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Fastighetsinvestering i kylanläggning
vid Sunderby sjukhus
Dnr 03358-2017

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner fastighetsinvesteringen nyanläggning av
Kylvattenledning och kylcentral för Sunderby sjukhus.

Sammanfattning
På grund av redan genomförda byggnationer och med anledning av planerade tillbyggnader av Sunderby sjukhus fordras en utökning av befintlig
kylanläggning med en ny intagsledning för kylvatten från Luleälven samt en
ny kylcentral i sjukhuset med tillhörande kringarbeten vid Sunderby sjukhus.
Investeringen beräknas till XX XXX tkr.

Ärendet
I Regionstyrelsens plan 2017 har 334 000 tkr beslutats som investeringsram
för Sunderby sjukhus.
Styrelsen har direkt eller via delegation tidigare beslutat och fördelat fastighetsinvesteringar för XX XXX tkr för Sunderby sjukhus, för år 2017. Vid
beslut om nedanstående förslag har styrelsen beslutat om investeringar för
XX XXX tkr.
Förslag till fastighetsinvestering:
Ny intagsledning för kylvatten från Luleälven samt en ny kylcentral i sjukhuset med tillhörande kringarbeten vid Sunderby sjukhus.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avseende vattenverksamhet är upprättad och inlämnad till Mark- och Miljödomstolen i juli 2016 och vattendom
har erhållits 2017-05-19. Projektering och anbudsförfrågan är genomförd
enligt beslut i RS 2017-03-01, anbud inkommer 2017-09-14. I projektet ingår en ny intagsledning, en ny pumpstation, en ny kylcentral, en ny utvändig
vattenreservoar samt ett ställverk med tillhörande kringarbeten. Investeringen föreslås finansieras via beslutad hyresfördelningsprincip för Sunderby
sjukhus.
Den totala investeringen beräknas uppgå till XX XXX tkr.

Ram i budget för investeringar i
fastigheter för 2017

334 000 tkr
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för Sunderby sjukhus
Objekt

Varav
Fastighetsinvester.

Verksamhetsinventarier
och utrustning

Belastar
Disponeras i Disponeras
investerings- byggentreav verkram
prenaden
samheten
XXXXX tkr
XXXXX tkr

Ny Kylvattenledning och kylcentral för Sunderby sjukhus
Delsumma

XXXXX tkr

Kvar av ram efter beslut

XXXXX tkr

Bilagor:
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Division Service, Fastighetsavdelningen
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