Det kom fram da avtalen mellom Helse Møre og Romsdal og Skanska ble signert
på Hjelset tirsdag.
Inngangen til bygget som huser prosjektorganisasjonen, var pyntet med norske
flagg, og inne vanket det både biff stroganoff og kake til de rundt 30 frammøtte.
– Dette er en stor dag for Helse Møre og Romsdal. Veien hit har vært lang, men jeg
er sterkere enn noensinne i troen på at vi får det til, sa Kvernmo da han ønsket
Velkommen.

Rammen styret har stilt til disposisjon er på 4,5 milliarder kroner. Nå skal Skanska
og Helse Møre og Romsdals prosjektorganisasjon bruke ett år på å få fram et
forprosjekt med en pris på hva det vil koste å bygge sykehuset. Går alt som
planlagt, vil det bli byggestart rundt årsskiftet 2020/2021. Byggetiden er tre år.
Deretter skal det være seks måneders prøvedrift for sykehuset er oppe på normal
kapasitet sommeren 2024.

Skal holde
For vel ett år siden ble anbudskonferansen stanset da det viste seg at tilbudet fra
entreprenørene lå rundt 1 milliard over rammen man hadde. Nå har man valgt en
annen anbudsform, en såkalt samspillskontrakt, der Skanska og Helse Møre og
Romsdal skal jobbe sammen for å finne de beste løsninger innenfor rammen man
har til rådighet.
– Vi er sterk i kravet på at rammen både skal holdes og holde, sa Kvernmo, som slo
fast at det viktigste ikke var bygget, men tilbudet til befolkningen.
Han kom også inn på uroen rundt fellessykehuset.
– Vi må bli en del flinkere enn vi hittil har vært til å dra i den samme enden av tauet
og innse at dette er starten på en endring i måten vi driver på. Skal vi få til dette i
2024, må vi drifte de to sykehusene som ett fra i morgen, sa Kvernmo.
Selv om han innrømmet at de gikk inn i litt ukjent terreng, var han trygg på at man
ville få en veldig god løsning.
– Prosjektet vil nå bli bearbeidet ut fra målprisen vi har på 4,5 milliarder kroner, sa
Kvernmo.

Stort prosjekt
Konserndirektør Tor Arne Midtskogen i Skanska slo fast at dette var ett av Norges
største byggeprosjekt.
– Det vil skape arbeidsplasser og utvikle kompetansen hos underleverandørene.
De ansatte får moderne fasiliteter, og regionen får et forbedret helsetilbud, sa
Midtskogen som mente alt lå til rette for et vellykket prosjekt.
Han fikk støtte av regiondirektør Trond Krogstadmo i Skanska, som blir prosjekteier
for fellessykehuset.
– Dette er noe vi har drømt og håpet på, så dette er en gledens dag. Arbeidet med
skisseprosjektet er allerede startet. Nå skal vi bruke ett år på å utvikle et realistisk

prosjekt. Forprosjekt med pris skal være klart om 12 måneder. Det er vi klar for, sa
Krogstadmo.
Han er sikker på at de kan greie dette innenfor den gitte rammen.
– Vi er helt i startfasen. Den største utfordringen blir å bygge et team som finner
den gode flyten. Ting skjer fort nå, men vi er godt i gang, og det ser positivt ut. Her
er de mye flinke folk på begge sider, sa Krogstadmo.

Må dra sammen
Johan Arnt Vatnan som leder prosjektstyret, mente det ville være umulig å lykkes
uten å dra i samme enden av tauet.
– Vi skal bygge Norges beste sykehus i sin størrelse og Norges beste DMS i
Kristiansund, sa Vatnan.

