genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt nytt fläktrum med nytt
aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå till 15 000 tkr, som beviljades
av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt aggregat (med placering på plan 3)
upprätthålla funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på
vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats.
Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de lösningar som
presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv, sett till en
redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra en långsiktigt hållbar lösning
som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs en tilläggsinvestering som uppgår till
16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering. Rådande materialpriser har stor påverkan til
kalkylen för tilläggsinvesteringen, då materialpriserna ökat med 30-50% pga pandemins
påverkan på materialtillgång.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande
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1. Medge en tilläggsinvestering på 16 000 tkr utöver tidigare beviljade 15 000 tkr
avseende nytt fläktrum och ventilationsaggregat i hus 08, Hudiksvalls sjukhus.
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2022, hus
08, Hudiksvalls sjukhus
3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra
investeringen

Expedieras till
Avdelningschef, Fastighet

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8 HUS
Presentation - Tilläggsinvestering Utbyte av ventilationsaggregat, Hus 08 Hudiksvalls
sjukhus
§166 RF Byggnadsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8, Hudiksvalls
sjukhus, 20-155 (437114)
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