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Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2012-11-20 överlämna rapporten till 
landstingsstyrelsen för yttrande senast 2013-02-15.  
 
Granskningen visar att Stockholms läns landsting har bildat en omfattande projektorganisation där 
samverkan sker mellan landstinget och projektbolaget. Revisionskontorets rapport visar att 
styrningen och samordningen av projektet hittills förefaller ha fungerat bra.  
 
Framväxten av NKS är ett komplext projekt som ställer krav på en transparent hantering av beslut 
och beslutsunderlag. Revisorerna vill därför framhålla att beredningen för byggnationen m.m. bör 
ske så att det finns möjlighet till insyn i det politiska beslutfattandet kring NKS. Revisionen har 
tidigare lyft vikten av att ledamöterna i såväl fullmäktige som landstingsstyrelsen löpande har en 
god insyn i projektet. 
 
Vidare är det väsentligt att landstingsstyrelsen säkerställer att tjänstemannaorganisationen inom 
NKS Bygg inte är underdimensionerad. Detta eftersom det innebär en risk för landstinget om NKS 
Bygg inte kan fungera som en effektiv beställare gentemot projektbolaget under de år som kvarstår 
av byggnationen.  
 
Slutligen anser revisorerna att landstingsstyrelsen bör se till att den riskförvaltning som föreskrivs i 
avtalet inrättas. I projektavtalet anges att vardera avtalspart bör utse en riskförvaltare. 
Granskningen visar att någon sådan funktion ännu inte har utsetts inom landstinget. 
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 
 
Kenneth Strömberg 
ordförande    Susanne Kangas 
    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Byggandet av Nya Karolinska i Solna (NKS) är ett av de största byggprojekten 
som genomförts i Sverige. Byggandet av sjukhuset startade 2010 och beräknas 
vara färdigställt 2017. Byggkostnaderna för NKS-avtalet uppgår till 14,5 mil-
jarder kronor i 2010 års penningvärde. 
 
Revisionen har granskat landstinget som beställare av det nya sjukhuset. Den 
övergripande revisionsfrågan är: Har landstingsstyrelsen skapat förutsättningar 
för en välfungerande styrning, kontroll och samordning i byggnationen av 
NKS-projektet?  
 
Granskningen visar att Stockholms läns landsting (SLL) har bildat en omfat-
tande projektorganisation där samverkan sker mellan landstinget och projekt-
bolaget Swedish Hospital Partners AB (SHP). Framväxten av NKS är ett kom-
plext projekt som ställer krav på en transparent hantering av beslut och besluts-
underlag.  
 
Fram till 2012 hade landstingsstyrelsen ett sammanhållet ansvar för NKS-
projektet. Från årsskiftet har ansvaret för verksamhetsinnehållet överförts till 
styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset. Beredningsansvaret för bygg-
nationen m.m. har under året legat på NKS-beredningen under landstingsstyrel-
sen. Där har muntliga föredragningar dominerat utan någon egentlig skriftlig 
dokumentation i form av tjänsteutlåtanden etc. Revisionens uppfattning är att 
beredningen bör ske så att det finns möjlighet till insyn i det politiska beslutfat-
tandet kring NKS. Från 2013 kommer ansvaret för beredningen av ärenden att 
överföras till landstingsstyrelsens arbetsutskott. Revisionen har tidigare lyft 
vikten av att ledamöterna i såväl fullmäktige som landstingsstyrelsen (som har 
revisionsansvaret för NKS-projektet) löpande har en god insyn. 
 
Ett riskområde som lyfts från olika aktörer i revisionens granskning är att tjäns-
temannaorganisationen för byggnationen inom landstingsstyrelsens förvaltning, 
NKS Bygg, i nuläget är underdimensionerad avseende framförallt byggnads-
teknisk kompetens. Detta har delvis lösts genom övertidsuttag. Eftersom det 
återstår flera år av byggprocessen, i vilken SLL ska fungera som effektiv be-
ställare gentemot projektbolaget är det en väsentlig risk om SLL inte har till-
räckligt med personella resurser. Granskningen visar även att controllerfunkt-
ioner inom ekonomiområdet för byggnationen behöver förstärkas. Fr.o.m. 2013 
kommer en ny funktion för övergripande strategiska fastighetsfrågor att inrättas 
inom landstingsstyrelsens förvaltning. Revisionen vill därför lyfta att det är 
viktigt att säkerställa kompetensen när NKS Bygg integreras i den nya funkt-
ionen med en gemensam chef. 
 
Ett ytterligare riskområde som förts fram i intervjuerna är att SLL:s beslutspro-
cess för de ändringsförslag som löpande ska behandlas tar lång tid. Landsting-
ets nya beslutsordning för tilläggsavtal till NKS-avtalet syftar till att säkerställa 
att ofta komplexa tilläggsregleringar beslutas på rätt nivå. Landstinget bör kon-
tinuerligt utvärdera beslutsordningens effekter för de olika ändringsbehov som 
uppkommer.  
 

Övergripande 

revisionsfråga 

Öka transparen-

sen i politiska 

beslut  

Kompetensen i 

NKS Bygg 

Beslut om änd-

ringar 
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Revisionens granskning visar att antalet ändringsförslag i relation till andra 
liknande byggprojekt i Europa finansierade med OPS ligger på en antalsmäss-
igt låg nivå inom NKS-projektet. Kostnadsmässigt uppgår de tillkommande 
arbetena hittills till ca 3-4 procent av totalkostnaderna. I traditionella byggent-
reprenader uppgår dessa arbeten vanligen till mellan 15- 20 procent av bygg-
kostnaden. Granskningen visar att NKS Bygg förefaller ha kontroll över inve-
steringsplaneringen och att tillräckliga underlag tas fram. Revisionen bedömer 
att SLL hittills har säkerställt finansieringen för kommande ändringsarbeten.  
 
När projektavtalet undertecknades i juni 2010 slöts en överenskommelse om ett 
generellt besparingskrav på sammanlagt ca 1 250 mnkr som skulle inarbetas i 
bygghandlingarna under 2011. Arbetet har dock fördröjts och efter samtal mel-
lan parterna är man nu överens om hur besparingarna ska genomföras. Det 
pågår för närvarande ett omfattande arbete för att revidera samtliga dokument. 
Förutom projektbolaget, är NKS Bygg och programkontoret vid Karolinska 
engagerade. Enligt SHP ska arbetet vara klart i november 2012 och därefter 
beslutas av fullmäktige. 
 
I projektavtalet anges att parterna för NKS (SLL och SHP) bör utse en riskför-
valtare. Granskningen visar att någon sådan funktion ännu inte har utsetts. Re-
visionen bedömer att de risker som kan uppstå i organisationen med fördel 
skulle kunna samordnas av en central funktion för riskhantering. En sådan 
skulle också ytterligare förstärka landstingets insyn i byggprocessen. 
 
Landstingsstyrelsens beslut i juni i år att avbryta upphandlingen av informat-
ions- och kommunikationsteknologi (IKT) och revidera förfrågningsunderlaget 
får enligt uppgift inte några konsekvenser för tidplanen för byggnationen. Den 
marginal som finns har dock i och med avbrytandet krympt.  
 
NKS-projektet som utgör det största enskilda projektet någonsin för både SLL 
och Skanska, ställer stora krav bland annat vad avser kontinuerlig samverkan 
och samordning. Många situationer och frågor som ska lösas, ofta under tids-
press, är nya för landstinget vilket kräver olika anpassningar för att kunna be-
redas och beslutas. Granskningen visar att landstinget på tjänstemannanivå har 
en god insyn i byggprocessen avseende NKS. Styrningen och samordningen 
sker genom en samordningsgrupp och en central avtalskommitté. Ett stort antal 
aktörer inom och utom landstinget är engagerade i arbetet. Sammantaget be-
dömer revisionen att landstinget i allt väsentligt har organiserat en tillräcklig 
styrning, kontroll och samordning av NKS-projektet. 
 
Rekommendationer  

 Landstingsstyrelsen bör öka transparensen i beslut avseende NKS så att 
det finns möjlighet till insyn i det politiska beslutfattandet. 

 Landstingsstyrelsen bör säkerställa den byggnadstekniska kompetensen 
och controllerfunktioner inom NKS Bygg. 

 Landstingsstyrelsen bör se till så att den riskförvaltning som stipuleras 
i avtalet inrättas.  

 

Ändringsför-

frågningar 
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Riskförvaltare 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Efter OPS-upphandlingen under 2009-2010 beslutade landstingsfullmäktige i 
juni 2010 att tilldela byggande och fastighetsdrift av Nya Karolinska Sjukhuset 
(NKS) till Swedish Hospital Partners (SHP), ägt av Skanska och brittiska inve-
steringsfonden Innisfree1 till lika delar. Byggnationen av sjukhuset, som star-
tade under sommaren 2010, kommer att pågå fram till 2017. Sjukhuset ska tas i 
drift i olika faser under åren fram till 2017. 
 
Totalkostnaden för byggnationen av NKS är beräknad till ca 14,5 mdkr och 
tillhör ett av de större pågående byggprojekten i Europa. OPS-upphandlingar är 
en ny företeelse i Sverige och erfarenheten av att driva sådana projekt är därför 
begränsad. Flera exempel på OPS förekommer dock i andra länder och Storbri-
tannien har varit ett av föregångsländerna. Den form av OPS-upphandling som 
valts och det därefter tecknade projektavtalet är dock för svenska förhållanden 
helt oprövad. 
 
OPS-avtalet mellan landstinget och SHP innebär att byggaren kommer att leve-
rera ett funktionsklart sjukhus vid ett givet datum (under 2017). OPS-modellen 
innebär bl.a. att landstinget inte har det operativa ledningsansvaret i byggpro-
cessen. För att landstinget ska tillförsäkras2 en god insyn i byggprocessen har 
det bl.a. bildats en avtalskommitté och en projektkommitté med representanter 
för båda avtalsparter3. Då det är fråga om ett mycket komplext projekt finns det 
en risk att landstinget inte får tillräcklig insyn i hur arbetet bedrivs.  
 
En annan risk som uppmärksammades i samband med förstudien är att lands-
tinget inte har budgeterat tillräckligt med medel för att klara de extra kostnader 
som uppstår i byggprojektet. Exempel på tillkommande kostnader är de förbe-
redande bygginstallationer som krävs för den utrustning som landstinget själv 
ansvarar för upphandlingen av, nämligen IKT (Informations- och Kommuni-
kations Teknologi) och MT (MedicinskTeknisk utrustning). Dessa upphand-
lingar genomförs under 2012-2013.  
 
Enligt NKS Bygg uppkom det under våren 2012 en viss fördröjning i processen 
eftersom det var oklart hur landstinget skulle finansiera tillkommande kostna-
der. Risken är att sådana fördröjningar förorsakar att byggaren ställer krav på 
ekonomisk kompensation från landstinget. I avtalet finns särskilda bestämmel-
ser som bl.a. innebär att byggaren kan begära ekonomisk kompensation för 
förseningar i projektet som orsakas av beställaren. En central fråga har därför 
varit hur landstinget löpande beslutar, kontrollerar och följer upp de kostnader 
som uppkommer p.g.a. förändrade förutsättningar i projektet.  
 
En ytterligare risk som identifierades i samband med förstudien var att samver-
kan mellan Karolinska Universitetssjukhusets programkontor och NKS Bygg 

                                                      
1
 Investmentbank som investerar i infrastruktur 

2
 Insyn m.m. regleras i OPS-avtalet 

3
 Inför starten av sjukhuset ska även en driftskommitté etableras 
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inte fungerade optimalt och därför kunde försämra styrningen av projektet med 
ökande kostnader som följd. 
 
Granskningen har inriktats på landstingsstyrelsens insyn i byggprojektet, kon-
troll och uppföljning av tillkommande kostnader i projektet samt hur styrning-
en och samordningen av projektet genomförs.  

2.2 Revisionsfråga 
Övergripande revisionsfråga: Har landstingsstyrelsen skapat förutsättningar 
för en välfungerande styrning, kontroll och samordning i byggnationen av 
NKS-projektet? 
 
Delfrågor 

 Hur tillförsäkras att landstingsstyrelsen får den insyn i byggprocessen 
som fastlagts i OPS-avtalet? 

 Hur fungerar kontrollen, uppföljningen och finansieringen av änd-
ringar och tillägg i byggprojektet? 

 Hur fungerar styrningen och samordningen av NKS-projektet inom 
landstinget? 

2.3 Avgränsning 
I granskningen ingår inte planeringen av NKS verksamhetsinnehåll. Gransk-
ningen avser dock att undersöka hur samverkan sker mellan NKS Bygg och 
Karolinska Universitetssjukhusets programkontor som har ansvaret för verk-
samhetsinnehållet på NKS.  

2.4 Bedömningsgrunder 

 Fullmäktiges beslut om OPS-avtal mellan SHP och landstinget4 
 Fullmäktiges budget 20125  
 Specifika ägardirektiv till Karolinska Universitetssjukhuset avseende 

NKS6,  
 Reglemente för landstingsstyrelsen 

2.5 Metod 

Intervjuer har genomförts med personer inom NKS Bygg som ansvarar för 
beställning och uppföljning gentemot projektbolaget. Intervjuer har även ge-
nomförts med projektbolaget i syfte att inhämta deras synpunkter på hur lands-
tinget agerar som beställare.  
 
Personer med ansvar för uppbyggnaden av NKS verksamhetsinnehåll vid Karo-
linska Universitetssjukhusets programkontor har intervjuats.  
 

                                                      
4
 LS 1003-0255, 8 juni 2010 

5
 LS 1105-0733, 1104-0624, LS 1101-0096, 1104-0649, LS 0902-0152, 0902-

0153, LS 1103-0486 
6
 LS1109-1170 bilaga 1 
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Intervjuer har genomförts med finanslandstingstingsrådet, landstingsdirektören, 
landstingets chefsjurist, chefen för SLL-upphandling, ansvariga inom NKS 
Bygg, ansvariga inom programkontoret på Karolinska, företrädare för det cen-
trala programkontoret, Vd för projektbolaget (SHP) och den oberoende besikt-
ningsmannen (HIFAB). 
 
I granskningen har aktuella sammanställningar av ändringsförfrågningar i 
byggprojektet substansgranskats. Revisionskontoret har i samarbete med fas-
tighetsspecialist från Ernst & Young genomfört denna del av granskningen. 
 
Granskningen har genomförts av Mikael Lundén (projektledare), Camilla Graf 
Morin och Lars Åström från revisionskontoret. Från Ernst & Young har Kristin 
Skjutar medverkat.  
 
I sammanhanget kan nämnas att revisionskontoret under hösten 2012 i ett pa-
rallellt revisionsprojekt har granskat landstingets investeringsprocess. I rappor-
ten, som offentliggörs i december, behandlas bl.a. hur landstinget beslutar och 
genomför investeringar utifrån den nya investeringsstrategin som har börjat 
tillämpas av nämnder och bolag. 
 
3. Styrning och samordning 

3.1 Organisationen 

I det följande beskrivs NKS-beredningen och de aktörer som har avgö-
rande påverkan på styrningen och samordningen av NKS byggprocess. 
 
NKS-beredningen består av ledamöter från landstingsstyrelsen, hälso- och 
sjukvårdsnämnden och produktionsutskottet. NKS-beredningens uppgifter 
är att bereda frågor om planering och uppföljning av byggnationen av 
NKS. Beredningen har också att följa hur den tänkta NKS-verksamheten 
påverkas av utvecklingen inom den samlade sjukvårdsstrukturen och slut-
ligen delta i beredning av förslag till förändring av uppdrag och verksam-
hetsinnehåll för det nya sjukhuset.  
 
NKS-beredningens har haft fem sammanträden hittills under 20127. De 
frågor som behandlats har huvudsakligen rört NKS-projektets byggnation, 
verksamhetsinnehåll, upphandling och själva uppföljningen av projekt-
avtalet. På beredningens webbplats finns endast dokumentation i form av 
dagordning och mötesprotokoll.  
 
NKS-beredningen kommer att upphöra vid årsskiftet 2012/2013, då ar-
betsuppgifterna förs över till landstingsstyrelsens arbetsutskott som har 
som uppgift att bereda övergripande styrnings- och strukturfrågor inom 
landstinget. 
 

                                                      
7
 Sammanträdet den 25 januari ställdes in, sammanträde har ägt rum den 14 

mars, 23 maj, 18 juni (extra), 29 augusti och den 17 oktober 

NKS-beredningen 
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När den tidigare NKS-förvaltningen upphörde vid årsskiftet 2011/2012 
inrättades de två nya enheterna NKS Bygg (under landstingsstyrelsens 
förvaltning) och programkontoret på Karolinska Universitetssjukhuset. 
Den tidigare NKS-förvaltningen hade uppgiften att ta fram de grundläg-
gande planerna för NKS och genomföra det omfattande upphandlingsar-
betet.8 
 
Under 2012 har landstingsstyrelsen tagit ställning till vissa frågor avseende 
NKS. Exempelvis har styrelsen beslutat om att ett tillagningskök ska byg-
gas, avbryta upphandlingen av IKT9 och en ny beslutsordning för tilläggs- 
och ändringsbeställningar.  
 
Samordningsgruppen mellan Karolinska Universitetssjukhuset och landstings-
styrelsens förvaltning har till uppgift att på tjänstemannanivå samordna och 
informera om frågor av övergripande strategisk karaktär i samband med bygg-
nationen av NKS. I gruppen sitter bl.a. landstingsdirektören, landstingets 
chefsjurist, bitr. sjukhusdirektören vid Karolinska Universitetssjukhuset och 
ledningen för NKS Bygg. Samordningsgruppen har också kontinuerlig kontakt 
med Karolinska institutet. 
 
Avtalskommittén har det övergripande ansvaret för att förvalta och följa pro-
jektavtalet mellan landstinget och projektbolaget (SHP). I kommittén sitter bl.a. 
chefen för NKS Bygg, landstingets chefsjurist och VD för projektbolaget. 
 
Direkt under avtalskommittén verkar följande tre projektgrupper. 
 
Projektkommittén har ett direkt ansvar för att styra och samordna olika delpro-
jekt med representanter från båda parter. Ansvaret avser byggnation, projekte-
ring, logistik och miljö- hållbarhet.  
 
Styrgrupp för kommunikation har ansvaret för NKS kommunikationslösningar. 
 
Driftskommitténs uppgift är att förbereda och samordna den driftsättning som 
blir aktuell vid olika tidpunkter under byggprocessen fram till 2017. Den första 
driftsättningen är det nya parkeringshuset som överlämnas till landstinget under 
december månad 2012.  

NKS Bygg startade sin verksamhet vid årsskiftet 2011/12 då NKS-förvalt-
ningen lades ned efter beslut i landstingsfullmäktige och NKS-projektets 
verksamhet delades upp mellan Karolinska Universitetssjukhuset och 
landstingsstyrelsens förvaltning. I och med förändringen flyttade ett antal 
medarbetare inom den tidigare NKS-förvaltningen över till programkon-
toret på Karolinska Universitetssjukhuset med uppdraget att utforma och 
implementera NKS vårdverksamhet. NKS Bygg tillhör landstingsstyrel-
sens förvaltning och organiseras direkt under landstingsdirektören som en 
egen avdelning. NKS Byggs uppdrag är att vara beställare för sjukhus-

                                                      
8
 OPS-avtalet 2010 

9
 Informations och- KommunikationsTeknologi 

Landstings-

styrelsen 

Samordnings-

grupp 

Avtalskommitté 

NKS Bygg 
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byggnationen och det 30-åriga projektavtalet gällande drift och service-
tjänster för sjukhusanläggningen. NKS Bygg ansvarar också för att genom-
föra upphandling av inredning10 till NKS. 

Ett landstingscentralt programkontor bildades 2011 för att genomföra den s.k. 
framtidsplanen för landstingets hälso- och sjukvård. Programkontoret drivs 
gemensamt av hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSNF) och landstingsstyrel-
sens förvaltning (LSF). Syftet är att planera, samordna och genomföra lands-
tingets nya inriktning för sjukvården. En väsentlig del i den nya sjukvårdsstruk-
turen är NKS. Exempel på viktiga frågeområden som hanteras av programkon-
toret är investeringar, kompetensförsörjning, vårdstruktur, och forsknings- och 
utbildningsfrågor. Programkontoret har vidare en central uppgift att komma 
med förslag till prioriteringar av landstingets samlade sjukvårdsresurser. Med-
arbetare inom programkontoret har löpande kontakter avseende frågor kring 
NKS med företrädare för de olika grupper och aktörer som beskrivs i det föl-
jande. 
 
Programkontoret vid Karolinska Universitetssjukhuset startades under 2011. 
Huvudsyftet är att utforma det s.k. verksamhetsinnehållet för NKS. Fullmäk-
tige har beslutat att detta ska vara genomfört till årsskiftet 2012/13 för att börja 
implementeras därefter.  
 
Inom programkontoret pågår elva11 utvecklingsprojekt i syfte att förbereda för 
det nya sjukhuset NKS. Samtliga projekt koordineras av en projektledare som 
är underställd sjukhusledningen. Samarbetet med NKS Bygg och projekt-
bolaget SHP är omfattande och i några av projekten, t.ex. clinical design med-
verkar dagligen personer från programkontoret på Karolinska och från NKS 
Bygg.  
 
Landstingets förvaltningsbolag Locum engageras när det gäller fastighetsfrågor 
för intilliggande byggprojekt kopplade till NKS och för granskning av bygg-
nadstekniska handlingar genom deras teknikspecialister.  
 
Landstingets avtalspart är projektbolaget SHP som har ett totalansvar för pro-
jektavtalet. SHP har i sin tur tecknat ett entreprenadavtal12 med bolaget SHC13 
som ansvarar för projektering och byggprocessens genomförande. 
 
Enligt projektavtalet har parterna utsett en oberoende besiktningsman som har 
till uppgift att löpande följa och kontrollera byggprocessen. Den oberoende 
besiktningsmannen lämnar bl.a. en månatlig rapportering och utfärdar s.k. fär-
digställandeintyg i takt med att olika delar i byggnationen blir färdiga. 

                                                      
10

 T.ex. medicinsk-teknisk utrustning och informationsteknologi 
11

 Bl.a. projekt för: verksamhetsinnehåll, MT/IKT, kompetensförsörjning, föränd-

ringsledning & kommunikation, lab-/FoUU-kluster, driftsättning, clinical design, 

flytt av vård, strålskydd, ersättningssystem 
12

 Avtal innehållande byggnation, tjänster (t.ex. fastighetsservice) och finansie-

ring av NKS. 
13

 Skanska Health Care som ägs av Skanska Sverige och Skanska Storbritanien 

Programkontoret 

Programkontoret 

vid Karolinska 

sjukhuset 

Locum AB 
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Landstinget och Karolinska institutet (KI) har löpande samverkan i frågorna 
kring NKS. Bland annat sker gemensam planering kring byggandet av KI:s nya 
aula och sjukhusets laboratorium. Även projektbolaget samverkar med KI. 

3.2 Effekter av ändringar i organisationen 
Fram till 2012 hade landstingsstyrelsen ett sammanhållet ansvar för NKS-
projektet. Från årsskiftet har ansvaret för verksamhetsinnehållet överförts till 
styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset. Beredningsansvaret för bygg-
nationen m.m. har under året legat på NKS-beredningen under landstingsstyrel-
sen. Där har muntliga föredragningar dominerat utan någon egentlig skriftlig 
dokumentation i form av tjänsteutlåtanden etc. Revisionens uppfattning är att 
beredningen bör ske så att det finns möjlighet till insyn i det politiska beslutfat-
tandet kring NKS. Från 2013 kommer ansvaret för beredningen av ärenden 
inför beslut om NKS att överföras till landstingsstyrelsens arbetsutskott.  
 
Revisionen har tidigare lyft vikten av att ledamöterna i såväl fullmäktige som 
landstingsstyrelsen (som har revisionsansvaret för NKS-projektet) löpande har 
en god insyn.  
 
I samband med årsrapporten för 2011 påtalade revisorerna att det är angeläget 
att landstingets förtroendevalda ges tillräckliga underlag och förutsättningar för 
olika beslut av NKS-projektet. I granskningen konstaterades att den övergri-
pande politiska insynen i och styrningen av projektet föreföll alltför begränsad. 
 
På förvaltningsnivå har NKS-organisationen från januari 2012 gått från en 
sammanhållande aktör (NKS-förvaltningen) till två aktörer med ansvar för 
olika funktionsområden; NKS Bygg, och programkontoret på Karolinska Uni-
versitetssjukhuset. Programkontoret inom HSF/LSF har en övergripande roll 
för strategi, styrning och planering av framtidsplanen för hälso- och sjukvården 
där NKS ingår som en central del.  
 
Revisorerna påtalade i årsrapporten för 2011 till landstingsstyrelsen att det 
fanns vissa oklarheter i gränssnittet mellan NKS Bygg och programkontoret på 
Karolinska, men också en tydlig ambition på bägge håll att hantera problemet 
och hitta konstruktiva lösningar. Vidare framkom att såväl NKS Bygg som 
Karolinska ansåg att samverkan fungerade bra med olika aktörer i projektet. 
Det fanns ett etablerat och väl fungerande samarbete mellan NKS Bygg och 
Karolinska.  
 
Enligt de intervjuer som nu genomförts är det en fördel att byggprocessen och 
kontakterna med projektbolaget hanteras av en särskild byggorganisation, NKS 
Bygg. Samtidigt har det nya programkontoret vid Karolinska Universitetssjuk-
huset fått en uppgift att planera och utveckla sjukhusets verksamhetsinnehåll. 
Intervjuerna visar att det råder samstämmighet om att det är bra att besluten 
kring verksamhetsinnehåll etc. hanteras inom Karolinskas sjukvårds-
organisation. Samtliga intervjuade (internt inom landstinget och externt) menar 
att samarbetet präglas av en konstruktiv dialog.  
 
NKS-projektet som utgör det största enskilda projektet någonsin för SLL och 
även för projektbolaget SHP, ställer stora krav bland annat vad avser kontinu-
erlig samverkan och samordning. Många situationer och frågor som ska lösas, 

Karolinska insti-

tutet 

Politiskt ansvar 

Delat ansvar på  

förvaltningsnivå 
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ofta under tidspress, är nya för landstinget vilket kräver olika anpassningar för 
att kunna beredas och beslutas. Granskningen visar att landstinget på tjänste-
mannanivå har en god insyn i byggprocessen avseende NKS. Styrningen och 
samordningen sker genom en samordningsgrupp och en central avtalskom-
mitté. Ett stort antal aktörer inom och utom landstinget är engagerade i arbetet. 
 
Ett problem som lyfts från olika aktörer är att organisationen för NKS Bygg i 
nuläget är underdimensionerad avseende framförallt byggnadsteknisk kompe-
tens. Problemet har även inneburit relativt stora övertidsuttag. Detta är en vä-
sentlig risk när det återstår flera år av byggprocess då landstinget ska vara en 
effektiv beställare gentemot projektbolaget. Det har också påtalats att NKS 
Bygg bör förstärkas med controllerfunktioner inom ekonomiområdet. Lands-
tingsdirektören har beslutat att fr.o.m. 2013 inrätta en ny organisation för över-
gripande strategiska fastighetsfrågor. NKS Bygg kommer att ingå i denna or-
ganisation med en gemensam chef.  

3.3 Bedömning 

Revisorerna kan konstatera att den politiska styrningen av NKS-projektet stärks 
i och med att avgörande inriktningsbeslut för NKS från 2013 kommer att be-
handlas av landstingsstyrelsens arbetsutskott. Men, landstingsstyrelsen bör öka 
transparensen i beslut avseende NKS så att det finns möjlighet till insyn i det 
politiska beslutfattandet. 
 
Granskningen visar att det på förvaltningsnivå finns ett utvecklat samarbete 
mellan NKS Bygg och programkontoret vid Karolinska Universitetssjukhuset 
(Karolinska). Det pågår ett omfattande arbete i ett flertal projekt inom pro-
gramkontoret på Karolinska där också personal från NKS Bygg dagligen är 
engagerade. Rapportering till landstingsledningen genomförs kontinuerligt från 
de ansvariga inom Karolinska och NKS Bygg genom den fastställda projekt-
organisationens samordningsgrupp m.fl. organ. Sammantaget bedömer revis-
ionen att landstinget i allt väsentligt har organiserat en tillräcklig styrning, kon-
troll och samordning av NKS-projektet. 
 
Revisionen vill lyfta att det är viktigt att säkerställa den byggnadstekniska 
kompetensen och controllerfunktioner när NKS Bygg integreras i den nya 
funktionen med en gemensam chef. 
 
4. Riskhantering  

NKS Bygg lämnar en månatlig rapportering över de risker som kan uppstå 
kring NKS byggprocess. Revisionen har löpande tagit del av dessa rapporter. I 
rapporteringen har olika riskhändelser graderats utifrån statusen grönt, gult och 
rött. Grönt innebär att riskhändelsen troligen inte inträffar, gult innebär att san-
nolikheten för att riskhändelsen ska inträffa är tillräckligt stor för att särskilda 
åtgärder eller resurser behöver sättas in och rött innebär slutligen att det finns 
en överhängande risk för att en händelse med mer allvarliga konsekvenser kan 
inträffa. Som ett exempel anges i den senaste riskrapporten (oktober 2012) en 
röd riskhändelse som antas medföra en risk för fördyring och försämrad kvali-
tet. Risken avser en bristande samordning mellan NKS och projektbolaget av-
seende installation av medicinsk teknik.  
 

Riskrapport 
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Enligt Projektavtalet 14 ska landstinget och projektbolaget utse varsin riskför-
valtare med uppgift att på sin huvudmans vägnar vara ansvarig för riskhante-
ringen och rapportera till och lämna råd till respektive huvudman. Landstinget 
har inte utsett någon specifik riskförvaltare för NKS-projektet medan kontakter 
med projektbolaget visar att de har etablerat en särskild riskfunktion. 
 
Som en del i riskhanteringen för NKS ingår den oberoende besiktnings-
mannens rapporter om byggnationen av NKS15. Besiktningsmannen är obero-
ende i förhållande till parterna och leder besiktningar, tester och utfärdar fär-
digställandeintyg samt avvikelserapport. (Se även sid 7). 
 
Finansiärerna av projektet d.v.s. ett antal större svenska och utländska banker 
samt Europeiska Investeringsbanken och Nordiska Investeringsbanken har 
egna kontroller som säkerställer att projektet fortskrider enligt plan. 
 
Även programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård (PFHS) har utarbetat 
en särskild metodik för att genomföra riskanalyser där NKS ingår som en cen-
tral del i riskanalysen.  

4.1 Bedömning 
I projektavtalet anges att parterna för NKS (landstinget och projektbolaget) bör 
utse en riskförvaltare. Granskningen visar att någon sådan funktion ännu inte 
har utsetts. Revisionen bedömer att de risker som kan uppstå i organisationen 
med fördel skulle kunna samordnas av en central funktion för riskhantering. 
Landstingsstyrelsen bör därför tillse att en funktion som riskförvaltare inrättas.  
 
5. Processen kring ändrings- och tilläggs-
beställningar 

5.1 Landstingets beslutsordning för tilläggsavtal till 

NKS-avtalet 

I samband med byggnationen av NKS uppkommer behov av att genomföra 
nödvändiga tilläggsarbeten eller ändringar till följd av identifierade nya krav på 
anläggningen, som inte kunde förutses i samband med dess tecknande. Sådana 
tillägg och ändringar ska utföras efter ett ingånget tilläggsavtal. 
 
Projektavtalet mellan landstinget och projektbolaget innehåller en ändrings-
procedur16 som anger en specifik ordning med t.ex. bestämda svarstider för 
hantering av dessa ändringar, som ska utföras av SHP, när det inom SLL upp-
kommer behov att ändra vissa krav avseende anläggningen. 
 
Ändringsproceduren innebär i korthet att SLL:s ombud17, efter att ha genom-
fört en utredning avseende den föreslagna ändringen, skickar en ändringsför-

                                                      
14

 Avsnitt 19.8 Riskhantering 
15

 Enligt projektavtalet (3.7) ska en oberoende besiktningsman utses. I avtalet 

anges de uppgifter som åligger denne. 
16

 Bilaga 7 till projektavtalet 
17

 Chefen för NKS Bygg är utsedd att vara landstingets ombud  

Riskförvaltare 

Oberoende be-

siktningsman 

Övrig risk-

hantering 
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frågan (ÄF) till projektbolaget. Om ÄF accepteras, ska parterna komma över-
ens om denna i form av tilläggsavtal till projektavtalet.  
 
I augusti 2012 fastställde landstinget18 en särskild beslutsordning vilken syftar 
till att underlätta att beslut avseende ÄF från landstinget till projektbolaget kan 
anpassas till de snäva tidsramar som gäller för byggprocessen. Enligt besluts-
ordningen ska ett tilläggsavtal avseende tillkommande kostnader över 100 mil-
joner kronor eller ändringar av väsentlig karaktär av projektavtalet, beslutas av 
landstingsfullmäktige. Tilläggsavtal med tillkommande kostnader under detta 
belopp beslutas av landstingsstyrelsen. Landstingsdirektören har enligt den nya 
ordningen fått delegation att besluta om tilläggsavtal för upp till 7 miljoner 
kronor. 

5.1.1 Ändrings- och tilläggsbeställningar 

Revisionen har granskat hur NKS Bygg administrerar de ändrings- och till-
läggsbeställningar som löpande uppkommer i samband med byggnationen. 
Orsaken till att arbetena genomförs är att det finns behov av att göra ändringar 
till följd av nya krav på anläggningen som inte kunde förutses när huvudavtalet 
tecknandes. Behovet av ändringar i avtalet har hittills initierats av NKS Bygg. 
Exempelvis har landstingsfullmäktige beslutat om att istället för ett mottag-
ningskök, bygga ett tillagningskök.  
 
NKS Bygg initierar och administrerar sina ändringsförfrågningar (ÄF) och 
sköter kommunikationen med projektbolaget. Projektbolaget utreder och kost-
nadsberäknar i sin tur den föreslagna ändringen. Underlag till beslut och korre-
spondens dokumenteras och arkiveras av NKS Bygg.  
 
Antingen resulterar en ÄF i ett genomförande eller också kan den återkallas. 
Hittills har 23 ÄF lämnats av NKS Bygg med en uppskattad kostnad på totalt 
ca 456 mnkr. För närvarande är planeringen att sex ändringar ska genomföras 
medan lika många är tillbakadragna. Elva ÄF är för närvarande under utred-
ning. 
 
Kostnaden för ändringarna beräknas av projektbolaget på uppdrag av NKS 
Bygg. Kostnader för projektering etc. av ändringsförslagen ersätts därefter av 
NKS Bygg utifrån vad som föreskrivs i projektavtalet. 
 
För flertalet av ändringsförfrågningarna har det hittills krävts att projektbolaget 
tagit fram ett mer detaljerat beslutsunderlag. För dessa utredningar har NKS 
Bygg oftast genomfört kompletterande utredningar i syfte att värdera och be-
döma projektbolagets förslag till kalkyler och utförande av ändringsarbetet.  
 

                                                      
18

 Beslutsordning för tilläggsavtal till NKS-avtalet, LS 1208-1086. 
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Flertalet19 av de granskade tilläggsavtalen innefattar kostnader avseende arbets-
kostnader, finansiärers kostnader och oberoende besiktningsmans kostnader.  
 
Så gott som samtliga av de granskade tilläggsavtalen har eller kommer att beta-
las kontant av landstinget. Detta innebär vanligtvis en uppdelning av betalning-
en i fyra delar där 25 procent betalas när tilläggsavtalet undertecknats och res-
terande delar när olika arbeten har färdigställts. 
 
Endast ett av tilläggsavtalen20 innefattar en justering av kommande betalningar. 
Det innebär att betalning kommer att ske löpande under hela avtalsperioden 
och avser i regel leverans av tjänster och funktioner som t.ex. fastighetsunder-
håll.  
 
I projektavtalet framgår, att vid utbetalning av vederlag som är knutna till att 
olika arbeten har slutförts, ska landstinget och projektbolaget ha kommit över-
ens om huruvida det är styrkt att dessa arbeten i realiteten är färdigställda. 
Granskningen visar att dessa krav inte finns i tilläggsavtalen. I tilläggsavtalen 
anges endast översiktligt att t.ex. ”25 procent ska betalas ut när grundläggning 
har slutförts”21. Granskningen visar att det inte har uppkommit några fel med 
anledning av detta, men NKS Bygg skulle dock med fördel kunna ta in uppgif-
ter i kommande tilläggsavtal om att ett arbetes färdigställande ska kunna styr-
kas. 
 
Då det under denna granskning inte varit möjligt att kontrollera exakt hur 
mycket risk som ligger på SHP och långivarna enligt projektavtalet och för de 
olika tilläggsavtalen, går det heller inte att dra några säkra slutsatser kring risk-
fördelningen.  
 
Den faktiska risköverföringen från landstinget till projektbolaget kan åter-
speglas i den kostnad som projektbolaget tar ut av landstinget i form av risk-
påslag. Riskpåslagens storlek är det område landstinget enligt NKS Bygg har 
minst insyn i. Riskpåslag består i huvudsak av avkastningskrav där räntor och 
beräkningarna bakom är sekretessbelagda. Riskpåslagets storlek uppges av 
NKS Bygg också bero på vilken typ av ändring förfrågan avser, tiden för änd-
ringen samt omfattningen.  
 
I projektavtalets bilaga 7 som reglerar ändringsproceduren finns inget beskrivet 
om hur riskpåslaget beräknas för ändringar vilket gör det svårt för landstinget 
att avgöra om ett föreslaget påslag är rimligt. För en av de granskade ändrin-
garna22 har dock landstinget inte delat projektbolagets uppfattning om risk-
pålägg och krävt att det inte får överstiga 13,4 procent.  

                                                      
19

 Tilläggsavtal nr 1 och 2 upprättades före det att landstinget hade börjat till-

lämpa nya rutiner för beslut om tilläggsavtal. I dessa avtal är inte kostnaderna 

specificerade på samma sätt som senare avtal. 
20

 Nr 4, Life science garaget 
21

 ÄF nr 6, Life Science garage (Tilläggsavtal 4) 
22

 ÄF nr 7, Tomrör/Media 
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5.1.2 Finansiering av ändringar och tillägg 

Enligt projektavtalets ändringsprocedur23, finns två huvudsakliga tillväga-
gångssätt för finansiering av ändringar. Antingen genom att projektbolaget 
finansierar genom egen upplåning eller genom att landstinget betalar kontant. 
Samtliga ÄF som granskats har, eller avses att finansieras av landstinget. 
 
För de ändringar som finansieras av landstinget utgår medel huvudsakligen 
från NKS Byggs investeringsbudget.  
 
Hittills uppgår planerade ändringar för 2013 till ca 94 mnkr. NKS Bygg har 
budgeterat för tilläggsarbeten med ca 70 mnkr. Skillnaden på 24 mnkr utgörs 
huvudsakligen av inredning till ett tillagningskök24 uppgående till 25 mnkr 
vilket är finansierat via ett särskilt anslag för inventarier direkt under lands-
tingsstyrelsen. De två ändringar som genomförts under 2012 har finansierats av 
landstinget centralt. 
 
I samband med att projektavtalet undertecknades i juni 2010, kom parterna 
överens om ett besparingskrav uppgående till sammanlagt 1 247 mnkr25. Par-
terna var överens om att projektbolaget (SHP) skulle lämna förslag på hur be-
sparingarna kan inarbetas i bygghandlingarna under 2011. Arbetet har dock 
fördröjts vilket innebär att bygghandlingar etc. ännu inte är färdigställda. Det 
pågår följaktligen fortfarande ett omfattande arbete för att revidera samtliga 
dokument. Förutom projektbolaget är NKS Bygg och programkontoret vid 
Karolinska mycket engagerade i arbetet. Arbetet berör bl.a. till stor del delpro-
jektet clinical design inom programkontoret på Karolinska. Enligt NKS Bygg 
är tidsplanen att detta arbete ska vara klart i november 2012. 

5.2 Bedömning 

Av genomförda intervjuer framkommer att beslutsprocessen för de olika änd-
ringsförslag som löpande ska behandlas i byggprocessen tenderar att ta lång 
tid. Den nya beslutsordning som landstinget infört från augusti 2012 syftar bl.a. 
till att förbättra ändringshanteringen. Landstinget bör i fortsättningen kontinu-
erligt utvärdera beslutsordningens effekter för de olika ändringsbehov som 
uppkommer inte minst för att undvika förseningar i tidplanen och att onödiga 
kostnader uppkommer.  
 
Beträffande revisionens granskning av ändringsförfrågningar (ÄF) konstateras 
att huvuddelen av granskade kommande förfrågningar har budgeteras under 
2013. De två ändringsförfrågningar som beslutats under 2012 har finansierats 
genom särskilda beslut i landstingsfullmäktige. Sammantaget visar gransk-
ningen av de olika ändringsförfrågningarna att NKS Bygg har bra kontroll över 
                                                      
23

 Bilaga 7 
24

 AF nr 8. 
25

 Beslutet om besparing togs av samma fullmäktigemöte innan den slutliga av-

talssumman om 14,5 mdkr fastslogs. Besparingen bestod av minskade ytor med 

400 mnkr, justerade funktionskrav med 520 mnkr och övriga besparingar med 

327 mnkr. Summa 1 247 mnkr. Den slutliga avtalssumman blev därefter 14,5 

mdkr. 
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investeringsplaneringen och säkerställer att ändringarna läggs in i budget för 
rätt år. Därigenom har landstinget hittills säkerställt finansiering för kommande 
ändringsarbeten. De riskpåslag som påförs av projektbolaget för de olika änd-
ringarna, indikeras ligga inom de nivåer som är normala inom liknande OPS-
avtal i Europa. Granskningen av ändringsförfrågningarna visar också att NKS 
Bygg tar fram adekvata byggkalkyler och övrig dokumentation som beslutsun-
derlag.  
 
Revisionen har också konstaterat att antalet ändringsförslag i relation till andra 
liknande byggprojekt i Europa finansierade med OPS26, ligger på en antals-
mässigt låg nivå inom NKS-projektet. Kostnadsmässigt uppgår de tillkom-
mande arbetena hittills till ca. 3-4 procent av totalkostnaderna. I traditionella 
byggentreprenader uppgår dessa arbeten vanligen till mellan15 - 20 procent av 
byggkostnaden.  
 
Sammantaget bedöms att landstinget via NKS Bygg har kontroll över de 
ändringar och tillägg som hittills genomförts. NKS Bygg förefaller ha en 
tillräcklig löpande uppföljning av byggprojektets totala ekonomi. 
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 Offentlig Privat Samverkan 



 

Kort om rapporten 
Byggandet av NKS beräknas vara färdigställt 2017. 

NKS-projektet är ett av de största projekten med Offentlig 

Privat Samverkan (OPS) någonsin inte bara i Stockholms 

läns landsting utan även i Sverige. En omfattande pro-

jektorganisation har bildats för samverkan mellan lands-

tinget och projektbolaget (Swedish Hospital Partners). 

Styrningen och samordningen av projektet förefaller hit-

tills ha fungerat bra. Revisionen har dock uppfattat att de 

personella resurserna när det gäller byggnadsteknik och 

controllerfunktioner inom NKS Bygg kan behöva förstär-

kas. En riskfunktion bör även inrättas för att ytterligare 

förstärka landstingets insyn i byggprocessen. 

 




