
 

 

 

 

 

Prosjekteier: 

Administrerende direktør Einar Magnus Strand 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Styringsdokument 
for 

Sunnaas sykehus HF 
Fremtidens rehabiliteringssykehus 

– innovativt og miljøvennlig 

 
 

 
Godkjent av:  

  

Versjonskontroll:  

Versjon Dato  Forklaring  Utført av  
1 9.11.21 Innspill fra FTL/Styringsgruppen Eiendomssjef 

Navn Rolle  Stilling  Dato  
Einar Magnus Strand Prosjekteier Administrerende direktør 9.11.2021 



Styringsdokument for Sunnaas byggetrinn3 

 

2 
 

Innhold 
INNHOLD .......................................................................................................................................................... 2 

1 INNLEDNING ............................................................................................................................................ 4 

1.1 FORMÅLET MED STYRINGSDOKUMENTET .......................................................................................................... 4 
1.2 BAKGRUNN ................................................................................................................................................ 4 
1.3 PROSJEKTUTLØSENDE FAKTORER ..................................................................................................................... 5 
1.4 GRUNNLAGSDOKUMENTER ............................................................................................................................ 5 

2 HENSIKT, OVERORDNEDE RAMMER OG HOVEDKONSEPT ........................................................................ 5 

2.1 HENSIKT OG GEVINSTER ................................................................................................................................ 5 
2.2 KRAV......................................................................................................................................................... 6 
2.3 ØKONOMISK PLANLEGGINGSRAMME ............................................................................................................... 6 
2.4 FINANSIERING ............................................................................................................................................. 6 
2.5 FYSISKE RAMMEBETINGELSER ......................................................................................................................... 7 
2.6 TIDSPLAN ................................................................................................................................................... 7 
2.7 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET - HOVEDKONSEPT .................................................................................................. 7 

3 MÅLSETTING ............................................................................................................................................ 8 

3.1 SAMFUNNSMÅL (GJELDER HELE PROSJEKTET) ..................................................................................................... 8 
3.2 EFFEKTMÅL (GJELDER HELE PROSJEKTET) ........................................................................................................... 8 
3.3 RESULTATMÅL FOR KONSEPTFASEN.................................................................................................................. 9 
3.4 RESULTATMÅL FOR HELE PROSJEKTET ............................................................................................................... 9 
3.5 KRITISKE SUKSESSFAKTORER FOR KONSEPTFASEN ................................................................................................ 9 
3.6 GRENSESNITT ............................................................................................................................................ 10 

4 PROSJEKTSTRATEGI ................................................................................................................................ 10 

4.1 STRATEGI FOR STYRING AV USIKKERHET .......................................................................................................... 10 
4.2 ORGANISERING - KONSEPTFASEN .................................................................................................................. 11 

4.2.1 Styringsgruppe ................................................................................................................................. 11 
4.2.2 Prosjektleder og prosjektgruppen .................................................................................................... 12 
4.2.3 Arbeidsgrupper ................................................................................................................................ 12 
4.2.4 Koordineringsgruppe ........................................................................................................................ 12 
4.2.5 Ansattes medvirkning ....................................................................................................................... 13 
4.2.6 Prosjektstøtte og byggherrerådgivning ............................................................................................ 13 
4.2.7 Programmering ................................................................................................................................ 13 
4.2.8 Prosjekteringsgruppe ....................................................................................................................... 13 

4.3 GJENNOMFØRINGSSTRATEGI ........................................................................................................................ 13 
4.3.1 Gjennomføring av konseptfase ........................................................................................................ 13 
4.3.2 Gjennomføringsstrategi for hele prosjektet ..................................................................................... 14 

5 PROSJEKTSTYRINGSBASIS ...................................................................................................................... 14 

5.1 OMFANG ................................................................................................................................................. 14 
5.1.1 Omfang i samlet prosjekt ................................................................................................................. 14 
5.1.2 Omfang ............................................................................................................................................. 14 

5.2 TIDSPLAN ................................................................................................................................................. 15 
5.2.1 Tidsplan samlet prosjekt .................................................................................................................. 15 
5.2.2 Tidsplan forberedelse til- og gjennomføring av konseptfase ........................................................... 16 

5.3 KOSTNADSRAMME FOR FORBEREDELSE TIL OG GJENNOMFØRING AV KONSEPTFASE .................................................. 17 
5.4 INNHOLD KONSEPTFASE .............................................................................................................................. 17 

5.4.1 Hovedprogram ................................................................................................................................. 17 
5.4.2 Skisseprosjekt ................................................................................................................................... 18 

5.5 PROSJEKTNEDBRYTNINGSSTRUKTUR (PNS) ..................................................................................................... 19 
5.6 RAPPORTERING ......................................................................................................................................... 19 



Styringsdokument for Sunnaas byggetrinn3 

 

3 
 

5.7 KOMMUNIKASJONSPLAN ............................................................................................................................. 20 
5.8 EKSTERN KVALITETSSIKRING (KSK) ................................................................................................................ 20 

6 GEVINSTREALISERING ............................................................................................................................ 20 

7 EVALUERING .......................................................................................................................................... 20 

 



Styringsdokument for Sunnaas byggetrinn3 

 

4 
 

1 Innledning 

1.1 Formålet med styringsdokumentet 
Styringsdokumentet skal gi oversikt over de sentrale forhold i prosjektet på en måte som virker 
retningsgivende og avklarende for alle aktører i prosjektet. 

Styringsdokumentet skal tilpasses de ulike fasene, hvor styrende premisser og endringer skal 
dokumenteres og forankres løpende mot prosjekteier, og danne basis for prosjektleder sitt mandat 
og ansvarsområder.  

Formålet med styringsdokumentet er å beskrive på et overordnet nivå hvilke prosjektutløsende 
faktorer, mål og rammebetingelser som gjelder for prosjektet. I tillegg beskrives organisering, 
ressursbruk og tidsplan primært for den fasen det gjelder (og overordnet for den samlede 
prosjektgjennomføringen).  

1.2 Bakgrunn 
Styret til Helse Sør-Øst RHF vedtok i november 2011 en arealplan for Sunnaas sykehus HF. Planen 
forutsatte utvikling av eiendomsmassen i tre trinn som til sammen utgjør fremtidens Sunnaas 
sykehus HF. Fase 1 og fase 2 i planen er gjennomført med høy grad av egenkapital (100 % i fase 1 og 
50 % i fase 2), og godt resultat. Fase 3 iverksettes i november 2021 for å komplettere 
bygningsmassen.  

Med utgangspunkt i nasjonale føringer, HSØ-strategier og - føringer/styringssignaler, 
oppdragsdokument, samt egen foretaksintern strategi, viser den utarbeidede idefaserapporten 
(2018) at behovet for nybygg er vesentlig for fremtidens rehabiliteringstilbud både nasjonalt og 
regionalt. Fra det kliniske miljø er det meldt inn at dagens arealer ikke tilfredsstiller dagens 
virksomhet. 

Det har vært gjennomført en overordnet kartlegging av eksisterende bygningsmasse på Sunnaas. I 
tillegg er det gjort en framskriving på behov for senger, samt kjente føringer i regional utviklingsplan 
mot 2035.  

For å møte kravene og ambisjonene i utviklingsplanen, er det i HF-styret og RHF-styret besluttet å gå 
videre for å sluttføre byggetrinn 3 og ferdigstille fremtidens rehabiliteringssykehus. 

Kostnadsomfanget ligger under en investeringsramme på 500 MNOK, og trenger derfor prosessuelt 
ikke gjennomføres som et tradisjonelt Sykehusprosjekt i tråd med Tidligfaseveilederen for 
Sykehusprosjekter, men veilederen legges likevel til grunn for arbeidet, og slik at arbeidet tilpasses 
prosjektets egenart og hensyntar behov for evt. ombygging og tilpasninger i eksisterende 
bygningsmasser.  

Idefasen har lagt to førende momenter til grunn, og alle valg i prosjektet skal gjennomføres i tråd 
med disse i den grad det lar seg gjøre; «innovativt og miljøvennlig». Dette innebærer at vi skal ta i 
bruk eksisterende og ny teknologi for å fremme all virksomhet, og miljøhensyn skal ivaretas i alle 
faser, valg og anskaffelser. 
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1.3 Prosjektutløsende faktorer 
De viktigste prosjektutløsende faktorer kan oppsummeres i følgende punkter:  

• Primær-faktor: I alt ca. 5600 m² brutto av bygningsmassen er i en slik bygningsmessig og 
bygningsteknisk forfatning at den må rives eller totalrehabiliteres i løpet av de neste 5 år. Dette 
vil medføre en betydelig reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. 

• Bygningsmassen er ikke tilpasset eller tilpasningsdyktig ifht. dagens og framtidens arbeidsmåter, 
teknologi- og digitaliseringskrav knyttet til virksomheten. 

• Dagens løsning gir uhensiktsmessig spredning av klinisk virksomhet. Pasientrommene er fordelt 
på flere fløyer med lang avstand imellom. 

• Dårlig tilrettelagt adkomst til sykehuset, både for mottak av pasienter til ulike kliniske bygg og til 
poliklinikk, til vareleveranse og tøy- og avfallshåndtering. Dårlig flyt og sammenheng mellom 
hovedfunksjoner som kantine/resepsjon/treningsareal og sengerom. Dårlig flyt i logistikk, 
varemottak, avfallshåndtering. 

1.4 Grunnlagsdokumenter 
Grunnlag for konseptfasen: 

• Nasjonal helse- og sykehusplan 
• Utviklingsplan HSØ 2035 
• Utviklingsplan Sunnaas 2035  
• Reguleringsplan Nesodden Kommune (2018)  
• Strategisk utviklingsplan bygningsmassen (2007) 
• Idefaserapport for Sunnaas sykehus HF versjon 3 (2018) 
• Kartlegging av bygningsmassen rapport HSØ og Multiconsult AS (2017/2020) 
• Kriterier for vurdering av plasseringsalternativer  
• Mulighetsstudier (CF Møller 2015 og 2018/2019) 
• Fokusgruppearbeid  
• Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter 
• Styresak SunHF sak 56/21 
• Vedtak i Helse Sør-Øst RHF i sak 117/2021 med mandat for konseptfase  
• Styringsdokument (foreliggende dokument) datert 9.11.2021. 

2 Hensikt, overordnede rammer og hovedkonsept 

2.1 Hensikt og gevinster 
Hensikten med prosjektet er primært å løse de forholdene som har vært prosjektutløsende, jf. 
kapittel 1.3. Dernest gjelder det, når prosjektet først gjennomføres, å oppnå mulige tilleggsgevinster 
ut over å løse de prosjektutløsende forholdene. Gevinstbildet består av de faktorene som er listet 
opp nedenfor: Få lokaler som svarer på de prosjektutløsende faktorene og som gir et forbedret 
grunnlag for god og effektiv pasientrehabilitering. 
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• Rehabiliteringskapasitet og øvrig virksomhet i bygg D og K oppfyller ikke dagens krav til helse-, 
miljø og sikkerhet. Disse funksjonene skal opprettholdes i nytt bygg og til dels i eksisterende 
arealer som ivaretar HMS-krav.  

• Etablere en moderne bygningsmasse tilpasset dagens og fremtidens arbeidsmåter, teknologi- og 
digitaliseringskrav. 

• Legge til rette for effektiv logistikk og drift i bygget. 
• En mer samlende hovedinngang og resepsjon. 
• Bedre forhold for ansatte; skape en attraktiv arbeidsplass. 
• Tettere integrasjon av klinikk og forskning.  

2.2 Krav 
Skal-krav: prosjektet skal imøtekomme (løse) de prosjektutløsende faktorene, og holdes innenfor de 
definerte økonomiske rammebetingelsene. 

Skal-krav: I konseptfase etablere en gevinstrealiseringsplan som sikrer helseforetakets økonomiske 
bæreevne under og etter at investeringen er gjennomført. 

Bør-krav: Prosjektet bør i tillegg oppnå mest mulig av gevinstene som er listet opp i kapittel 2.1. 

2.3 Økonomisk planleggingsramme 
Beregnet investeringskostnad per dato (dvs. forventet kostnad) er i arealplanen for nybygg stipulert 
til 421-477 MNOK (2021-kr, inkl. 50 mill. kr til ombygging).  

Konseptfasen skal kvalitetssikre det arbeidet som er gjort, definere viktige grensesnitt, utvikle 
prosjektet gjennom program- og skisseprosjekt, og danne grunnlag for vurdering og anbefaling som 
et grunnlag for en investeringsbeslutning. 

I løpet av konseptfasen vil det bli utarbeidet kostnadskalkyle (basiskalkyle) og usikkerhetsanalyse 
(som gir indikatorer på forventet kostnad – p50, og kostnadsramme – p85)1 sammen med 
vurderinger av ulike alternativer som et grunnlag for innstilling på et hovedalternativ. 

2.4 Finansiering 
Finansieringen er basert på en kombinasjon av:  

• Oppsparte midler (fordring på HSØ RHF) – 155 MNOK tilsvarer 32-37 % avhengig av alternativ. 
• Lån gjennom HSØ som i etterkant betjenes gjennom driften.   
• Rask nedbetaling av deler av lånet ved hjelp av midler fra tomtesalg (i tråd med reguleringsplan 

for området), slik at restlån 2025 vil utgjøre ca. 100 MNOK gitt at tomter avhendes til takst 72,5 
MNOK (juli 2018).   

                                                           
1 P50 – statistisk 50% sannsynlighet for å overholde, p85 – 85% sannsynlighet for å overholde 
beløpsramme ved gjennomføring. 
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Under konseptfasen skal det gjennomføres fornyede investerings-, finansierings- og driftsøkonomiske 
analyser for prosjektet. Bærekraftsanalysen skal inneholde følgende forutsetninger: 

• Organisatoriske tilpasninger og gevinstrealisering 
• Finansieringsbehov 
• Investeringsbehov 
• Driftsøkonomiske konsekvenser/gevinster 
• Forutsetninger for finansering 

2.5 Fysiske rammebetingelser 
Gjeldende regulering legges til grunn som en fysisk rammebetingelse. 

2.6 Tidsplan 
Tidsplanen presenteres senere, jf. kapittel 5.2.  Tidsplanen utgjør ikke en absolutt rammebetingelse 
for prosjektet. Hovedmilepælene som legges til grunn for konseptfasen er: 

Konseptfase: 

• 10/2021  Vedtak oppstart konseptfase   HSØ-styret 
• 10/2022  Konseptrapport     SunHF-styret 
• 11/2022  Konseptrapport     HSØ-styret 

2.7 Beskrivelse av prosjektet - hovedkonsept 
Prosjektet tar utgangspunkt i idefaserapport versjon 3, utviklingsplan for Sunnaas sykehus HF mot 
2035, premissutvalgets rapport 2017 og reguleringsplan vedtatt 2018. 

Prosjektbeskrivelsen som danner grunnlaget for konseptfasen framgår av idefaserapporten samt 
etterfølgende revisjon/oppdatering av idefaserapporten. 

Hovedelementene består av utredning av et byggetrinn 3 med nybygg for sengeplasser, 
rehabiliteringsfunksjoner og støttearealer på til sammen ca. 5300 kvm/6300 brutto i to alternativer.  

Valg av plassering på tomten skal utføres innen skisseprosjektet igangsettes, slik at skisseprosjektet 
utføres i samsvar med denne plasseringen. 

Ombygging 

Arealet gir ikke plass til alle funksjoner som i dag er lokalisert i byggene D og K. 50 døgnplasser med 
direkte tilknyttede funksjoner har 1. prioritet mht. nybygg. Dette innebærer at noen funksjoner (bl.a. 
TRS og Forskningsavdelingen) enten må lokaliseres andre steder i eksisterende bygg, eller innenfor et 
utvidet nybyggareal, eventuelt i en kombinasjon av disse to tilnærmingene. Ombyggingsbehovet er 
beregnet til ca. 1700 kvm. 
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3 Målsetting 

3.1 Samfunnsmål (gjelder hele prosjektet) 
Regional utviklingsplan 2035 ligger til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2035 og har 
som mål å fremme:  

• bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte 
helsetjenester  

• kvalitet i pasientrehabiliteringen og gode brukererfaringer  
• godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientrehabilitering  
• bærekraftige helsetjenester for samfunnet  

 
Sunnaas sykehus HF utvikler seg mot 2035 som et tydeligere rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt både 
nasjonalt og regionalt. Sykehuset arbeider fremtidsrettet i tråd med nasjonale helsepolitiske mål om 
at befolkningen «skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, 
bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Målet er flest mulig 
gode leveår for alle, reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen», og samfunnsøkonomisk 
gevinst ved at grad av selvhjulpenhet og arbeidslivsdeltakelse økes. Sykehusets virksomhetsidéer er 
tuftet på disse målene og er formulert som følger i Strategisk plan 2035: 

• Sunnaas sykehus tilbyr og utvikler høyspesialisert rehabilitering som pasient og samfunn har 
nytte av 

• Sunnaas sykehus gjør andre bedre 

3.2 Effektmål (gjelder hele prosjektet) 
Målet med byggetrinn 3 er å modernisere bygningsmassen til Sunnaas sykehus HF for å bedre 
tilbudet til pasientene, gjennomføre prosjektet på en kostnadseffektiv måte, og å gjøre driften ved 
sykehuset bedre og mer effektiv. Det er avgjørende at bygget legger til rette for at eksisterende og 
ny teknologi tas i bruk for å optimalisere pasientrehabilitering og drift. Det nye Sunnaas sykehus skal 
gi lavere miljøbelastning enn dagens bygningsmasse.  

Effekt for pasientrehabilitering (brukere av tjenestene og lokalene):  

• oppleves helsefremmende, trygt og effektivt 
• ved å legge til rette for innovasjon og å ta i bruk eksisterende og ny teknologi, skal prosjektet 

styrke kvaliteten på alle sykehusets virksomhetsområder (arbeidsflyt, arbeidsmåter) 
• gode utearealer og å beholde stedlige naturverdier motiverer til fysisk aktivitet og bidrar til psykisk 

velvære 
• utnytter byggets og tomtens unike plassering i forhold til utsikt og utsyn. 
 

Effekt for ansatte (brukere av lokalene):  

• har forutsetninger for å drive spesialisthelsetjeneste med god framtidsrettet rehabilitering, 
utdanning, forskning og pasient- og pårørendeopplæring  



Styringsdokument for Sunnaas byggetrinn3 

 

9 
 

• funksjoner er konsentrert på en måte som fremmer effektivt samarbeid, bedre tilpasset 
ressursbruk og gir mer samlede og tydelige enheter 

• er en god samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjeneste, kommunale helsetjenester og 
utdannings- og forskningsinstitusjoner 

• blir attraktivt som arbeidsplass 
• eksisterende og ny teknologi er tatt i bruk for bedre arbeidsmetoder, bedre arbeidsflyt 
 

Effekt for eier:  

• får løsninger som fremmer hensiktsmessig pasientflyt, god logistikk og effektive 
arbeidstidsordninger 

• er fleksibelt i forhold til framtidig behov 
• er en god samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjeneste, kommunale helsetjenester og 

utdannings- og forskningsinstitusjoner, blant annet ved at eksisterende og ny teknologi utnyttes 
optimalt i samhandling med andre 

• attraktiv arbeidsplass som fremmer god rekruttering og lav turn-over. 

3.3 Resultatmål for konseptfasen 
Resultatmålene for gjennomføring av konseptfasen er: 

• kvalitet på konseptrapport og tilhørende delutredninger, bl.a. Hovedprogram gir tilstrekkelig 
grunnlag for å velge virksomhetsmodell, tomteplassering samt anbefaling og etterfølgende 
vedtak om oppstart forprosjekt og i neste omgang utbygging 

• en rapport som viser at prosjektet kan gjennomføres innenfor helseforetakets økonomiske 
bæreevne 

• rapport levert innen tidsfrist og innenfor avsatt budsjett for planlegging 

3.4 Resultatmål for hele prosjektet 
Disse fastlegges endelig på grunnlag av konseptrapporten. I denne omgang foreligger det foreløpige 
skisser til disse målene: 

• kvalitet: et bygg som svarer ut de prosjektutløsende faktorene og gir grunnlag for å oppnå de 
definerte gevinstene 

• gjennomføring innenfor den fastlagte kostnadsramme for nybygg og ombygging. 
• ferdigstilt prosjekt klart for idriftsetting (klinisk drift) ila 2025. 

3.5 Kritiske suksessfaktorer for konseptfasen 
Kritiske suksessfaktorer som har innvirkning på sannsynligheten for å nå målene i prosjektets 
konseptfase:  

• alle involverte har felles målforståelse (mål knyttet til gevinster, kostnader, kvalitet og tid) 
• kompetent prosjekteierstyring hos Sunnaas sykehus 
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• effektiv og tydelig prosjektorganisering og beslutningsprosesser basert på felles og helhetlig 
arbeidsmetode og et godt fungerende prosjektteam 

• god samhandling mellom eier (sykehuset), prosjektet (de utførende i prosjektet), og brukerne 
ved brukerutvalg og avdelingene/fagmiljøene/de ansatte 

• riktig og robust gjennomførings- og kontraktstrategi. 

3.6 Grensesnitt  
I løpet av konseptfasen defineres og avklares (så langt mulig) grensesnittene mellom det prosjektet 
omfatter og det som ikke omfattes av prosjektet (og dermed ift kalkyle/kostnader og tid): 

• funksjonelle grensesnitt mellom det som omfattes av prosjektet og det som ikke omfattes av 
prosjektet (prosjektets funksjonelle scope) 

• bygningsmessige grensesnitt mellom prosjektet og eksisterende bygg 
• utomhus grensesnitt mellom prosjektet og «drift» og hva som omfattes/ikke omfattes av 

prosjektet 
• tekniske grensesnitt mellom prosjekt og eksisterende virksomhet (VVS, elektro, øvrige 

installasjoner, kapasiteter, nytt/oppgradering/avhengigheter m.v.) 
• IKT-messige grensesnitt (byggnært og ikke-byggnært) 
• eventuelle grensesnitt mot kommunale myndigheter, naboer etc. som kan ha innflytelse på 

prosjektets framdrift og kostnader 
• organisatoriske grensesnitt i prosjektperioden: hvilke kostnader skal prosjektet dekke ved frikjøp 

til arbeid for prosjektet 
• eventuelle driftsulemper i prosjektperioden (det skal være full drift i hele prosjektperioden) 
• eventuelle tiltak for å «skåne driften» ved gjennomføring av prosjektet som påfører prosjektet 

ekstra kostnader. 
 

Det vil si at med disse avklaringene skal prosjektets «scope» være avklart både ift selve objektet, og 
objektet sett i sammenheng med de omgivelser dette skal bygges i. 

4 Prosjektstrategi 

4.1 Strategi for styring av usikkerhet 
Det utarbeides en fasetilpasset plan for usikkerhetsstyring. Denne består av følgende trinn: 

• identifisere (sammenheng og usikkerhet; tid, innhold, kvalitet) 
• vurdere (estimere og evaluere) 
• planlegge 
• iverksette 
• kommunisere 

 
I konseptfasen fokuseres det på styring av usikkerhet gjennom følgende virkemidler: 
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• plan for kvalitet, tid og ansvar for alle aktiviteter 
• etablering av et usikkerhetsregister hvor sannsynlighet, konsekvens og mulige tiltak knyttet til 

uønskede hendelser følges opp regelmessig, bl.a. gir grensesnittanalysen grunnlag for input. 
• struktur for månedsrapportering som sikrer eier oversikt over status og progresjon i prosjektet 

relatert til kostnader, tid, kvalitet og utvikling i usikkerhetsregisteret, samt grunnlag for 
planlegging, iverksetting og kommunikasjon knyttet til tiltak som gjennomføres i denne fasen. 

• usikkerhetsanalyse knyttet til kostnadskalkylen. 
• ekstern prosjektsikring før endelig leveranse - kvalitetssikring konseptfase (KSK) 

o her er det ikke krav om KSK konseptfase da omfanget er under grenseverdien (500 mill. 
kr) for KSK, så prosjekteier kan velge nivå uavhengig av dette. 

4.2 Organisering - konseptfasen 
Prosjektorganisasjonen skal være tilpasset tre forhold: 

• sikre tilstrekkelig kontinuitet fra tidligere faser 
• være riktig dimensjonert i mengde, kompetanse og struktur for å gjennomføre konseptfasen på 

en god måte, men med nøktern ressursbruk 
• danne et godt grunnlag for videreføring (realisering av prosjektet). 

 

Figur 1. Organisasjonskart 

4.2.1 Styringsgruppe 

Styringsgruppen ledes av Einar Magnus Stand, Administrerende direktør, SunHF 

Prosjekteier  adm dir.

Arbeidsgruppe 1
Klinikk og med. service 

nybygg

Arbeidsgruppe 2
Ombygging

Arbeidsgruppe 3
Arealer innovasjon og 

forskning

Arbeidsgruppe 4
Ikkemedisinsk service og IKT Arbeidsguppe 5 -

organisasjonstilpasning

Styringsgruppe
(FTL, BU, FTV)

Prosjektgruppen
Prosjektleder

Prosjektstøtte og-
byggherrerådgiver

Koordineringsgruppe 
medvirkning

(ledere medv.gr)
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Styringsgruppens sekretariatsfunksjon ivaretas av prosjektleder Steinar Østli Andreassen med 
prosjektlederstøtte og byggherrerådgivning fra Metier OEC. 

Styringsgruppen er opprettet for å gi administrerende direktør råd innenfor fastsatte retningslinjer 
og rammer, tilgjengelig ressurser og midler. Styringsgruppen skal bidra til at prosjektet får god 
forankring på riktig administrativt nivå i helseforetaket. Den skal videre sikre optimale forutsetninger 
for prosjektledelsen ved at det stilles tydelige krav og forventninger. For å ivareta dette inngår 
representanter for ledelsen (dekker prosjekteierperspektivet), prosjektet (dekker 
leveranseperspektivet) og brukerne (dekker de som skal levere/motta tjenester i det området som 
prosjektet dekker). 

Styringsgruppen for konseptfasen består av foretaksledelsen ved Sunnaas sykehus HF og er oppnevnt 
av administrerende direktør. I tillegg kommer representanter for de ansatte og brukerutvalget. 

Styringsgruppen har regelmessige møter gjennom hele prosjektperioden. 

Prosjektleder fremmer saker for styringsgruppen. 

4.2.2 Prosjektleder og prosjektgruppen 

Eiendomssjef Steinar Østli Andreassen er prosjektleder. Prosjektlederen har det overordnede ansvar 
for å planlegge, organisere og gjennomføre prosjektarbeidet.  

Prosjektgruppen består av de som har leveranseansvar i de ulike delene av konseptfasen, bl.a. 
følgende funksjoner og medlemmer: 

• Leder – eiendomssjef, Steinar Østli Andreassen 
• Byggherrerådgiver Christina Østergaard, Svein Petter Raknes (m.fl. ved behov) Metier OEC 
• Klinikk-koordinator 
• Kommunikasjonsansvarlig 
• De som har leveranseansvar i hver delfase: 

o Andre som har leveranser til enhver tid  
 

Prosjektleder skal arbeide på overordnet nivå med mandat om å gjennomføre prosjektet i tråd med 
førende dokumenter og overordnede beslutninger.  

4.2.3 Arbeidsgrupper 

Det etableres arbeidsgrupper som bidrar med ansattes kompetanse knyttet til planlegging av 
virksomhetens funksjoner og organisering av arbeidsprosessene. 

4.2.4 Koordineringsgruppe 

Det etableres en koordineringsgruppe under prosjektgruppen. Lederne av arbeidsgruppene utgjør 
koordineringsgruppen. 
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4.2.5 Ansattes medvirkning 

Ansattes medvirkning (hovedverneombud og tillitsvalgte) ivaretas gjennom deltakelse i 
Styringsgruppe, delprosjektgrupper og orienteres gjennom AMU og månedlige møter. 

4.2.6 Prosjektstøtte og byggherrerådgivning 

Prosjektleders administrative støttefunksjoner. 

4.2.7 Programmering 

Metier OEC gjennomfører kvalitetssikring og tilpasning av hovedprogram i samspill med 
koordineringsgruppa, og i neste omgang videre programmering sammen med arbeidsgruppene (og 
under ledelse av prosjektleder). 

4.2.8 Prosjekteringsgruppe 

Det kontraheres via Sykehusbygg en prosjekteringsgruppe for skisseprosjektet. 
Prosjekteringsgruppen rapporterer til prosjektleder prosjektering (fra Sykehusbygg), som igjen 
rapporterer til prosjektleder (Sunnaas). Prosjekteringsgruppen gjennomfører skisseprosjektet i 
samspill med prosjektorganisasjonen (Sunnaas), innenfor det mandat som ligger i prosjektets 
styrende dokumenter og i samsvar med føringer gitt av prosjektleder prosjektering (Sykehusbygg) og 
prosjektleder (Sunnaas). 

4.3 Gjennomføringsstrategi 

4.3.1 Gjennomføring av konseptfase 

Gjennomføringsstrategien for konseptfasen må i noen grad ses i sammenheng med 
gjennomføringsstrategien for resten av prosjektet (fram til fullføring). 

For konseptfasen er hovedelementene i gjennomføringsstrategien slik: 

• Etablere et styringsgrunnlag for gjennomføringen av konseptfasen gjennom et 
styringsdokument. 

• Avklare andre tidskritiske forberedende aktiviteter, herunder kvalitetssikring av hvilke 
alternativer som skal utredes, hvilke fysiske løsninger (eller hvilken løsning) som skal bearbeides 
videre og hvilke tomtealternativ som skal benyttes i skisseprosjektet 

• Sikre nødvendige anskaffelser knyttet til gjennomføring av konseptfase inkl. skisseprosjekt. 
• Vurdere gjennomførings- og kontraktstrategi for resten av prosjektgjennomføringen 

(forprosjekt, byggefase og prosjektavslutning med overlevering til prosjekteier/overtakelse). 
 

Programunderlag (hovedprogram med tilhørende områder) korrigeres ift kapasitet oppgitt i 
mandatet, suppleres og kvalitetssikres. Dette utføres av byggherrerådgiver og Sykehusbygg HF etter 
nærmere avtale om arbeidsfordeling. 
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Virksomhetsmessige avklaringer inkludert nødvendige organisasjonsutviklingstiltak som grunnlag for 
hovedprogram og «ompakking» i eksisterende bygg gjennomføres av Sunnaas sykehus med støtte av 
byggherrerådgiver. 

4.3.2 Gjennomføringsstrategi for hele prosjektet 

Gjennomføringsstrategien for prosjektet som helhet består av flere elementer, også hvorav noen er 
slik at enkelte løsninger kombinert med den overordnede tidsplanen krever tiltak allerede samtidig 
med at skisseprosjektarbeidet gjennomføres. Hovedvalgene er følgende: 

• En tradisjonell byggherrestyrt prosjektering i forprosjektfase (eventuelt også lenger) med 
etterfølgende kontrahering av  

o totalentreprenør (evt. med tiltransport av prosjektering)  
o hovedentreprenør  
o eller flere sidestilte entreprenører 

• Kontrahering av totalentreprenør som også utfører forprosjekt (kontraktens trinn 1) og deretter, 
såfremt forprosjektet godkjennes, gjennomfører byggeprosjektet. Dette kan gjøres på ulike 
måter mht. samspill, incentivkontrakter/målsum etc. 

• Bruk av andre/nye kontraktsformer som plan og design med samspill. 
 

Gjennomføringsstrategi for hele prosjektet tas stilling til tidlig i konseptfasen for å kunne holde alle 
alternativer tilgjengelige kombinert med å holde den planlagte framdriften som forutsetter rask 
oppstart for forprosjektarbeid etter vedtatt konseptfaserapport. 

Byggherreorganisasjon og leverandørkontraheringen henger tett sammen.  
Leverandørkontraheringen må ses i sammenheng med hva som forventes å ha god attraktivitet i 
leverandørmarkedet på det aktuelle stedet og i det aktuelle tidsrommet.  

5 Prosjektstyringsbasis 

5.1 Omfang 

5.1.1 Omfang i samlet prosjekt 

Det samlede prosjektet Sunnaas 2021 omfatter nybygg på ca. 5300/6300 kvm bta. og innenfor en 
kostnadsramme på 421/477 mill. kr (mai 2021) for nybygg og ombygging. 

5.1.2 Omfang 

Forberedelse til og gjennomføring av konseptfasen skal inkludere virksomhetsmessige avklaringer 
inkludert nødvendige organisasjonsutviklingstiltak som grunnlag for programarbeid (hovedprogram) 
og skisseprosjekt. Dette omfatter både nybygg og ombygging i eksisterende bygningsmasse. For 
optimal ombygging av eksisterende bygg er det viktig å identifisere hva som skal bygges om, byggets 
tilstand og grad av ombyggingsbehov. Det må i konseptfasen gjøres en vurdering og anbefaling av 
lønnsomhet ved ombygging sett opp mot å utvide nybygg.  
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Tidligfaseveilederen for sykehusprosjekter legges til grunn. Prosjektet er under terskelverdi for KSK. 

Konseptfasen gjennomføres innenfor den kostnadsrammen som er definert i kapittel om 
kostnadsoverslag konseptfase. 

5.2 Tidsplan 

5.2.1 Tidsplan samlet prosjekt 

Figuren nedenfor beskriver forløpet fra Utviklingsplan til beslutning B4 om igangsetting av et 
byggeprosjekt etter revidert Veileder for tidligfaseplanlegging.  

Figur 2 Forløp fra Utviklingsplan til Beslutning B4  

 

Figur 3a. Tidsplan ved kontrahering av videre arbeid etter B3-beslutning 

 

Figur 3b. Tidsplan for samlet prosjekt (med kontrahering forprosjekt – med forbehold, men før BP3-
beslutning) 
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Tidsplanen vil bli bearbeidet og detaljert i løpet av konseptfasen. Valg av entreprisemodell og 
tidspunkt for kontrahering av samarbeidspart for utvikling av forprosjekt vil ha vesentlig innvirkning 
på hvordan forprosjektet skal gjennomføres inklusiv tid til kontrahering. Skal gjennomføring av 
forprosjekt kunne startes kort etter beslutning om videreføring fra BP3, må kontrahering (med 
forbehold) gjennomføres parallelt med konseptfasens Steg 2.Det legges opp til at dette gjøres. 

5.2.2 Tidsplan forberedelse til- og gjennomføring av konseptfase 

Tidsplanen for konseptfasen med hovedaktiviteter:  

 
Figur 4. Tidsplan for forberedelse og gjennomføring av konseptfase  



Styringsdokument for Sunnaas byggetrinn3 

 

17 
 

5.3 Kostnadsramme for forberedelse til og gjennomføring av 
konseptfase 

Konseptfasens budsjett inkludert forberedende aktiviteter har følgende hovedelementer.  

Tabell 1. Budsjett - gjennomføring av konseptfase 

 

Forenklet betyr dette en basiskalkyle på vel 13 mill. kr, forventet kostnad på knapt 15 mill. kr og en 
øvre kostnadsramme på 17,4 mill. kr fra oppstart i oktober 2021. Knapt 3 mnok er påløpt gjennom 
forberedende arbeid. 

5.4 Innhold konseptfase 

5.4.1 Hovedprogram  

Hovedprogrammet skal omhandle fem deler:  

1 Funksjon 
2 Teknikk 
3 Utstyr 
4 IKT konsept 
5 Rom og areal 

 
Utarbeidelsen av hovedprogrammet skal følge nasjonale standarder og retningslinjer, men må 
tilpasses eksisterende bygningsmasse. Standardromkatalogen som er utarbeidet fra Sykehusbygg HF 
vil gi grunnlag for programmet så langt det passer. 

I funksjonsdelen av hovedprogrammet kvalitetssikres de forskjellige områder av virksomheten med 
aktivitet, kapasitet, nærhetsbehov og logistikk for pasient-, personal- og vareflyt.  

Aktivitet Sum inkl. mva.

Prosjekteiers organisasjon 2 000 000

SB - programarbeid - hovedprogram 1 500 000

SB - PL prosjektering 937 500

Støtte prosjekteier (konseptfase) 3 187 500

Spesialutredninger (bl.a. logistikk) 1 050 000

Skisseprosjekt - PG 4 500 000

Basiskalkyle 13 175 000

Forventede tillegg 10 % 1 317 500

Sum forventet kostnad 14 492 500

Avsetning for usikkerhet 20 % 2 898 500

Kostnadsramme konseptfase 17 391 000
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For teknikkdelen, som må sees i sammenheng med gammel bygningsmasse og ombyggingsbehov, 
må man særlig vurdere: 

• Er tiltakene byggbare 
• Har tekniske anlegg tilstrekkelig kapasitet når bruk av rom endres 
• Må tekniske anlegg prioriteres før tiltak i klinikken 
 

Når program med nærhetsbehov og logistikk-krav er kvalitetssikret og utarbeidet, må det utvikles 
skisser for det valgte konseptet. 

Følgende funksjoner skal ivaretas i prosjektet, og må i konseptfasen kategoriseres under følgende 
punkter: 

1. Sengerom 
2. Spesialrom og laboratorier - inkludert eventuell CT 
3. Rehabiliteringsarealer 
4. Arealer for forskning, innovasjon inkludert SRC og kompetanseutveksling 
5. Kontor/fellesareal 
 

Det må prioriteres hva som skal inn i nytt bygg etter at bygg D og K rives, sett opp mot hvilke 
funksjoner som kan finne plass i det som blir igjen av eksisterende bygningsmasse. 

Døgn/antall pasientrom 

Prosjektet er dimensjonert med plass til 50 pasientrom og et totalareal på ca. 5300/6300  

Programmet utformes i to alternativer for nybygg 

1. Alternativ 1: 5300 kvm bta 
2. Alternativ 2: 6300 kvm bta 

5.4.2 Skisseprosjekt 

På bakgrunn av valgt konsept utarbeides skisseprosjekt fram til grunnlag for B3-beslutning om 
oppstart av forprosjekt. Skisseprosjektets tegninger skal visualisere hovedprogrammets innehold, 
hovedstruktur og modell på prinsipielt nivå. Skisseprosjektet (samlet rapport) omfatter ytelser som 
utarbeidelse av skisseprosjektrapport med tegninger, nødvendige utredninger, oppdatering av 
økonomiske kalkyler, evaluering og sammenstilling i en sluttrapport. Skisseprosjektet med kalkyle 
danner i tillegg grunnlag for endelig valg i spørsmålet om omfang av nybygg og omfang av ombygging 
(og ompakking i eksisterende bygg) såfremt dette ikke allerede er besluttet på grunnlag av 
programarbeidet i konseptfasens steg 1.  

Formålet med skisseprosjektet er å:  

• Illustrere og beskrive hvordan løsningene i programmet kan utvikles til fysiske bygg  
• Illustrere og beskrive løsninger for tilhørende utomhusområder  
• Beskrive konsekvenser når det gjelder krav til bygget (kvalitet, kapasitet, fleksibilitet) og til drift 

av kjernevirksomheten (logistikk, nærhet, sambruk og areal).  
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• Oppdatere og kvalitetssikre beregninger av bruttoareal, kalkyle av byggekostnader, samt 
usikkerhetsanalyser.  

 
Leveranser: Se vedlegg med oversikt over forventede leveranser. 

5.5 Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) 
Prosjektnedbrytingsstrukturen for konseptfasen er i enkle trekk:  

 

 

5.6 Rapportering 
Det etableres system for månedsrapportering til prosjekteier med følgende elementer dekket: 

• Sammendrag og samlet vurdering 
• Mål og planlagte oppgaver hittil  
• Status framdrift og kvalitet i forhold til plan 
• Status budsjett, regnskap, ressursbruk 
• Avvik og korrigerende tiltak inkl. læring 
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5.7 Kommunikasjonsplan 
Det lages en informasjons- og kommunikasjonsplan for prosjektet med særlig internfokus på 
medvirkningsprosesser. 

5.8 Ekstern kvalitetssikring (KSK) 
KSK kan inkluderes i konseptfasen. Denne skal, dersom den skal gjennomføres, utføres av eksternt 
valgte konsulenter. Prosjekter under 500 mill. kr omfattes ikke av krav om KSK. Det bør vurderes 
tidlig i konseptfasen om slik KSK skal gjennomføres. KSK vil kunne bidra til redusert risiko i 
prosjektgjennomføringen.  

6 Gevinstrealisering  
Gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele prosjektets forløp, i form av gode 
analyser i forkant og konkrete planer for oppfølging av gevinster underveis og i etterkant av 
prosjektet, både forventede og eventuelt ikke-forventede gevinster. OU-prosjektet vil ha fokus på 
implementering av nye arbeidsmåter og endringer i virksomhet og bygg som kan gi gevinster i form 
av økt kvalitet og/eller reduserte kostnader.  

Det vil være fokus på å: 

• Etablere eierskap til gevinstene i form av ansvarliggjøring 
• Dokumentere oppnådde gevinster, i den grad de er oppnådd 
  

7 Evaluering 
Det vil bli gjennomført både under- og etterevaluering av byggeprosjektet. Evaluering kan skje på 
flere måter og på flere nivåer: 

• Gjennomføring av de ulike fasene i tidligfasen 
• Gjennomføringsmodell  
• Konsepter (virksomhetsalternativer og bygg alternativer) 
• Dimensjonering  
• Effektivisering og gevinstrealisering  



Styringsdokument for Sunnaas byggetrinn3 

 

21 
 

Vedlegg 1 
 

Leveranser skisseprosjekt: 

– Dokumentliste for hele leveransen  
– Beskrivelser fra alle fagområder til 2-sifret kontonivå iht. NS 3451  
– Faseplaner  
– Kostnadskalkyle på 2-sifret kontonivå iht. NS 3451  
– LCC-beregninger  
– Liste over grunnlagsdokumenter/referanser og forutsetninger, inkl. avtalte endringer  
– Skisseprosjekttegninger (uttrekk fra modell) i hensiktsmessig målestokk:  

- Situasjonsplan  
- Utomhusplan 
- Plantegninger for alle fag i nødvendig omfang, nybygg og eks. bygning 
- Riveplaner, eks. bygg 
- Brannplaner inkl. illustrasjon av brannseksjonering og utkast til soneplaner for 

sikkerhetsnivåer  
- Fasadetegninger  
- Snitt-tegninger  
- Detaljtegninger vedrørende spesielle løsninger 

 
- Prinsipptegninger for tekniske installasjoner og løsninger  
- Perspektivtegning, utvendig og innvendig 
- 3D-visualiseringer  
- Modell  
- Arealtegninger som viser bruttoareal, brutto avdelingsareal og nettoareal med 

tilsvarende arealoppstillinger med B/N-faktor  
- Romskjema for spesielle/kompliserte rom (spesialrom og tekniske rom)  
- Skjema- og systemtegninger.  

 
Leverandøren skal etablere en BIM-modell i samsvar med Sykehusbygg sine krav til BIM-modell i 
skisseprosjektstadiet. 
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