
Virksomhetsalternativer – byggetrinn 3 – Sunnaas sykehus HF 
 
Sunnaas sykehus har gjennomført bæreevnevurderinger knyttet til to alternativer, i tillegg til 0-alternativet. 
For å vise egen bærekraft er også ombyggingsbehov av eksisterende arealer inkludert i bæreevneanalysene. 
Ombygging av eksisterende arealer vil ikke vil være en del av prosjektet som skal favnes av konseptfasens 
mandat, selv om det totale ombyggingsbehovet først vil vise seg gjennom konseptfasearbeidet. I 
bæreevneanalysen er det derfor lagt inn et forholdsvis høyt beløp for ombygging for å sikre finansielt 
handlingsrom. 
 
Alternativ 1  
 

Pasient-
rom 
totalt 

Pasientrom 
nytt bygg 

Areal 
totalt 

Areal til andre 
funksjoner                  
enn pasientrom 

Ombygging 
Areal  

Kostnad MNOK 
 

139 50 5300 670 1700 371 + ombygging 
 
50 døgnplasser i nytt bygg 
Tilhørende behandlingsarealer  
Tilhørende kontorfunksjoner (deler innpasses i eksisterende bygg - ombygging) 
 
Totalt 139 senger (reduksjon 20 senger). 
Redusert antall senger med gjestepasienter fra andre regioner med 14 senger.  
Redusert antall vurderingssenger med 6 senger. 
Usikkerhet: Plass til økt poliklinisk virksomhet/dagrehabilitering? 

• Nå ca. 8000 polikliniske konsultasjoner 
• Forventet 15.000-16.000 polikliniske konsultasjoner i 2030 (noe av økningen kan dekkes i lokaler på 

Aker sykehus) 
Alternativet dekker ikke fellesarealer som i dag benyttes til både pårørende og gruppeopphold for TRS. 
 
Areal til annet: 670 kvm (540 kvm jf. idéfasen, men korrigert for bto/nto-faktor 1,7 til 2,1 gir dette 667 kvm). 
 
Arealramme knyttet til alternativet (44 kvm. per døgnplass, 50 plasser): 

• 4620 kvm til døgnplassene 
• 670 kvm til andre funksjoner (H-inngang, kantine m.v.) 
• Sum nybygg; ca. 5300 kvm bto. 

 
Varemottaket opprettholdes som i dag. 
 
Kontorer som ikke er knyttet direkte til døgnplassene løses med ompakking og ombygging i eksisterende bygg. 
Ombyggingsbehov knyttet til dette er ca. 1700 kvm bta. 
 
Estimat Investeringskostnad:  
Nybygg: (4620 kvm x 72.000 kr/kvm) + (670 kvm x 57.000 kr/kvm) = 371 mill. kr  
 
Ombygging: I tråd med idéfasen bygges det om i eksisterende bygg for å løse restbehovet for kontorer og 
møterom for ca. 50 mill.  
 
Alternativ 1: Totalsum 421 millioner – nøkkeltall økonomisk bærekraft 
Nybygg 371 millioner, ombygging restarealer 50 millioner 
 



Nybygg:   371 millioner 
Egenkapital:  155 millioner 
EK-andel:  42 % 
Lån HSØ:  216 millioner 
Salg tomter:   72,5 millioner 
Sparing i kroner:  19 millioner 
Sparing tilsvarer: 25 årsverk 
Resultatmargin: 1,2 % (snitt 2022-2041) 
UB bank 2021:               178,4 millioner 
UB bank 2041:                 60,9 millioner 
 
Graf utvikling likviditetsbeholdning:  

 
 
 
Alternativ 2  
 

Pasient-
rom 
totalt 

Pasientrom 
nytt bygg 

Areal 
totalt 

Areal til andre 
funksjoner                  
enn pasientrom 

Ombygging 
Areal  

Kostnad MNOK 
 

139 50 6300 1650 1700 427+ ombygging 
 
50 døgnplasser i nytt bygg 
Tilhørende behandlingsarealer  
Tilhørende kontorfunksjoner (deler innpasses i eksisterende bygg - ombygging) 
 
Totalt 139 senger (reduksjon 20 senger). 
Redusert antall senger med gjestepasienter fra andre regioner med 14 senger.  
Redusert antall vurderingssenger med 6 senger. 
Usikkerhet: Plass til økt poliklinisk virksomhet/dagrehabilitering? 

• Nå ca. 8000 polikliniske konsultasjoner 
• Forventet 15.000-16.000 polikliniske konsultasjoner i 2030 (noe av økningen kan dekkes i lokaler på 

Aker sykehus) 
 
Areal til annet: 1650 kvm. Flytting av hovedinngang, delvis ny/delvis oppgradert kantine og nytt varemottak 
alt plassert tett knyttet til tyngdepunktet for sykehusets døgnoppholdsvirksomhet. 
 
Arealramme knyttet til alternativet (44 kvm. per døgnplass, 50 plasser): 

• 4620 kvm til døgnplassene 
• 1650 kvm til andre funksjoner (H-inngang, kantine m.v., varemottak) 
• Sum nybygg; ca. 6300 kvm bta. 

Varemottaket opprettholdes som i dag. 
 
Kontorer som ikke er knyttet direkte til døgnplassene løses med ompakking og ombygging i eksisterende bygg. 



Ombyggingsbehov knyttet til dette er ca. 1700 kvm bta. 
 
Estimat Investeringskostnad:  
Nybygg: (4620 kvm x 72.000 kr/kvm) + (1650 kvm x 57.000 kr/kvm) = 427 mill. kr 
 
Ombygging: I tråd med idéfasen bygges det om i eksisterende bygg for å løse restbehovet for kontorer og 
møterom for ca. 50 mill.  
 
Alternativ 2: Totalsum 477 millioner – nøkkeltall økonomisk bærekraft 
Nybygg 427 millioner, ombygging restarealer 50 millioner 
 
Nybygg:   427 
Egenkapital:  155 millioner 
EK-andel:  36 % 
Lån HSØ:  272 millioner 
Salg tomter:   72,5 millioner Sparing i kroner: 22 millioner 
Sparing tilsvarer:  28 årsverk 
Resultatmargin: 1,2 % (snitt 2022-2041) 
UB bank 2021: 178,4 millioner 
UB bank 2041: 60 millioner 
 
Graf utvikling likviditetsbeholdning: 
 

 
  
 
Alternativ 0    
 

Pasient-
rom 
totalt 

Pasientrom i  
 renoverte areal 

Areal 
totalt 

Areal til andre 
funksjoner  
enn pasientrom 

Ombygging Kostnad MNOK 
 

139 50  5600 2000 5600 278 MNOK  
 
Estimat Investeringskostnad: 
Totalrenovering bygg D: (3600 kvm x 45.000 kr/kvm) = 164 millioner 
Totalrenovering bygg K: 2000 kvm x 33.000 kr/kvm) = 66 millioner 
Totalt 230 millioner. 
 
Med renovering og ombygging kan det oppnås ca. 50 plasser i bygg D mot dagens 70. 
 
Basert på dette kan 0-alternativet oppsummeres slik: 

• Kapasitet: 50 døgnplasser 
• Ombyggingsbehov 230 mill. 



• Konsekvens for drift 48 mill. 
• Samlede kostnader estimert til 278 mill.  
• Det er ikke lagt inn salgsproveny tomter på 72,5 mill. i 0-alternativet, da Bygg D og K står på tomtene 

med størst verdi. 
 

Leiekostnader lokaler, andre økte kostnader og tapte pasientinntekter i renoveringstiden: 
Både rekkefølgen på det som skal bygges og totalrenoveres, samt hvor lang tid renovering bygg D tar, betyr 
mye for beregning av tapte inntekter og kostnader. I beregning av økonomisk bærekraft, er følgende 
forutsetninger lagt til grunn; 

• Samlet ombygging tar 2 år 
• Konsekvens for drift 48 mill: 

o Behov for leieareal i ombyggingsperioden på 2 år ca. tilsvarende dagens areal i de to 
byggene: 5600 x 2500 kr/kvm x 2 år avrundet = 28 mill.  

o Ulempekostnader og tap av pasientinntekter 20 mill.: 
 Noe tap av pasientinntekter 
 Oppussing og tilpasning lokaler 
 Flytteutgifter 
 Dyr vaktløsning, nødvendig kompetanse på plass 
 Pasienter i D bruker arealer i andre bygg (f.eks. kantine, trenings  
 sal). 

• Virksomheten må leie et areal tilsvarende de to byggene i 2 år, på denne måten kan virksomheten 
opprettholdes tilsvarende 50 senger 

• Leieprisen antas å ligge på 2500 kr/kvm. 
 
Det er ikke lagt inn ombyggingskostnader på bygg utover Bygg D og K. 
 
Alternativ 0: Totalsum 278 millioner – nøkkeltall økonomisk bærekraft 
Totalrenovering: 230 millioner, konsekvens for drift 48 millioner (antas resultatført i byggeperioden) 
 
Totalrenovering 230 millioner  
Egenkapital:  130 millioner 
EK-andel:  56 % 
Lån HSØ:  156 millioner 
Salg tomter:  0 
Sparing i kroner: 18 millioner 
Sparing tilsvarer: 23 årsverk 
Resultatmargin: 0,84 % (snitt 2022-2041) 
UB bank 2021: 178,4 millioner 
UB bank 2041: 73 millioner 
 
Graf utvikling likviditetsbeholdning: 

 
 



Nøkkeltall virksomhetsalternativer 1 og 2, samt 0-alternativet: 
 

 

Kronebeløp i  1000 NOK, der annet ikke oppgitt

Alternativ 0 
v 9.9.21

Alternativ 1 
v 9.9.21

Alternativ 2 
v 9.9.21

Antall pasientrom sørge-for 139 139 139
Antall pasientrom gjester 0 0 0
Antall familierom TRS 0 0 0
Nybygg sengerom kvm 4 620 4 620
Pris sengerom kr/kvm 72 000 72 000
Nybygg sengerom TNOK 332 640 332 640
Nybygg andre rom kvm 670 1 650
kvm pris andre rom 57 000 57 000
Nybygg andre rom TNOK 38 190 94 050
Sum Nybygg TNOK 0 370 830 426 690

Ombygging Bygg F, G, E kvm 0 1 700 1 700
kvm pris ombygging 29 412 29 412
Ombygging TNOK 0 50 000 50 000

Totalrenovering Bygg D kvm 3 636
Pris renovering kr/kvm bygg D 45 000
Totalrenovering Bygg D TNOK 163 620
Totalrenovering Bygg K kvm 2 015
Pris renovering kr/kvm bygg K 33 000
Totalrenovering Bygg K TNOK 66 495
Totalrenovering Bygg D og K TNOK 230 115

Sum Nybygg + ombygging 230 115 420 830 476 690
Salgsproveny tomter -72 500 -72 500
Merkostnader og inntektstap i byggeperiode 48 000
Langsiktig finansieringsbehov 278 115 348 330 404 190

Sparebehov i TNOK 17 764        19 464        21 614        
Sparebehov tilsvarende antall årsverk 23,0 25,2 28,0
Egenkapital nybygg 130 000 155 000 155 000
Egenkapitalandel nybygg (eks ombygging og salg) 56 % 42 % 36 %
Lån fra HSØ til nybygg 100 115      215 830      271 690      

Resultatmargin snitt 2022-2041 1,1 % 1,2 % 1,2 %
UB bank 2021 TNOK 178 373      178 373      178 373      
UB bank 2041 TNOK 109 501      60 912        60 039        
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