
 

 

 

 

Sunnaas sykehus byggetrinn 3 

Konseptrapport steg 1 
Revidert etter behandling i styringsgruppen 09.05.2022 

 

 

 

 

  



 

 

 Sunnaas sykehus HF Revidert konseptrapport 11.mai 2022 2 

Dokumentkontroll 

 

Revi-
sjon:  

Dato: Revisjonen gjelder:  Saksbeh: Kontr. av: Godkj. av 

1 11.05.2022 Innarbeidet behandling i styringsgruppe 09.05.2022 GSt   

      

      

      

      

      

 

Arkivnr:  Dokumenttittel 

  

 

  



 

 

 Sunnaas sykehus HF Revidert konseptrapport 11.mai 2022 3 

Innholdsfortegnelse 

0. Del 0 SAMMENDRAG ................................................................................................................................... 4 

0.1. Bakgrunn og formålet med rapporten ........................................................................................................ 4 

0.2. Prosjektmandatet fra Helse Sør-Øst RHF .................................................................................................... 5 

0.3. Tilstandsanalyser eksisterende bygg ........................................................................................................... 5 

0.4. Hovedprogram, arealer og romprogram ..................................................................................................... 5 

0.5. Tomtevalg og mulighetsstudier ................................................................................................................... 5 

0.6. Økonomi i virksomheten ............................................................................................................................. 6 

0.7. Prosjektkostnader ....................................................................................................................................... 6 

0.8. Vurdering og anbefaling av alternativ ......................................................................................................... 8 

0.9. Plan for neste fase ....................................................................................................................................... 8 

1. Del I BAKGRUNN .......................................................................................................................................... 8 

1.1. Styret i HSØ sitt vedtak om igangsetting av konseptfase ............................................................................ 8 

1.2. Grunnlagsdokumenter .............................................................................................................................. 10 

1.3. Mandat for prosjektet ............................................................................................................................... 10 

1.4. Hovedaktiviteter i steg 1 ........................................................................................................................... 10 

1.5. Prosjektutløsende forhold ......................................................................................................................... 11 

1.6. Mål, strategier og rammer ........................................................................................................................ 11 

1.7. Organisering av arbeidet i konseptfasen. Medvirkning ............................................................................ 12 

1.8. Kapasitetsvurderinger ............................................................................................................................... 12 

1.9. Status dagens bygg .................................................................................................................................... 13 

2. Del II ALTERNATIVVURDERING .................................................................................................................. 14 

2.1. Dimensjonerende forutsetninger for alternative løsninger ...................................................................... 14 

2.2. Hovedprogrammets programkrav ............................................................................................................. 15 

2.3. Alternativ plassering på sykehusområdet ................................................................................................. 17 

2.4. Kvalitetssikring av anbefalt plassering ...................................................................................................... 20 

2.5. Mulighetsstudier basert på lokalisering i nord .......................................................................................... 21 

2.6. Driftsøkonomiske analyser og gevinstrealisering ...................................................................................... 21 

2.7. Nullalternativene ....................................................................................................................................... 28 

2.8. Prosjektkostnad og LCC-vurderinger ......................................................................................................... 30 

2.9. Oppsummering av økonomisk bæreevne ................................................................................................. 33 

2.10. Usikkerhetsvurderinger gevinster og prosjektkostnader .......................................................................... 42 

2.11. Kriterier for vurdering og valg av alternativ .............................................................................................. 45 

2.12. Rangering og vurdering av alternativene .................................................................................................. 46 

2.13. Anbefalt alternativ..................................................................................................................................... 47 

3. Plan for det videre arbeidet i steg 2 .......................................................................................................... 48 

4. Vedleggsliste .............................................................................................................................................. 48 

 



Sunnaas sykehus HF Byggetrinn 3 

Byggetrinn 3 xx.xx.2022 side 4 av 48 

0. Del 0 SAMMENDRAG 

0.1. Bakgrunn og formålet med rapporten 

Langsiktig plan i tre trinn 

Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF er siste trinn i en langsiktig plan for utvikling av bygningsmassen ved hel-
seforetaket. Byggetrinnet skal sikre et helsemessig godt og driftsmessig effektivt spesialistsykehus for rehabili-
tering til befolkningen i Helse Sør-Øst, samt nasjonale avtalefestede behandlingstilbud. 

Sunnaas sykehus ble etablert i 1954. De eldste bygningene er i dag i en svært dårlig teknisk tilstand og lite eg-
net til klinisk virksomhet, ny teknologi og nye arbeidsmåter. Sykehusområdet er utviklet over tid, uten en hel-
hetlig plan. Dette har medført en uhensiktsmessig spredning av klinisk virksomhet. Bygningsmassen er ikke til-
passet eller tilpasningsdyktig for dagens og framtidens arbeidsmåter, teknologi- og digitaliseringskrav knyttet 
til virksomheten. I tillegg er adkomstforhold til sykehuset og logistikkflyten uhensiktsmessig og uoversiktlig. 
Dette svekker muligheten for effektivisering av driften, både for kliniske og ikke-medisinske funksjoner. 

I 2011 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF en arealplan for sykehuset som forutsatte utvikling av eiendomsmas-
sen i tre trinn. I de to første byggetrinnene (ferdigstilt 2010 og 2015) gjennomførte Sunnaas sykehus helt nød-
vendig oppgradering og nyetablering av pasientrom med tilhørende kliniske funksjoner.  

I 2016 utarbeidet Sunnaas sykehus en idéfaserapport for et tredje byggetrinn. Rapporten ble oppdatert i 2018 i 
påvente av oppstart konseptfase. Her er det foreslått at byggetrinnet skal omfatte et nytt sengebygg med pasi-
entrom og kliniske støttefunksjoner. Videre foreslås å endre adkomstforhold, flytte logistikkfunksjoner og slå 
samme kantiner. Prosjektforslaget er basert på at to av de eldste bygningene, bygg D og K, blir avhendet og 
tatt til inntekt for investering i nybygget. Ettersom det er planlagt å avvikle driften i bygg D og bygg K har det 
kun vært gjennomført mindre vedlikehold i disse byggene de siste årene, i påvente av oppstart byggetrinn 3. 
En avvikling av driften i disse byggene vil medføre behov for ombygging for relokalisering av en del funksjoner 
som ikke inngår i nybygget. 

Byggetrinn 3 - en forutsetning for kunnskapsbasert, helhetlig og fremtidsrettet behandlingstilbud 

Sykehusets virksomhet er i endring. Flere pasienter kommer tidligere fra akuttsykehusene og har mer komp-
lekse behov, og flere har rus og psykiske tilleggsdiagnoser. Slike endringer i virksomhet medfører økt behov for 
kompetanse og utvikling av teamarbeid. Sykehuset skal redusere antall senger fra dagens 153 til 141, og det 
skal gjennomføres en betydelig økning i poliklinikk og digital oppfølging i hjemmet. Tilbud til barn og ungdom 
skal prioriteres ved økning av døgnkapasitet i 2026, når nytt bygg er planlagt å stå klart. Byggetrinn 3 er en for-
utsetning for å legge til rette for den virksomheten som Sunnaas sykehus HF skal drive de neste 30-40 årene.  

Formål med rapporten 

Høsten 2021 ble arbeidet med planlegging av byggetrinn 3 tatt opp igjen i forståelse med Helse Sør-Øst RHF. I 
januar 2022 vedtok Helse Sør-Øst et prosjektmandat for konseptfasen, med sykehuset som prosjekteier. Pro-
sjektmandatet angir de overordnede rammer for prosjektet og for organiseringen av det. 

I henhold til mandatet skal konseptfasen deles i to steg: 

 Steg 1: Hovedprogram og alternativutredning. Anbefaling av alternativ for utdypning i steg 2. 

 Steg 2: Valg og utdypning av hovedalternativ. 

Formålet med denne rapporten – konseptrapport steg 1 – er derfor å legge grunnlag for valg mellom de alter-
nativ som er definert i prosjektmandatet og legge grunnlag for å gå over i steg 2 i konseptfasen gjennom en 
B3A-beslutning. Rapporten fra steg 1 skal klargjøre premissene for innholdet i bygget og på det grunnlag be-
lyse muligheter for programmets fysiske løsninger. 

Rapporten er bygd opp slik at den i stor grad viser til underliggende dokumenter som dermed er en viktig del 
av beslutningsgrunnlaget for B3A-beslutningen i steg 1. I selve rapporten presenteres kun overordnede fø-
ringer og konklusjoner i underliggende dokumenter. 

I denne revisjon 1 av rapporten er det innarbeidet resultatet av styringsgruppas behandling 09.05.2022. 

I dette sammendraget omtales noen hovedelementer i underliggende dokumenter og i rapporten ellers. 

 

https://www.sunnaas.no/Documents/Vedlegg_utviklingsplan/Vedlegg%203%20-%20idefaserapport.pdf
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0.2. Prosjektmandatet fra Helse Sør-Øst RHF 

Prosjektmandatet er basert på styresak 117-2021 i Helse Sør-Øst. Et viktig element i mandatet er definisjonen 
av de alternativene som skal utredes og evalueres: 

 Nullalternativet som omfatter korrigerende og forebyggende vedlikehold samt utskifting og oppgra-
dering av deler av bygningsmassen. Nullalternativet innebærer også redusert antall senger fra 70 til 
50 i bygg D og K. 

 Alternativ 1 som omfatter nybygg for 50 senger med kliniske støttefunksjoner til erstatning for bygg D 
og K. 

 Alternativ 2 som omfatter nybygg for 50 senger med kliniske støttefunksjoner til erstatning for bygg D 
og K samt areal for relokalisering av noen ikke-medisinske støttefunksjoner. 

I begge alternativ 1 og 2 inngår ombygging for å ivareta deler av de funksjoner som flyttes ut fra bygg D og K. 

0.3. Tilstandsanalyser eksisterende bygg 

Det avgjørende prosjektutløsende forholdet er den tekniske og funksjonelle tilstanden i bygg D og K, og det er 
utført tilstandsanalyser – Multimap – med ekstern bistand. Siste analyse er fra 2020 og kan oppsummeres slik: 

Sengebygg D har en utilfredsstillende tilstandsgrad 3,0 mens bygg K har tilstandsgrad 2,3. Dette betyr at begge er 
i dårlig til meget dårlig forfatning. Tilstandsgraden er ikke forenlig med krav til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, 
og det er knyttet usikkerhet til hvor lenge det vil være forsvarlig å benytte byggene til klinisk virksomhet. 

0.4. Hovedprogram, arealer og romprogram 

Hovedprogrammet beskriver hele Sunnaas sine funksjoner slik at byggetrinn 3 kan sees i sammenheng med 
resten av sykehuset. Romprogrammet omfatter de funksjoner som skal inngå i nybygg og/eller omfattes av 
behov for ombygging ved avvikling av bygg D og K. Romprogrammet inkluderer 50 pasientrom/sengerom. 

Arealbehovet som følger av hovedprogrammets romprogram oppsummeres slik, basert på brutto-/nettofaktor 
1,8 for både nybygg og ombygging: 

Nettoarealer iht. 

hovedprogrammet

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

Alternativ 1 2 322 4 180 799 1 438 3 121 5 618

Alternativ 2 3 159 5 686 799 1 438 3 958 7 124

Brutto-/nettofaktor 1,8 10.05.2022

Nybygg
Relokalisering 

fra D og K
Sum

 

Som vedlegg til hovedprogrammet er det også utarbeidet et foreløpig og overordnet teknisk program. Dette vil 
bli bearbeidet i steg 2 for det alternativ som skal videreføres, og det er ingen tekniske forhold som har betyd-
ning for valg mellom alternativ 1 og 2. 

Det er også gjort logistikkanalyser for å belyse muligheter for og konsekvenser av flytting og samling av funk-
sjoner. Logistikkrapporten fra Myloc AB viser at særlig alternativ 2 med mer sentral plassering av ikke medi-
sinske servicefunksjoner, gir betydelig økonomisk gevinst – 7,5 MNOK/år. Det gjelder varemottak, lager, kjøk-
ken, kantine samt hovedinngang. 

I tillegg til beskrivelse av funksjoner, rom- og arealbehov, inneholder hovedprogrammet også overordnede ret-
ningslinjer for teknikk, utstyr og IKT. 

0.5. Tomtevalg og mulighetsstudier 

Analyser og mulighetsstudier er dokumentert i eget vedlegg som første trinn i skisseprosjektet. I steg 1 er det 
lagt vekt på å vurdere muligheter for en bedre helhetlig logistikk for sykehuset, både eksternt (trafikk og ad-
komst) og internt for pasient- og personalflyt samt logistikk generelt. Sentralt her er muligheter for ny hoved-
adkomst og plassering av ny hovedinngang. Viktig er også ivaretakelse og utvikling av utomhusarealene. 

Mulighetsstudiene og tomtevalgsevalueringen viser at nybygg plassert i nord er mest hensiktsmessig og mulig-
gjør ulike løsninger for nybyggets 50 pasientrom med støttefunksjoner. Utforming og konkret løsning av ny-
bygget skjer i skisseprosjektet i konseptfasens steg 2. Da avklares og utvikles også planer for ombygging, men 
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mulighetsstudien viser tilstrekkelig potensial for å ivareta relokalisering fra bygg D og K i alternativ 2, mens det 
vil by på utfordringer i få dette til i alternativ 1. 

0.6. Økonomi i virksomheten 

Det er gjennomført beregning av gevinster for prosjektets alternativer på en rekke tiltaksområder. Bereg-
ningene omfatter endring i utgifter og endring i inntekter. Resultatet av beregningene oppsummeres slik: 

 

De elementene som bidrar mest i gevinstberegningene, er følgende: 

 Ny teknologi/arbeidsprosesser 

Ved å ta i bruk ny teknologi og endrede arbeidsprosesser vil en kunne effektivisere både klinisk virksomhet 
og støttefunksjoner. 

 Fortette 

Ved å fortette all klinisk virksomhet til nordenden av tomten (gjelder alternativ 1 og 2) vil en kunne effekti-
visere den kliniske driften. 

 Flytte støttefunksjoner 

Ved å flytte støttefunksjoner som lager, logistikk, kjøkken, kantine og nytt inngangsparti/ resepsjon til nytt 
bygg i nord (gjelder kun alternativ 2) vil en kunne ytterligere effektivisere driften av sykehuset, blant annet 
ved bedre intern og ekstern flyt av varer og tjenester. 

Den økonomiske bæreevnen som resultat av investeringen i alternativene er også beregnet og viser følgende; 

 Alle alternativene anses som økonomisk bærekraftige, forutsatt at gevinstrealiseringen gjennomføres 
og det ikke blir vesentlig økninger i estimert prosjektkostnad. Selv om alternativene har tilstrekkelig 
økonomisk bærekraft på foretaksnivå, så har de ganske ulik økonomisk risikoprofil. 

Nullalternativet har lav risiko og beholder store tomteverdier. Alternativ 1 har høy risiko mens alter-
nativ 2 har meget høy risiko. 

0.7. Prosjektkostnader 

Nullalternativets prosjektkostnader er basert på foreliggende dokumentasjon av teknisk og funksjonell tilstand 
i bygg D og K. Graden av utbedring og oppgradering av byggene er i en viss utstrekning gjenstand for valg, og 
det knytter seg stor usikkerhet til kostnadene. Gitt aktuelle premisser for utbedringsgraden, anslås forventet 
prosjektkostnad (p50) til 230 MNOK. 
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For alternativ 1 og 2 er det foretatt kostnadsestimat basert på kvadratmeterpriser for nybygg og for ombyg-
ging. Estimert basiskostnad for alternativ 1 og 2 er henholdsvis 345 og 436 MNOK, prisnivå april 2022. 

Det er gjennomført usikkerhetsanalyse av estimatet, og resultatet viser en forventet kostnad (p50) for alterna-
tiv 1 på 410 MNOK og 515 MNOK for alternativ 2. Det knyttes stor usikkerhet til estimatene, særlig som følge 
av stor usikkerhet om prisendringer i byggebransjen. Markedsusikkerheten utgjør alene en mulig økning på 
henholdsvis 71 og 90 MNOK i alternativ 1 og 2. Siden nybygget ikke er prosjektert ennå utgjør også modenhet i 
prosjektet en usikkerhet. Videre er det betydelig usikkerhet knyttet til den videre beslutnings- og utviklingspro-
sess. 

Prosjektkostnadene oppsummeres slik: 

Nybygg Baseline Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2

Basisestimat 0 0 292 382

Prosjektkostnad (P50) 0 0 347 451

Ombygging

Basisestimat 140 214 54 54

Prosjektkostnad (P50) 155 250 64 63

Prosjektkostnad totalt P50 155 250 411 514

Alle beløp MNOK prisnivå april 2022 11.05.2022
 

Forskjellen mellom disse areal- og kostnadstallene og det som ble lagt til grunn ved søknad om å igangsette 
konseptfase, er sammenfattet i tabellen nedenfor. 

 

* Brutto-/nettofaktor: avklares i skisseprosjekt steg 2. Det foreligger potensial for noe lavere brutto-/nettofak-
tor enn det som er forutsatt over. 

** Ulempekostnad er kostnadene ved å leie arealer til pasientrom under byggeperioden. 

 

 
Søknad om konseptfase ble oversendt HSØ i 
2021 med følgende forutsetninger 

Konseptrapportens steg 1 

Areal 
  

Nullalternativ Rehabilitering av bygg D og K 5.600 kvm Arealet er uendret i konseptfasens 
steg 1 

Virksomhets-
alternativ 1 

Ombygging som følge av relokalisering fra 
bygg D og K: 1.700 kvm brutto.  

Arealet er redusert i konseptfasens 
steg 1 som følge av redusert brutto-
/nettofaktor 

Virksomhets-
alternativ 2 

6.300 kvm brutto basert på brutto-/nettofak-
tor 2,0 * 

Bruttoarealet er estimert til 5.686 kvm 
basert på brutto-/nettofaktor 1,8. Net-
toarealet er uendret. 

Kostnad 
  

Nullalternativ Estimert til 230 MNOK (P50) prisnivå juli 2021 Oppjustert for prisstigning. 

UIempe- 

kostnad** 

40 MNOK er holdt utenom 40 MNOK er holdt utenom 

Virksomhets-
alternativ 2 

475 MNOK (P50) prisnivå juli 2021 514 MNOK (P50) april 2022 
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De viktigste endringene som forklarer økningen på 39 MNOK i alternativ 2 oppsummeres slik: 

 Redusert bruttoareal pga. endret brutto-/nettofaktor gir kostnadsreduksjon ca. 48 MNOK 

 Prisstigning iht. indeks juli 2021 – mars 2022 3,5 % tilsvarende ca. 16 MNOK 

 Resultatet av  usikkerhetsanalysen. 
 

0.8. Vurdering og anbefaling av alternativ 

For å velge alternativ for videreføring i steg 2, så må de kvalitative gevinstene veies opp mot den økonomiske 
risiko og bæreevne som alternativene representerer. Alternativ 2 antas å ha størst risiko både for prosjektkost-
nad og for gevinstrealisering, men medfører på den annen side de beste kvaliteter for både pasienter, pårø-
rende og ansatte. Ut fra en overordnet og strategisk betraktning vil dette alternativet bidra til ‘å løfte’ sykehu-
set og sikre gode framtidsmuligheter. 

Ut fra vurderingene og analysene i konseptrapporten så anbefales derfor at alternativ 2 videreføres i konsept-
fasens steg 2. Usikkerhet knyttet til prosjektkostnaden vil kunne reduseres gjennom skisseprosjektet i steg 2, 
blant annet gjennom en nærmere avklaring om bruttoareal (brutto-/nettofaktor). 

Det er spørsmål om hvorvidt alternativ 1 rangert som ‘nest best’ er ønskelig å gjennomføre. Dette alternativet 
anses som ‘halvgodt’ og svarer ikke på vesentlige deler av de prosjektutløsende forholdene. Med en investe-
ring i den aktuelle størrelsesorden, opp mot 500 MNOK, får vi ikke en løsning av vesentlige logistikkutford-
ringer som alene vil kunne utgjøre betydelig bidrag til gevinstrealisering. 

Dersom det ikke finnes rom for gjennomføring av alternativ 2 eller det anses å ha for stor risiko, vil det være å 
foretrekke at nullalternativet gjennomføres, slik at de akutte, prosjektutløsende forholdene kan utbedres. Ut-
byggingspotensialet i nord vil dermed framstå som en ressurs for framtidig utvikling. 

Nullalternativets baseline-variant anses som uaktuell, etter som denne løsningen vil medføre behov for ytterli-
gere investering om få år. 

0.9. Plan for neste fase 

Neste fase er konseptrapportens steg 2 der skisseprosjektet designes og kostnadsbildet konkretiseres. Øvrige 
prosjektdokumenter oppdateres og suppleres der det er nødvendig. 

Prosjektorganisasjonen justeres for å passe til arbeidet i steg 2. 

Konseptrapport steg 2 planlegges ferdig i november 2022, og det skal foretas ekstern kvalitetssikring av rapp-
orten før den legges til endelig behandling. 

1. Del I BAKGRUNN 

1.1. Styret i HSØ sitt vedtak om igangsetting av konseptfase 

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i november 2011 en arealplan for Sunnaas sykehus HF. Planen forutsatte ut-
vikling av eiendomsmassen i tre trinn som til sammen utgjør fremtidens Sunnaas sykehus. Trinn 1 og trinn 2 i 
planen er gjennomført med høy grad av egenkapital (100 % i trinn 1 og 50 % i trinn 2) og med godt resultat. 
Arbeid med trinn 3 ble igangsatt høsten 2021 for å komplettere bygningsmassen. 
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Figur 1. Situasjonsbilde Sunnaas sykehus etter gjennomført trinn 1 og 2 
 
Byggetrinn 1 ble ferdigstilt i 2010 og inneholdt en omfattende rehabilitering av eksisterende bygg H, som ho-
vedsakelig er et sengebygg med 34 sengeplasser med tilhørende kontorer og garderober. Sengerommene be-
nyttes til pasienter med multitraume,  nevrologi og brannskader.. 

Byggetrinn 2 med bygg I var et nybygg som tilførte Sunnaas sykehus ytterligere sengerom. Bygget      ble ferdig-
stilt i 2015. Dette er et sengebygg med 53 sengerom og to isolater fordelt på tre etasjer og om lag 5.000 kvm. 
Første etasje benyttes til pasienter tilknyttet avdelingen for traumatisk hjerneskade, andre etasje huser barne-
avdeling og pasienter med ryggmargsskade. Underetasjen inneholder pasientrom for slagpasienter. 

Byggetrinn 3 er et viktig trinn i ferdigstillelsen av fremtidens sykehus for høyspesialisert rehabilitering. Utbyg-
gingen skal erstatte to av dagens bygninger som  inneholder hovedsakelig sengerom i bygg D og kontorer og 
noe pårørendeareal i bygg K. Byggene tilfredsstiller ikke kravene til     moderne sykehusdrift og har ikke tilstrek-
kelig fleksibilitet i bygningsstrukturen til å kunne renoveres på en hensiktsmessig måte. 

Bygg D inneholder pasientrom og kontorer tilknyttet avdelinger for kognitiv rehabilitering, funksjons vurdering 
og oppfølging av hjerneskade. Bygg K rommer kontorer og brukerrom tilknyttet senter for sjeldne diagnoser. 

Fra det kliniske miljø er det meldt inn at dagens arealer ikke tilfredsstiller behovene i dagens virksomhet, noe 
som er framkommet gjennom Multimap-kartleggingen.  

Med utgangspunkt i nasjonale føringer, Helse Sør-Øst sine føringer og oppdragsdokument samt foretaksintern 
strategi, viser idéfaserapporten fra 2018 at behovet for nybygg er vesentlig for fremtidens rehabiliteringstilbud 
både nasjonalt og regionalt. 

Det har vært gjennomført en overordnet kartlegging av eksisterende bygningsmasse på Sunnaas. I tillegg har 
Helse Sør-Øst gjennomført en framskriving av behov for senger samt hensyntatt føringer i regional utviklings-
plan mot 2035. 

For å møte kravene og ambisjonene i sykehusets utviklingsplan for 2035 fra 2017, er det i HF- og RHF-styrene 
besluttet å gå videre med planleggingen av byggetrinn 3 for å ferdigstille fremtidens rehabiliteringssykehus. 

Kostnadsomfanget lå ved styrebehandlingen under en investeringsramme på 500 MNOK, og prosjektet trenger 
derfor prosessuelt ikke å gjennomføres som et sykehusprosjekt i tråd med tidligfaseveilederen for sykehuspro-
sjekter. Veilederen legges likevel til grunn for arbeidet, men slik at arbeidet tilpasses prosjektets egenart og 
også hensyntar behov for ombygging og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. 
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Idéfasen 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. Det gjelder «innovativt og miljøvennlig». Dette innebærer at Sunnaas sykehus skal 
ta i bruk eksisterende og ny teknologi for å fremme all virksomhet, og miljøhensyn skal ivaretas i alle faser. 

Helse Sør-Øst RHF behandlet søknad om oppstart av konseptfase for byggetrinn 3 i styremøte 21. oktober 
2021, sak 117-2021 Sunnaas sykehus HF – videreføring til konseptfase for byggetrinn 3. Styrets enstemmige 
vedtak lyder: 

1. Styret godkjenner at planleggingen for byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF videreføres til konsept-

fase. 

2. Styret legger til grunn at Sunnaas sykehus HF er prosjekteier for konseptfasen, basert på godkjent 

mandat fra Helse Sør-Øst RHF. 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne hovedprogram og hovedalternativ etter at 

steg 1 av konseptfasen er fullført. Ved vesentlig endringer skal saken fremmes til styret i Helse Sør-Øst 

RHF for beslutning. 

1.2. Grunnlagsdokumenter 

Følgende dokumenter skal legges til grunn for arbeidet i konseptfasen: 

Generelle grunnlagsdokumenter er definert i prosjektmandatet. I tillegg inngår noen prosjektspesifikke doku-
menter: 

 Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus HF fra 2017 

 Helse Sør-Øst styresak 117-2021 Sunnaas sykehus HF - videreføring til konseptfase for byggetrinn 3 

 Prosjektmandat fra Helse Sør-Øst datert, 22.01.2022 

1.3. Mandat for prosjektet 

Mandatet som Helse Sør-Øst har gitt for prosjektet foreligger i vedlegg 1. Mandatet beskriver prosjektarbeidet 
i konseptfasen i to steg. 

I steg 1 skal premisser for innhold i bygget klargjøres i form av et hovedprogram som skal beskrive virksomhet-
sinnhold, dimensjonering av kapasitet i form av antall sengerom, undersøkelses- og behandlingsrom etc. Vi-
dere skal overordnede krav til funksjoner, teknikk, utstyr og IKT beskrives. Med grunnlag i hovedprogrammet 
skal det utvikles og vises alternative muligheter for hvordan programmet kan gis fysiske løsninger. 

Mandatet for prosjektet definerer hvilke alternativer som skal utredes, ref. kapittel 2 nedenfor. 

Sammenligning av alternativene, inklusive nullalternativet, skal gi grunnlag for prosjektets anbefaling om hvil-
ket alternativ som skal videreføres til steg 2. Beslutningen - benevnt B3A - skal gjøres av styret i Sunnaas syke-
hus HF og deretter av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

1.4. Hovedaktiviteter i steg 1 

Hovedaktiviteter og -leveranser i konseptfasens steg 1 har vært: 

1) Etablering av prosjektorganisasjon 

Det er oppnevnt styringsgruppe og etablert prosjektledelse med støttefunksjoner. 

Styringsgruppen skal ivareta prosjekteierrollen i prosjektet og er sammensatt slik at den sikrer nød-
vendig bredde i beslutninger med søkelys på virksomheten, brukerne og prosjektet. 

Eksterne ressurser er engasjert, bl.a. programrådgiver, arkitekt og rådgivende ingeniører for skisse-
prosjektet. 

2) Styringsdokument 

Det er utarbeidet styringsdokument som beskriver rammebetingelser og hvordan prosjektet er defi-
nert og avgrenset. Styringsdokumentet skal godkjennes av prosjekteier og oppdateres ved inngangen 
til hver fase. 

3) Utarbeidelse av hovedprogram og underliggende dokumenter 

4) Driftsøkonomiske utredninger, gevinstrealisering. En første utredning som må videreutvikles i takt 
med utvikling av fysisk løsning 
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5) Utredning av tomtevalg og mulighetsstudier for nybygg og ombygging 

6) Utarbeide vurderingskriterier for valg av alternativ 

7) Alternativutredning som grunnlag for evaluering av alternativene i forhold til oppsatte kriterier 

8) Medvirknings- og informasjonsprosesser knyttet til de ulike arbeidspakkene 

9) Utarbeidelse av konseptrapport steg 1 

1.5. Prosjektutløsende forhold 

De viktigste prosjektutløsende forholdene oppsummeres i følgende punkter: 

 I alt ca. 5.600 kvm brutto av bygningsmassen er i slik bygningsmessig og teknisk forfatning at den må 
rives eller totalt rehabiliteres i løpet av de neste 5 år. Det vil medføre betydelig reduksjon av vedlike-
holdsetterslepet. 

 Bygningsmassen er ikke tilpasset eller tilpasningsdyktig ift. dagens og framtidens arbeidsmåter, tekno-
logi og digitalisering 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 poli-
klinikk, til vareleveranse og tøy- og avfallshåndtering. Dårlig flyt og sammenheng mellom hovedfunk-
sjoner som kantine/resepsjon/treningsareal og sengerom. Dårlig flyt i logistikk, varemottak og avfalls-
håndtering. 

Prosjektutløsende forhold knyttet til bygningsmassens tilstand er nærmere redegjort for i avsnitt 1.9 neden-
for, mens forhold som gjelder adkomst, avstander og logistikk generelt er omtalt i avsnittene 2.5 og 2.6 samt i 
vedlegg 3. 

1.6. Mål, strategier og rammer 

Målene for prosjektet er nedfelt i prosjektmandatet fra Helse Sør-Øst RHF. Effektmålene er definert slik: 

 

Det er også nedfelt resultatmål for konseptfasen som sammenfattes slik: 
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1.7. Organisering av arbeidet i konseptfasen. Medvirkning 

Sunnaas sykehus HF er prosjekteier for konseptfasen og har etablert en prosjektorganisasjon med interne og 
eksterne ressurser. Sykehuset har sørget for at interne ressurser prioriteres til arbeidet, i tråd med prosjekt-
mandatet. 

I prosjektmandatet er også beskrevet aktuelle suksessfaktorer i prosjektet. 

Et viktig element i prosjektorganiseringen i konseptfasen er medvirkning, både fra ansatte og brukere. Dette er 
nærmere beskrevet i prosjektmandatet og er fulgt opp i prosjektarbeidet. For å ivareta medvirkning internt i 
sykehuset og fra pasienter og brukere er det opprettet seks arbeidsgrupper for faglig medvirkning i et tilsva-
rende antall arbeidspakker i konseptfasens steg 1. 

I den tidlige fasen av prosjektet er også styringsgruppen bredt sammensatt for å ivareta nødvendig helhet i ar-
beidet. Også pasientrepresentanter deltar i styringsgruppen. Styringsgruppens sammensetning revurderes ved 
inngangen til steg 2 i konseptfasen 

Sykehuset har lagt opp til omfattende informasjon om arbeidet. Det er bl.a. gjennomført flere åpne møter og 
det er etablert en prosjektspesifikk intranettside med løpende informasjon om prosjektet. 

1.8. Kapasitetsvurderinger 

Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med Sunnaas sykehus HF gjennomført framskriving av aktivitet og sengeka-
pasitet ved helseforetaket. Det er beregnet et kapasitetsbehov i 2040 på 145 sengeplasser, se tabell under. 

 

 

Trenden i utvikling av behov for sykehusrehabilitering tilsier at det bør gjøres en skjønnsmessig vurdering av 
sengebehovet utover det som fanges opp av framskrivningen: 

 I januar 2020 ble oppgavene innen regionale rehabiliteringsfunksjoner fordelt på Sunnaas sykehus HF, 
Sørlandet sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Innlandet HF. Grunnlaget for framskriv-
ningene er aktivitetsdata fra 2019 og ny oppgavefordeling er dermed ikke implementert i framskriv-
ningsgrunnlaget. 

 I aktivitetsgrunnlaget er det kun lagt inn omstillingseffekt for liggedøgn fra Sykehuset Østfold HF ved 
hjerneslagavdelingen og vurderingsavdelingen. Det kan være naturlig å tenke at mer av aktiviteten i 
årene fremover vil håndteres lokalt med digital veiledning fra Sunnaas sykehus HF. 

 I framskrivningene er det ikke justert for trender som f.eks. redusert antall trafikkulykker eller nye be-
handlingsformer innen slagbehandling. 

Utarbeide grunnlag for at Helse Sør-Øst RHF skal kunne fatte en B3A-beslutning 
iht. Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter (2017). Arbeidet skal oppsum-
meres i en rapport. 

Videre skal det i løpet av 2022 foreligge en konseptrapport. Konseptrapporten 
sammen med ekstern kvalitetssikring skal gi tilstrekkelig grunnlag for styrebe-
handling i Helse Sør-Øst RHF. 
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 Generell utvikling av hjemmebasert rehabilitering og veiledning gjennom digitale verktøy og løsninger 
fanges ikke opp av framskrivningsmodellen. 

 Trenden for befolkningens bruk av sykehusbasert rehabilitering er synkende. 

Etter en samlet vurdering har Helse Sør-Øst konkludert med at prosjektet videreføres til konseptfasen med en 
dimensjonering på 50 sengeplasser i bygg D eller i nybygg knyttet til byggetrinn 3. Det samlede sengetallet blir 
etter dette 141 senger, som er en reduksjon i sengetall sammenlignet med dagens 153 senger. 

Det er derfor forutsatt en økning i poliklinisk behandling, både i lokalene på Nesodden og på Aker og ved økt 
oppfølging av polikliniske pasienter via telefon og internettbaserte tjenester. Innovasjon i arbeidsmåter og tek-
nologibruk skal bidra til økt kapasitet i poliklinisk behandling. 

1.9. Status dagens bygg 

Sunnaas sykehus har gjennomgått flere utbyggingstrinn og består i dag av bygninger fra       1961, 1966, 1975/76 
(rehabilitert i 2010) og 2015. 

Behandlingsarealene er i hovedsak lagt til bygg F og G. Pasientrom og oppholdsarealer er lokalisert i byggene I, 
H og D. Avstanden mellom områdene med pasientrom gir utfordringer med å få til effektiv drift. 

Varemottak er plassert i   bygg E. 

 

 
 

 

 

 

 
Bilde 3: Oversiktsfoto Sunnaas sykehus HF på Nesodden. Bygg D og K vises til høyre i bildet 

Det er spesielt sengebygg D som har en utilfredsstillende tilstandsgrad. Tilstandsgrader klassifiseres etter norsk 
standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. TG3 betyr dårlig/meget dårlig tilstand. En tilstandsgrad for 
bygg D på 3,0 og for bygg K på 2,3 tilsier at byggene er i dårlig forfatning. Tilstandsgraden er ikke forenlig med 

Bilde 1: Behandlingsbyggene F og G i front 
mot Oslofjorden 

Bilde 2: Bygg I fra 2015 (byggetrinn 2) med 
bro til sengebygg I. 
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dagens krav til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, og det er knyttet usikkerhet til hvor lenge det vil være forsvar-
lig å benytte byggene til klinisk virksomhet. 

 

     
Total 

tilstandsgra
d 

Tilstandsgrad komponentnivå 

Bygg Byggeår  Areal BTA  

Bygg 
 

VVS 
 

Elkraft 
Tele 

og 
auto 

Andr
e 
innst
. 

 

Utendørs 

Bygg B 1961  1 120 1,2 1,1 1,1 1,2 1 3 1,5 

Bygg D 1961  3 636 3 3 2,9 3 3 3 3 

Bygg E 1966  456 2,1 2,1 2,4 1,6 2 1 2 

Bygg F 1966  4 443 2 1,7 2,5 1,9 2 3 1,5 

Bygg G 1975  6 333 1,4 1,4 0,7 1,5 1 2 2 

Bygg H 1976  3 794 1,5 1,6 1,2 1,4 1,3 1,8 1,5 

Bygg K 1961  2 015 2,3 2,4 1,9 2,5 2,1 2 2 

Bygg I 2015  5 998 1 1 1 1 1 1 1 

 Teknisk tilstand for bygningsmassen ved Sunnaas sykehus HF (2020) 

Sunnaas sykehus HF har gjort en kost-/nyttevurdering som konkluderer med at rehabilitering av byggene vil 
være uforholdsmessig kostbart. Dette skyldes blant annet at sengerom med bad og nye forskriftskrav vil med-
føre mindre effektiv arealbruk og gjøre rehabiliteringen kostbar. 

Sunnaas sykehus HF har i sin utviklingsplan 2035 pekt på at det er vanskelige adkomstforhold til sykehusområ-
det for pasienter og for leveranser av varer. Videre pekes det på at det er dårlige fysiske forbindelser mellom 
de ulike funksjonene i sykehuset pga. avstand og      høydeforskjeller på området. 

 

2. Del II ALTERNATIVVURDERING 

2.1. Dimensjonerende forutsetninger for alternative løsninger 

Prosjektmandatet definerer hvilke alternativer som skal utredes og evalueres. Alternativene er i hovedsak 
knyttet til ulike fysiske løsninger, med ulike areal- og nybyggbehov, knyttet til en definert virksomhet med noe 
redusert sengetall og økt poliklinisk virksomhet basert på innovasjon i arbeidsmåter og bruk av teknologi. 

De aktuelle alternativene definert i prosjektmandatet redegjøres for nedenfor. 

Nullalternativet 

Det skal i tråd med veilederen utredes et nullalternativ som skal framstilles sammenlignbart med øvrige alter-
nativer. Nullalternativet skal ta utgangspunkt i dagens situasjon og framtidig behovstilfredsstillelse/deknings-
grad og skal ikke være dårligere enn på beslutningspunktet. Det vil si at ordinært, korrigerende og forebyg-
gende vedlikehold skal inkluderes. Videre inngår utskiftinger og nødvendig oppgraderinger og fornyelse for å 
kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen, samt at det tas hensyn til andre vedtatte tiltak 
som er i gang eller har fått bevilgning. Nullalternativet innebærer opprettholdelse av byggene D og K med i alt 
5.600 kvm bruttoareal, men med betydelig oppgradering og med levetid som for nybygg, jf. tilstandsbeskri-
velse. 

I avsnitt 2.7 er det også beskrevet en variant av nullalternativet, kalt baseline. 

Alternativ 1 

Alternativ 1 innebærer at byggene D og K erstattes med et nytt bygg med plass til 50 døgnplasser med tilhø-
rende behandlingsarealer, støttefunksjoner og kontorer. Estimert arealbehov for nybygg utgjør ca. 4.900 kvm 
bruttoareal. 

Kontorer som fraflyttes i bygg D og K, og som ikke er knyttet direkte til døgnplassene, omplasseres med rokke-
ring og ombygging i eksisterende bygg. Ombyggingsbehov knyttet til      dette er ca. 1.438 kvm bruttoareal. 
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Alternativ 2 

Alternativ 2 innebærer at byggene D og K erstattes med et nytt bygg med plass til 50 døgnplasser med tilhø-
rende behandlingsarealer, støttefunksjoner og kontorer samt varemottak, lager, kjøkken/kantine og hoved-
inngang. Estimert arealbehov for nybygg utgjør ca. 5.686 kvm bruttoareal. 

Kontorer og andre arbeidsplasser som fraflyttes i bygg D og K, og som ikke er knyttet direkte til døgnplassene, 
innplasseres med rokkering og ombygging i eksisterende bygg. Ombyggingsbehov knyttet til     dette er ca. 1.438 
kvm bruttoareal. 

Forskjellen mellom alternativ 1 og 2  

Forskjellen mellom alternativ 1 og 2 er primært knyttet til arealbehov for ikke-medisinske støttefunksjoner i 
nybygg, målt mot rokade- og ombyggingskostnader, for å innfri sekundært prosjektutløsende behov. Funk-
sjonsarealer som vurderes flyttet til nybygg omdisponeres til arealer for bl.a. kontor og møterom som i dag 
finnes i bygg D og bygg K. 

2.2. Hovedprogrammets programkrav 

Programkrav og arealdimensjonering er beskrevet i hovedprogrammet, ref. vedlegg 2. Programmet har føl-
gende hovedelementer: 

 Funksjonsbeskrivelse 

 Teknikk 

 Utstyr 

 IKT-konsept 

 Rom og areal 

Hovedprogrammet bygger på forutsetninger og vedtak gitt i styrevedtak, både i foretaket og i regionforetakets 
beslutninger om å gå videre med planlegging av byggetrinn 3. Hovedprogrammet omfatter 50 senger i henhold 
til vedtak i Helse Sør-Øst RHF i sak 117-2021. 

Hovedprogrammet gir en samlet oversikt over funksjonene i sykehuset. Hensikten er å ivareta en helhetlig be-
traktning av sykehusets virksomhet relatert til den aktuelle utbyggingen. Hovedprogrammets romprogram 
omfatter derimot kun de arealer som er gjenstand for utbygging, relokalisering og ombygging. 

Hovedprogrammets romprogram omfatter derfor sengeområder med 50 senger og tilhørende støtterom. For å 
understøtte tverrfaglig samarbeid er det i tilknytning til sengeområdene programmert areal for trening, simu-
lering, samtale, møter mv. Areal pr. seng er 46 kvm netto når de nevnte støttefunksjoner inkluderes. 

Programmerte funksjonsrom inkludert støtterom i sengeområdene utgjør 2.322 kvm netto funksjonsareal. 
Dette betegnes som alternativ 1 i utredningene i konseptfasen. 

Både alternativ 1 og 2 omfatter ombygging for relokalisering av funksjoner fra bygg D og K. Det arealbehovet 
er beregnet til 800 kvm netto. 

I alternativ 2 inngår også ombygging av eksisterende bygninger etter flytting av enkelte ikke-medisinske støtte-
funksjoner til nybygget. I tillegg til sengeområde i alternativ 1 utgjør alternativ 2 et netto funksjonsareal på 
3.159 kvm netto funksjonsareal, altså en økning på vel 837 kvm netto fra alternativ 1. 

Arbeidet med hovedprogrammet har foregått i perioden oktober 2021 til april 2022 med bistand fra ekstern 
programrådgiver. Det har vært flere arbeidsmøter med seks arbeidsgrupper for rom og funksjon, IKT, teknikk, 
logistikk og utstyr. 

Hovedprogrammet trekker opp prinsipper og retningslinjer for en rekke funksjoner i sykehuset, og det vises til 
programmet for samlet oversikt. Noen funksjoner er sentrale i byggetrinn 3 og omtales nærmere nedenfor. 

Sengeområder 

Alle sengerom er programmert med en arealstandard på 18 kvm netto og utstyres med nødvendig infrastruk-
tur for maksimal fleksibilitet. 

Sengeområdet er en felles ressurs for all behandling. For best mulig utnyttelse av personalressurser planlegges 
sengeenheter med 17 senger, og minimum 17 senger skal være samlet på ett plan. Videre forutsettes to og to 
enheter samlokalisert for å kunne driftes med felles personell på kveld, natt, helg og høytid. 

Sengeområdene skal legge til rette for: 
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 oversiktlige miljøer 

 undersøkelse og behandling i sengerommet  

 pasientopphold over lengre tid med fokus på design av helsefremmende omgivelser 

 mulighet for oppbevaring av private eiendeler 

 pasientaktivitet og egenmestring, trening på pasientrommet, i korridorer og aktivitetsrom 

 trygg trening med rullestol (plass, fendring osv.) 

 skjermede spiseplasser for pasienter som i en periode har behov for dette 

 pårørendes naturlige tilstedeværelse 

 kortest mulig gangavstand for personale til kliniske støtterom og arbeidsplasser 

 tverrfaglig arbeidsmodell, dokumentasjon og konfidensielt arbeid for personalet 

Poliklinikk 

Det forutsettes en økning i poliklinisk behandling, både i lokalene på Nesodden og på Aker og ved økt oppføl-
ging av polikliniske pasienter via telefon og internettbaserte tjenester. En slik ‘virtuell klinikk’ i tillegg til eksiste-
rende poliklinikk med fysisk pasientoppmøte, krever skjermede arbeidsplasser for pasientoppfølging samt en 
IKT-infrastruktur som muliggjør innovative løsninger i den kliniske virksomheten. 

Radiologi 

Sunnaas tilbyr i dag videofluoroskopi, urologilaboratorium, ultralyd, skjelettrøntgen og gjennomlysning med C-
buer, ultralyd og 1 konvensjonell røntgen som betjenes av OUS. Arbeidsplassene har ikke dagslys og laboratori-
ene oppleves som lite funksjonelle. 

I hovedprogrammets romprogram er det synliggjort programareal for økte radiologifunksjoner, og i teknisk 
program ivaretas spesielt bygg- og installasjonspåvirkende krav for slike formål. Dette programarealet kommer 
i tillegg til det som inngår i prosjektmandatet og er derfor ikke inkludert i estimat for bruttoareal og kostnader. 

Ikke-medisinsk service 

Funksjonen omfatter avfallshåndtering, medisinsk teknikk, behandlingshjelpemidler, IKT-drift, FDVU (eien-
dom), renhold, sengehåndtering, kantine og kjøkken, sentrallager og varemottak, sikkerhet, tøyhåndtering. Det 
er behov for bedre logistikk, herunder vareflyt, avfallshåndtering, matforsyning og renholdstjenester. Dette 
kan løses i sammenheng med nybygg i alternativ 2. Basert på en tidlig gjennomgang av virksomhetsbehov er 
det avsatt vel 800 kvm programareal for videre bearbeiding av logistikkfunksjonene. 

Det er utarbeidet en logistikkanalyse med bistand fra firmaet Myloc AB. Rapporten er utrykt vedlegg til hoved-
programmet og konkluderer med følgende: 

 

Rapporten anslår en økonomisk gevinst på 7,5 MNOK per år for alternativ 2 sammenlignet med alternativ 1. 

Undervisning, forskning 

Omfatter forskningslaboratorium (FKL), Teknologisk intervensjonssenter, klinisk-fysiologisk laboratorium, be-
vegelseslaboratorium samt undervisning av studenter og internundervisning for ansatte. Arealbehov for disse 
funksjonene er beskrevet. 
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Utomhus 

Utomhus omfatter hage/parkanlegg, veier og atkomst, parkering og landingsplass for helikopter. Utomhusare-
alene er viktige ressurser for den kliniske virksomheten, men inngår ikke i programmert funksjonsareal. Utom-
husforholdene omtales nærmere i skisseprosjektrapporten, vedlegg 3. 

Arealbehov - romprogram 

Romprogrammet beskriver behovene knyttet til etablering av 50 senger i nybygget, med støtterom og noen 
tilleggsrom som er nødvendig for daglig drift, i alt 2.322 kvm netto funksjonsareal i alternativ 1. 

Plassering av nybygg nord på tomten påvirker logistikken for hele Sunnaas. Det vil være nødvendig å etablere 
ny hovedinngang, nytt varemottak, arealer for avfallshåndtering og renhold, og en eventuell utvidelse og om-
bygging av kantinen i bygg H. Om disse funksjonene inkluderes, summeres programarealet for nødvendige 
funksjoner i nybygget til totalt 3.159 kvm netto areal i alternativ 2. 

Arealbehovet beskrevet i hovedprogrammet oppsummeres slik: 

Nettoarealer iht. 

hovedprogrammet

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

Alternativ 1 2 322 4 180 799 1 438 3 121 5 618

Alternativ 2 3 159 5 686 799 1 438 3 958 7 124

Brutto-/nettofaktor 1,8 10.05.2022

Nybygg
Relokalisering 

fra D og K
Sum

 

Nettoarealet er altså definert i romprogrammet. Ved beregning av bruttoarealet er det lagt til grunn en brutto-
/nettofaktor på 1,8 i samsvar med prosjektledelsens dokumenterte erfaringer. 

Teknikk 

I 2019 utarbeidet Sykehusbygg et Programdel Teknikk Sunnaas Sykehus datert 03. mai 2019. Dette foreligger 
som utrykt vedlegg. I konseptfasens steg 1 er det påbegynt et teknisk program for byggetrinn 3. Dette vil bli 
komplettert og fullført tidlig i steg 2 når det foreligger valg av alternativ. 

Det er ingen forhold i overordnede tekniske spørsmål som har betydning for evaluering og valg av alternativ, 
og heller ikke noe som har spesiell effekt på kostnadsestimatene. Prosjektet anser det derfor som akseptabelt 
å ikke ha et ferdig teknisk program i steg 1. 

Brukerutstyr 

Overordnede føringer for brukerutstyr er omtalt i hovedprogrammets kapittel 5. Her inngår også et første 
kostnadsestimat for utstyr, og disse estimatene er tatt inn i basisestimatet for prosjektkostnaden for nybyggal-
ternativene. 

IKT-konsept 

I hovedprogrammets kapittel 6 er det tatt inn et overordnet IKT-konsept. 

IKT-infrastruktur, utstyr og applikasjoner vil være viktig i prosjektet med sikte på innovasjon, nye arbeidsmåter 
og tjenesteutvikling, særlig med tanke på polikliniske tjenester basert på internettbaserte løsninger. 

Utvikling av IKT-løsninger fortsetter i steg 2 i samarbeid med Sykehuspartner. 

2.3. Alternativ plassering på sykehusområdet 

Nedenfor beskrives mulighetsstudier fra 2019 gjennomført av CF Møller arkitekter basert på programgrunnlag 
fra idéfasen. Det ble studert ulike muligheter for lokalisering av utvidelsen knyttet til byggetrinn 3: 

 I sør – sør for dagens kantine/bygg F 

 I nord – nord for bygg H 

 Andre plasseringer 

Andre plasseringer er i praksis på østsiden av dagens anlegg fordi vestsiden er uaktuell. I øst vil det ikke være 
plass øst for dagens bygg I og H, bortsett fra lengst mot nord. 
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Sør 

Nedenfor er det vist en mulig plassering av utbygging i sør. 

 

 

         

Illustrasjonene viser en utbygging på til sammen ca. 4.700 kvm brutto basert på programforutsetninger fra idé-
fasen. Fra venstre er det vist 4. etasje, deretter3. etasje og ned til U1 lengst til høyre. 

Nord 

Nedenfor er det vist en mulig plassering av utbygging i nord. 
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Evaluering av plasseringsalternativene 

De to plasseringene på området ble evaluert gjennom et gruppearbeid ved Sunnaas sykehus i 2019. Evalue-
ringen var basert på følgende kriterier: 

Byggrelaterte kriterier: 

 Funksjonell egnethet 

 Tilgjengelighet (eksternt) 

 Miljømessig og teknisk egnethet 

 Eierforhold og alternativ bruk 

 Planstatus 

 Økonomi og tid 

 Landskap 

 Stedsutvikling 

Virksomhetsrelaterte kriterier 

 Nærhet (internt) 

 Den aktive pasienten 

 Fleksibilitet 

 Holistisk 

 Helbredende arkitektur 

 Effektivitet og intern samhandling 

 Helhetlige pasientforløp 

 Relevans og levedyktighet 

I gruppeprosessen ble alternativenes styrke og svakheter vurdert ut fra disse kriteriene vurdert og skåret på en 
skala fra 1 til 5. De to hovedkriteriene ble vektet likt (50 %) hver, og innenfor disse hovedkriteriene ble det 
gjort en nyansering i vekting av delkriteriene, jf. tabellene nedenfor. 

Nedenfor oppsummeres resultatene i en tabell for hver plassering. Hovedkonklusjonen i idéfasen var at nord 
kommer klart bedre ut enn sør. Det gjaldt både bygningsmessig og i virksomhetsperspektiv. Bygningsmessig er 
dette blitt ytterligere forsterket i ettertid ved at programarealet nå er noe høyere enn det var i grunnlaget fra 
idéfasen, og en av utfordringene i sør var å få plassert tilstrekkelig areal inn på det tilgjengelige og anvendelige 
tomtearealet. På dette grunnlaget ble konklusjonen at videre utvikling av byggetrinn 3 bør baseres på plasse-
ring i nordenden av dagens bebyggelse. 

 

HOVEDKRITERIE DELKRITERIER - STIKKORD STYRKE SVAKHET Vekt (HK) 
Karakter 

(1-5)
Sum VxK

Byggrelaterte kriterier 0,50 1,4

Funksjonell egnethet
Nærhet til dammen som er et godt uteområde, 

god sol/ettermiddagssol
Mer helling og utvidelsesmuligheter dårlig 0,054 3 0,16

Tilgjengelighet (eksternt)
Uoversiktlighet tilgjengelighet til resepsjon/ 

inngang og lange ganger
0,054 2 0,11

Miljømessig og teknisk egnethet Enkelere VAV

Mer grunnarbeid, vanskeligere med 

fjernvarme, mye støv og støy fra bygging 

nabotomt med sykehus i drift. Krevende 

situasjon i forhold til byggbarhet

0,054 2 0,11

Eierforhold og alternativ bruk Risiko for redusjon av pris på tomt 0,054 4 0,22

Planstatus 0,054 5 0,27

Økonomi og tid

Rivekostnad og ekstra grunnkostnader. 

Krevende rigg og drift av sykehus og 

byggeplass. Hensyn til eks. drift av sykehus 

kan forlenge driftsperiode

0,120 2 0,24

Landskap 0,054 4 0,22

Stedsutvikling Nærhet til boligutvikling på nabotomt 0,054 2 0,11

Virksomhetsrelaterte 

kriterier
0,50 1,5

Nærhet (internt)
Nærhet til kantine, eks. hovedinngang, eks. 

lager og varelevering
Avstand til eks. sengeområde 0,120 4 0,48

Den aktive pasienten 0,043 5 0,22

Fleksibilitet 0,043 3 0,13

Holistisk Delt sykehus i forhold til pasientopphold 0,043 2 0,09

Helbredende arkitektur 0,043 4 0,17

Effektivitet og intern samhandling
Delt sengeormåder og vanskeligere å drifte 

effektivt
0,120 2 0,24

Helhetlige pasientforløp 0,043 2 0,09

Relevans og levedyktighet Må erstatte 500m2 som rives 0,043 3 0,13

SUM 1,0 2,98

Sør
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2.4. Kvalitetssikring av anbefalt plassering 

I arbeidet med konseptfasens steg 1 er det engasjert arkitekt og rådgivende ingeniører for utarbeidelse av skis-
seprosjekt. Deres første oppgave har vært å foreta en revisjon og kvalitetssikring i spørsmålet om plassering 
slik det er redegjort for i avsnitt 2.3. Kvalitetssikringen kan oppsummeres slik, basert på tilbakemelding fra skis-
seprosjektets arkitekt: 

De vurderinger som ble gjort i idéfasen stemmer godt overens med de vurderinger som prosjekteringsgruppen 
for konseptfase byggetrinn 3 har gjort. Gruppen peker særlig på følgende forhold: 

 En plassering i nord gir sammenhengende kommunikasjon på plan 1 mellom alle sengeposter og redu-
serer dermed en del av dagens logistikkproblemer knyttet til ulike etasjenivåer og avhengighet av 
heis/trapp for internkommunikasjon. 

 Som en del av arbeidet med oppstarten av konseptfasen har vi sett på ulike bygningsmessige utfor-
minger av bygget. Alternativ nord styrker seg i denne gjennomgangen, da denne plasseringen gir 
større frihetsgrad ved utforming av bygget. Tilgjengelig tomt er vesentlig større enn i sør-alternativet 
og gir mulighet for å bygge flere senger på samme plan og derigjennom gi direkte utgang til parkan-
legget for flere pasienter. 

 Konseptfasen skal vurdere to alternativer i tillegg til nullalternativet. Alternativ 2 inneholder i tillegg til 
nye sengeposter også nytt varemottak, ny hovedinngang og felles kantine. Tomtens størrelse, terreng-
fall og atkomstsituasjon medvirker til at dette kan løses på en bedre måte i alternativ nord enn i sør. 

 Ved en utbygging mot nord samles sengene geografisk og behovet for gjennomgang gjennom bygg G 
og F reduseres. Det er grunn til å anta at dette gir en større frihet og redusert kompleksitet knyttet til 
ombygging/omdisponering av lokaler i disse byggene. 

 Plassering i nord åpner muligheten for et stort parkområde i tilknytning til sengeområdene. Eksiste-
rende parkeringsplass kan fjernes og omgjøres til en park som omslutter tjernet øst for bygg I. 

 Plassering i nord vil gi lettere adkomst fra sengeområdene til eksisterende bussholdeplass. Det kan 
også vurderes å få etablert en busstopp nærmere sykehuset i videre bearbeiding. 

 

 

 

HOVEDKRITERIE DELKRITERIER - STIKKORD STYRKE SVAKHET Vekt (HK) 
Karakter 

(1-5)
Sum VxK

Byggrelaterte kriterier 0,50 2,2

Funksjonell egnethet
Gode solforhold og utsikt, Gode 

utvidelsesmuligheter mot øst
0,06 5 0,31

Tilgjengelighet (eksternt)

Reetablerer hovedinngang - nærhet til 

besøkende, parkering og 

helikopterlandingsplass

Må ha nytt varemottak, varelager og 

hovedinngang. 
0,06 4 0,25

Miljømessig og teknisk egnethet Enklere med Fjernvarme og god byggbarhet 0,06 5 0,31

Eierforhold og alternativ bruk 0,06 5 0,31

Planstatus 0,06 5 0,31

Økonomi og tid 0,06 4 0,25

Landskap 0,06 4 0,25

Stedsutvikling
God kontakt med bygging av offentlig tjeneste 

på nabotomt
0,06 3 0,19

Virksomhetsrelaterte 

kriterier
0,50 1,9

Nærhet (internt) Nærhet til eks. sengeområde
Avstand til kantine, eks. hovedinngang, eks. 

lager og varelevering
0,06 2 0,13

Den aktive pasienten 0,06 5 0,31

Fleksibilitet
Legger til rette for fleksibel drift mellom eks.og 

nytt sengeområde
0,06 5 0,31

Holistisk Samlet pasientoppholdsdelen 0,06 4 0,25

Helbredende arkitektur 0,06 4 0,25

Effektivitet og intern samhandling Samle sengeormåder og drifte effektivt Drift og varelev må relokaliseres (kostnader) 0,06 4 0,25

Helhetlige pasientforløp
Nærhet mellom pasienter på forkjellige faser i 

pasientforløpet og pasient/kliniker
0,06 4 0,25

Relevans og levedyktighet Gjøre noe med ny hovedinngang og kantine 0,06 3 0,19

SUM 1,0 4,13

Nord
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2.5. Mulighetsstudier basert på lokalisering i nord 

For konseptfasen er det engasjert arkitekt og rådgivende ingeniører fra Link Arkitektur, Nordic Office of Archi-
tecture og Multiconsult. I konseptfasen steg 1 har denne gruppen, hovedsakelig ved arkitekt, analysert syke-
husområdets utfordringer, muligheter og begrensninger med hensyn til byggetrinn 3. Det vises til vedlegg 3 
Skisseprosjektrapport Steg 1. 

Siden prosjektutløsende forhold både gjelder utfordringer i eksisterende bygg D og K samt utfordringer i hele 
sykehusanleggets interne og eksterne logistikk, så har arkitektenes analyser prioritert overordnede og helhet-
lige løsninger for hele sykehusanlegget, der hovedadkomst til sykehuset og trafikk inne i sykehuset har vært 
hovedtema. Også sykehusets bruk av utomhusarealer som ledd i den kliniske virksomheten er blitt vektlagt. 

På denne måten belyses hvordan en utbygging i nord kan knyttes sammen med resten av sykehuset på en hen-
siktsmessig måte, enten gjennom byggetrinn 3 eller ved tiltak som kan gjennomføres senere. Mulighetsstudi-
ene viser ulike måter å løse dette på. Valg av et overordnet ‘hovedgrep’ vil bli utredet og konkludert tidlig i 
konseptfasens steg 2. 

Så langt viser mulighetsstudiene at byggetrinn 3 kan løses på ulike og godt egnede måter på den valgte plasse-
ring i nord. Til grunn for denne vurderingen ligger ulike modeller for utforming av et sengebygg tilpasset det 
aktuelle romprogrammet, der spesielle behov som sykehusets pasienter har skal ivaretas. 

Utforming av sengebygget, selve skisseprosjekt, utarbeides i konseptfasens steg 2. 

Mulighetsstudiene i steg 1 viser også hvilke eksisterende arealer som egner seg for ombygging med sikte på 
relokalisering av funksjoner i bygg D og K. Utforming av ombygging er imidlertid svært avhengig av om en vel-
ger virksomhetsalternativ 1 eller 2. Dette løsningsarbeidet tar en derfor fatt på i steg 2. 

Hvorvidt tilgjengelig ombyggingsareal dekker det behov som oppstår ved relokalisering fra bygg D og K, er ikke 
kartlagt i detalj. Men en mulighetsstudie utført i idefasen viser at arealet er tilstrekkelig. Detaljering gjennom-
føres i skisseprosjektet. 

Arkitektenes arbeid med analyser og mulighetsstudier har skjedd i nært samarbeid med prosjektledelsen og 
med to medvirkningsgrupper der også pasientrepresentanter har deltatt. De vurderinger og betraktninger som 
framkommer er solid forankret. Styringsgruppen er orientert underveis. 

2.6. Driftsøkonomiske analyser og gevinstrealisering 

Innledning 

Iht. prosjektmandatet for byggetrinn 3 skal prosjektet utrede og evaluere ulike virksomhetsalternativer. Det 
skal bl.a. gjøres en overordnet analyse av gevinstpotensialet for de ulike alternativene samt en beregning av 
økonomisk bæreevne på prosjektnivå og på helseforetaksnivå. Det er derfor gjennomført en kartlegging av 
mulige gevinster for nullalternativet samt alternativene 1 og 2. 

Hovedformål med arbeidet har vært: 

 Beskrive gevinstpotensialet 

 Gi et godt bilde av forskjellene i gevinstpotensialet mellom de ulike alternativene 

Vurderingen av gevinster omfatter to hovedgrupper av gevinster: 

1. Økonomiske kvantitative gevinster 
2. Kvalitative gevinster – gevinster som vanskelig lar seg kvantifisere økonomisk 

Hovedfokus her er økonomisk kvantifiserbare gevinster, driftsøkonomiske effekter som kan knyttes til bære-
evne for byggeprosjektet. Gevinstanalysen knyttes til effekter av nybygg i nord og ombygging av eksisterende 
bygningsmasse. Prosjektet innebærer en samling av døgnvirksomheten i nord, og i alternativ 2 flyttes i tillegg 
støttefunksjoner som lager, logistikk, kjøkken, kantine og nytt inngangsparti i eller tilknyttet nytt bygg i nord. 
Alternativ 1 og 2 skal sammenlignes med nullalternativet. 

Denne gevinstanalysen omfatter både gevinster og tap, det vil si økte og reduserte kostnader og inntekter. Ge-
vinstområdene som er beregnet er knyttet til gevinstområder som påvirkes av byggalternativene og som fore-
taket må gjennomføre uavhengig av valgt alternativ for å sørge for et bærekraftig prosjekt. 
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Det er tatt utgangspunkt i Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser og vurdering av økonomisk 
bæreevne i investeringsprosjekter, kap. 3.4.2. Hovedgevinstområdene med dertil tilhørende delleveranser/til-
tak er følgende: 

 FDV 

 Klinisk personell 

 Medisinske støttetjenester 

 Pasienttransport 

 Øvrige driftseffekter 

 Øvrige service – og støttefunksjoner 

Metode 

En arbeidsgruppe bestående av medarbeidere med bred representasjon i foretaket har vurdert mulige gevinst-
områder (kalt tiltak) for fremtidig drift. Arbeidsgruppen har lagt til grunn foretakets strategi med underlig-
gende dokumenter. Videre er økonomisk gevinst av tiltakene beregnet. 

Tiltakene er knyttet direkte til virksomhetsalternativ, men også tiltak som er uavhengig av alternativ anbefales 
for å sikre økonomisk bærekraft. 

I dialog med Helse Sør-Øst om konseptfasenes steg 1 har betydningen av gevinstrealisering i prosjektet vært 
tillagt betydelig vekt. I konseptfaserapporten har vi derfor valgt å redegjøre nokså detaljert for resultatet av 
beregningene. Alle tiltak med forutsetninger er derfor beskrevet i utrykt vedlegg Beskrivelse av tiltak – gevinst-
realisering B3A. 

Forutsetninger 

Ny teknologi, endre klinisk tilbud fra sengebasert til økt grad av ikke sengebasert (poliklinikk, videokonsultasjo-
ner mv.), endring av pasientpopulasjonen i det sengebaserte og endring av arbeidsprosesser, er omfattende 
tiltak. Sykehuset må gjennomføre organisasjonsutvikling i tiden frem til byggetrinn 3 står ferdig for å hente ge-
vinstene som presenteres i denne analysen. Det er derfor usikkerhet knyttet til gevinstberegninger på et så 
tidlig stadium i et byggeprosjekt. 

Oppsummering av resultat innen hovedgevinstområdene 

 

(Minusfortegn i tabellen indikerer her reduserte kostnader eller økte inntekter) 
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(Minustegn indikerer her redusert antall årsverk) 

Det er valgt å ta utgangspunkt i år 2030. Da vil organisasjonen ha oppnådd en stabil drift i det nye og ombygde 
sykehuset siden planlagt ferdigstillelse er i 2026. 

Tiltakenes effekt innen hovdegevinstområdene måles i følgende tretrinns skala: 

 Mindre grad (0-20 % effekt) 

 Noen grad (20-60% effekt 

 Sterk grad (60-100 % effekt) 

Gevinstområder Beskrivelse av resultat – 

utgangspunkt er «base case scenario» 

Null alternativet- 

Frem mot 2030 vil 
gevinstene få føl-
gende effekt: 

Alternativ 1 

Frem mot 2030 vil 
gevinstene få føl-
gende effekt: 

Alternativ 2 

Frem mot 2030 vil 
gevinstene få føl-
gende effekt: 

FDV 

 

Her er det lagt inn 4 tiltak.  

Energi, vedlikehold og innvestering bygg, ren-
hold og vann. 

Alt 2 gir økte kostnader sammenlignet med 
null- og alt. 1 grunnet økt antall m2. 

Mindre grad Mindre grad Noen grad  

Klinisk personell 

 

Her er det lagt inn 15 tiltak.  

Oppsummert omhandler tiltakene tre hoved-
områder:  

- Ta i bruk og nyttiggjøre ny teknologi 
- Endre arbeidsprosesser 
- Bedret logistikk knyttet til pasientbehand-

ling 
 
Effektene av tiltakene øker for hvert av alter-
nativene. 

Noen grad  Sterk grad  Sterk grad 

Medisinske støt-
tetjenester 

Her er det lagt inn 1 tiltak; sporing av utstyr. Sterk grad Sterk grad Sterk grad 



Sunnaas sykehus byggetrinn 3 Konseptrapport steg 1
  

 

 Sunnaas sykehus HF Revidert konseptrapport 11.mai 2022 24 

Følsomhetsanalyse 

Hovedgevinstområdene er gitt resultater i henholdsvis kroner og årsverk med et «base case scenario» (lik 
andre beregninger i analysen), med et «Best case scenario» (alt går 10 % bedre) eller et «worst case scenario» 
(alt går 10 % dårligere). Dette er beregnet i alle tre alternativer. 

 Gevinsten vil kunne realiseres uavhengig av al-
ternativer.  

Pasienttransport 

 

Her er det lagt inn 1 tiltak – automatisert inn-
sjekk og sentralbord.  

Gevinsten vil kunne realiseres i noen grad i 
null + alt 1.  

Kun ved å flytte hovedinngang med resepsjon 
(alt 2) vil all effekt kunne realiseres 

 Noen grad  Noen grad  Sterk grad 

Øvrige driftsef-
fekter 

 

Her er det lagt inn 2 tiltak – redusert møtetid 
og endret casemix inntekter 

Endret trend fra fysiske møter til en høy andel 
digitale møter forutsettes at reduserer kostna-
dene uavhengig av valgt byggalternativ. 

Endret pasientsammensetning ved reduksjon 
av senger og økt poliklinisk aktivitet vil påvirke 
inntektene negativt. Nullalternativet blir mest 
påvirket da sengetallet tas ned allerede fra 
01.01 2025 grunnet oppstart av rehabilitering 
av bygg D. I alternativ 1 og 2 kan driften opp-
rettholdes slik den er i dag frem til innflytning 
nytt bygg i 01.07. 2026. 

 Sterk grad  Sterk grad Sterk grad 

Øvrige service – 
og støttefunksjo-
ner 

Her er det lagt inn 5 tiltak – avfallshåndtering, 
prosessplattform, matomsorg, kjøkken og kan-
tine, varemottak, logistikk, servicefunksjoner, 
arbeidstøy og garderobe 

Her skiller det mye mellom nullalternativet, og 
alt 1 sammenlignet med alt 2. når det gjelder 
gevinsteffekt. Kun ved å flytte lager, logostikk, 
kjøkken og kantine til det nye bygget vil en få 
full effekt av tiltakene.  

Se egen rapport fra Myloc. 

 Noen grad   Noen grad Sterk grad 
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(Minustegn indikerer her redusert antall årsverk) 

 

Oppsummert 

Arbeidet med beregning av gevinster viser at alle tre alternativene vil kunne utløse gevinster med de forutset-
ninger som er lagt til grunn om å ta i bruk og nyttiggjøre seg ny teknologi og endring av arbeidsprosesser. Al-
ternativ 2 skiller seg ut med best resultat. Det skyldes at alternativ 2 har i seg et større areal som muliggjør å 
flytte viktige støttefunksjoner som lager, logistikk, kjøkken, kantine og nytt inngangsparti nærmere den kliniske 
driften. Ved å fortette disse funksjonene utløses det en betydelig mulighet for effektivisering av driften. 
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Kvalitative gevinster 

Prosjektutløsende forhold og mulige tilleggsgevinster 

Hensikten med byggeprosjektet er primært å løse de forholdene som har vært prosjektutløsende.  
De prosjektutløsende forhold oppsummeres i følgende punkter: 

 Bygningsmassen er ikke tilpasset eller tilpasningsdyktig for dagens og framtidens arbeidsmåter, tek-
nologi- 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 poli-
klinikk, til vareleveranse og tøy- og avfallshåndtering. Dårlig flyt og sammenheng mellom hovedfunk-
sjoner som kantine/resepsjon/treningsareal og sengerom. Dårlig flyt i logistikk, varemottak, avfalls-
håndtering. 

Tilleggsgevinster: 

 Rehabilitering 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 bygning tilpasset dagens og fremtidens arbeidsmåter, teknologi og digitalise-
ringskrav. 

 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.  

Pasient – og ansattperspektiv 

Byggetrinn 3 med nytt sengebygg i nordenden og ombygging av bygg E, F og G vil generelt gi et betydelig bedre 
tilbud til pasientene, og gi betraktelig bedre arbeidsforhold for de ansatte. 

Alternativ 1 vil svare opp flere av de utløsende forholdene og noen av de definerte tilleggsgevinstene, med av-
vikling av uhensiktsmessig bygningsmasse, samling av klinisk virksomhet i nord, nye moderne sengeområder, 
en bygningsmasse som er tilpasset pasientpopulasjonen, og dagens og fremtidens arbeidsmetoder og teknolo-
gisk utvikling. 

Alternativ 2 vil svare opp på både de utløsende prosjektfaktorer og på tilleggsgevinstene i målbildet. I tillegg til 
ovennevnte faktorer vil dette alternativet gi et mer fortettet sykehus hvor klinikken oppnår nærhet til kantine 
og nytt inngangsparti samt at forsyning inn og avfall ut får en vesentlig bedre logistikkløsning med kortere lo-
gistikklinjer til de store forbruksområdene. 

Inneliggende pasienter vil oppleve moderne, trygge og helsefremmende omgivelser med fasiliteter som for-
ventes i et moderne sykehus. Byggetrinn 3 med nytt bygg og ombygde eksisterende bygg vil styrke kvaliteten 
på alle sykehusets virksomhetsområder, noe som vil komme pasienter og pårørende til gode. Nytt sentralisert 
inngangsparti og kantine vil tilrettelegge for betydelig økt tilgjengelighet for alle som besøker sykehuset. Pro-
sjektet vil utnytte sykehustomtens unike plassering med utsikt til sjø og utsyn til grønne omgivelser. Det satses 
på nærhet til gode uteområder og naturverdier som motiverer til fysisk aktivitet og bidrar til psykisk velvære. 

Ansatte vil få et bedre arbeidsmiljø som er tilrettelagt for bedre arbeidsprosesser, som reduserer fysiske be-
lastninger gjennom økt bruk av teknologi og en fortettet bygningsmasse som korter ned på avstander. Sunnaas 
sykehus vil fremstå som en mer attraktiv arbeidsplass som rekrutterer og beholder viktig kompetanse. 
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Digitalisering – kvalitative gevinster 

Nye tjenester 

Flere nye digitale tjenester planlegges innført i Sunnaas sykehus HF de nærmeste årene. Dette gjelder områ-
dene intern og ekstern samhandling, mobilitet, sporing og logistikk og danner en viktig del av grunnlaget både 
for vurderingen av de kvantitative og kvalitative gevinstene. Disse kommer uavhengig av utviklingen av bygge-
trinn 3, men flere vil kunne ha et større nyttepotensial i en fornyet bygningsmasse. 

Gevinster 

Her har en valgt to sentrale perspektiver: pasient (P) og kliniker (K). Oppstillingen er ikke uttømmende, men 
peker på noen sentrale gevinstområder. For å synliggjøre mulig omfang og effekt er det tatt inn egne kolonner 
hvor dette er vurdert. 

Verdielement Gevinst 
for 

Vurdering 
av omfang 

Vurdering 
av verdi 

Økt pasientsikkerhet       

Enklere og raskere dokumentasjon på grunn av integrasjoner reduse-
rer muligheten for feil i dokumentasjon 

P/K A +++ 

Enklere tilgang til pasientopplysninger reduserer muligheten for feil i 
behandling 

P/K B +++ 

Nye digitale tjenester øker personvern og informasjonssikkerhet P/K A +++ 
Økt kvalitet dokumentasjon       
Strukturerte data, færre mellomledd i dokumentasjonen med inte-
grerte løsninger  

P A +++ 

Strukturerte data med større mulighet for datafangst til eks. kvalitets-
register  

P/K B ++ 

Bedre pasientbehandling gjennom tettere (tverrfaglig) samarbeid 
mellom helsepersonell 

P B +++ 

Forbedret arbeidsmiljø       

Redusert fysisk belastning i arbeidet gjennom redusert gangdistanse i 
arbeidsdagen  

K C ++ 

Roboter bistår med de tunge løftene  K B ++ 

Redusert sårbarhet       

Uegnede verktøy erstattes med spesialdesignede løsninger K B +++ 

Økt bruk av digitale verktøy gir redusert personavhengighet K A +++ 
Økt tilgjengelighet       
Større tilgjengelig på arbeidsverktøy og informasjon uavhengig av lo-
kasjon på sykehuset 

K B ++ 

Økt fleksibilitet       
Alle relevante tjenester på mobile enheter gir muligheter for å kunne 
kommunisere og arbeide uavhengig av sted. 

K B +++ 

Enklere tilgang til egen informasjon       
Gjennom flere tjenester på helsenorge.no integrert med helse-foreta-
kets nettsider forbedres pasientenes tilgang til egen helseinformasjon 

P A +++ 

Større tilgjengelighet til helsetjenestene uavhengig av geografi       

 Pasienten føler seg tryggere og bedre ivaretatt når personalet kan bli 
hos pasienten mens de søker hjelp gjennom chat og alarmtjenester 

 P  B  ++ 

 Tjenestene på helsenorge.no som kommuniserer med sykehusets sys-
temer gir pasientene tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted 

 P  A  +++ 

 Større grad av innflytelse over egen behandlingssituasjon og behov       
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 Tilgang til journalinformasjon og annen relevant helseinformasjon gir 
pasientene større innsikt i egen helse, og gir større grad av påvirkning 
på egen behandling. 

 P  A  +++ 

 Mulige negative effekter         

 Digitalt utenforskap  P  B  --- 

 Tilgjengelighet til helsepersonell - behov for skjerming  K  C  - 

 Redusert fysisk pasientkontakt  P/K  B  -- 

 

Definisjon av verdiene Verdi 

+ Vurdert å ha noe nytteverdi 

++ Vurdert å ha en del nytteverdi 

+++ Vurdert å ha stor nytteverdi 

Nøytral   

_ Vurdert å ha noe negativ nytteverdi 

-- Vurdert å ha en del negativ nytteverdi 

--- Vurdert å ha stor negativ nytteverdi 

Definisjon av verdiene Omfang 

A Stort omfang 

B Middels omfang 

C Begrenset omfang 

  

  

2.7. Nullalternativene 

Nullalternativet - definisjon 

I Sykehusbygg sin Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er nullalternativ definert. Et nullalternativ 
skal utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. Et nullalternativ forstås i denne sammen-
heng som referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. Hensikten med nullalternativet er å 
sikre et best mulig beslutningsunderlag. Det foreligger også en veileder til nullalternativet utarbeidet av Fi-
nansdepartementet. Disse veilederne er lagt til grunn for beskrivelse av nullalternativene nedenfor. 

To mulige nullalternativer for byggetrinn 3 

I byggetrinn 3 på Sunnaas sykehus er det vurdert to tilnærminger til nullalternativet, i tråd med veiledningene: 

1) Nullalternativ 0+ 

Nullalternativ 0+ innebærer å opprettholde byggene D og K. Byggene vil bli betydelig utbedret og oppgradert, 
jf. tilstandsbeskrivelsen, inkludert bad knyttet til hvert pasientrom. 

Nullalternativ 0+ har samme tidshorisont som øvrige alternativ i prosjektet og er derfor sammenlignbart med 
disse. Nullalternativ 0+ tar utgangspunkt i dagens situasjon og framtidig behov for ordinært, korrigerende og 
forebyggende vedlikehold slik at tilstanden ikke blir dårligere enn på beslutningstidspunktet. Videre inngår ut-
skiftinger og nødvendige oppgraderinger, fornyelse for å kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i 
analysen, samt at det er tatt hensyn til andre, vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning. 

2) Utsettelsesalternativ (baseline) 

Utsettelsesalternativet innebærer å utsette nybygginvesteringen i 3-10 år. I denne perioden vil nødvendig ved-
likehold bli gjennomført i bygg D og K. Også dette alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og framtidig 
behovstilfredsstillelse/dekningsgrad begrenset til dette alternativets levetidsperspektiv. 

I begge disse to tilnærmingene til nullalternativ skal antall sengerom i bygg D reduseres fra 70 til 50. 

 

https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Veileder-for-tidligfasen-i-sykehusbyggprosjekter.pdf


Sunnaas sykehus byggetrinn 3 Konseptrapport steg 1
  

 

 Sunnaas sykehus HF Revidert konseptrapport 11.mai 2022 29 

Historikk og tilstand for bygg D og K 

Sunnaas sykehus er bygget gjennom flere perioder. I 2011 vedtok styret til Helse Sør-Øst RHF en arealplan for 
sykehuset som forutsatte utvikling av eiendomsmassen i tre trinn. I de to første byggetrinnene (ferdigstilt 2010 
og 2015) gjennomførte Sunnaas sykehus helt nødvendig oppgradering og nyetablering av pasientrom med til-
hørende kliniske funksjoner, i henholdsvis bygg H og bygg I. Byggetrinn 3 vil, med et nytt bygg nord for bygg H, 
fullføre det komplette sykehuset og samle sengearealene i tre nærliggende bygg; bygg H, bygg I og nytt bygg. 

Byggetrinn 3 skal, ved ombygging av eksisterende bygningsmasse og nytt bygg, erstatte pasientbygg D og bygg 
K. Disse byggene fra 60-tallet holder ikke lenger tilstrekkelig standard og er derfor ikke egnet til klinisk virksom-
het i årene fremover. Byggetrinn 3 er en forutsetning for å legge til rette for den virksomheten Sunnaas syke-
hus HF skal drive de neste 30-40 årene. Forventet utvikling tilsier økt bruk av polikliniske dagtilbud og ambu-
lante tjenester. Det sengebaserte tilbudet vil i hovedsak rette seg mot pasientgrupper med sammensatte og 
omfattende rehabiliteringsbehov. Et fullført byggetrinn 3 vil bidra til et fremtidig godt rehabiliteringstilbud, og 
videre utvikling av rehabiliteringsfagene innen forskning, utvikling, samhandling, innovasjon og teknologi. 

Helt siden Helse Sør-Øst vedtok arealplanen for sykehuset i 2011, har det vært planlagt å avvikle driften i bygg 
D og bygg K, for eksempel ved at de avhendes. Fra 2011 er det derfor kun gjennomført mindre vedlikehold i 
byggene, med unntak av tiltak for å bedre brannsikkerheten i form av branntetting og nye branntavler og de-
tektorer. Byggene har Multimap-kartlegging i 2017 og 2020, med tilstandsgrad på henholdsvis 2,4 og 3,0 i 
2020. I dag er det 70 pasientrom i bygg D. Bygget er lite hensiktsmessig til pasientbehandling. Pasientrommene 
er uten WC/dusj, bygget har dårlige tekniske installasjoner og stor slitasje på flater. Det er fukt- og råteskader 
på fasade, vindu og dører, noe som fører til et dårlig innemiljø. Lydkrav for sensitiv informasjon er ikke over-
holdt, verken mellom behandlingsrom, fellesarealer og kontorer eller mellom pasientrom. Bygg K har flere av 
de samme utfordringene som bygg D knyttet til kontorplasser og pårørenderom/familierom for gruppeopp-
hold. 

De fleste bygningselementer har tilstandsgrad 3 både med hensyn til alder og funksjon.  

Det er ventet at en utsettelse av byggetrinn 3 vil kunne føre til pålegg fra offentlige myndigheter (bl.a. Arbeids-
tilsynet) ved en utsettelse av byggetrinn 3. 

Beskrivelse av baseline-alternativet – utsettelse 3-10 år 

En utsettelse av byggetrinn 3 vil utløse et umiddelbart behov for utbedringer. Fortsatt drift i byggene i ytterli-
gere 3-10 år vil kreve mye oppgradering for å ivareta arbeidsmiljøkrav, universell utforming og pasientinforma-
sjonssikkerhet. 

Bygg D og K har lav funksjonell egnethet. Dette kommer frem i Multimap fra 2020. Byggene har tilstandsgrad 
3, noe som betyr at alle bygningsdeler har en alder som er utover antatt levetid eller at de har funksjonsbrudd. 
Ved en beslutning om utsettelse er det avgjørende å gjennomføre tiltak for å tilfredsstille lover og bygnings-
messige forskriftskrav, sikre universell utforming og ivareta pasientsikkerhetsinformasjon. 

Kostnaden for gjennomføring av baseline-alternativet anses som høy sammenlignet med de andre alternati-
vene som også bidrar til funksjonelle forbedringer. I dette alternativet vil 20 pasientrom bli stående ubrukt. I 
kostnadsestimatet er det ikke lagt inn kostnader for bl.a. å forbedre lydskjerming av pasientrom og kontorer, 
eller kostnader for ombygging av pasientrom til andre formål. Dette alternativet vil heller ikke endre WC og 
dusjfasiliteter for pasienter og ansatte. 

Ved baseline-alternativet vil det frigjøres areal på ca. 30 % av bygg D sitt areal. Det er ikke estimert kostnader 
for ombygging av arealene slik at de kan omdisponeres til andre formål. 

Beskrivelse av nullalternativ 0+ - tidsperspektiv som for nybyggalternativene 

Dette alternativet beskriver en rehabilitering og ombygging av byggene D og K. Alternativet reduserer antall 
sengerom med 20 rom fra 70 til 50. Det blir bad/WC på alle pasientrom og nye føringsveier for VVS. Alternati-
vet vil sikre pasientinformasjonssikkerhet på linje med nye bygg. 

Alternativet vil imøtekomme flere av de byggetekniske kravene som er nødvendig for drift av sykehuset. Reha-
biliteringen av bygg D og K vil være omfattende og funksjonelt og bygningsmessig på linje med et nybygg. 
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Vurdering av nullalternativene 

Utsettelsesalternativet (baseline) for 3-10 år anses som ikke et realistisk alternativ. Kostnadene som må inves-
teres for å sikre videre drift i bygg D og bygg K vil gi høye investeringskostnader og lite effekt. Selv betydelige 
investeringer vil ikke bedre pasientbehandlingen eller innfri lov og forskriftskrav. I tillegg vil det føre til tap av 
gevinstrealisering i perioden og pasienter vil, i likhet med øvrig nullalternativ, ha behov for å benytte andre 
lokaler i perioden med byggearbeid. 

I videre omtale av nullalternativene, bl.a. i alternativevalueringen, er det ‘nullalternativ 0+’ som ligger til grunn. 

2.8. Prosjektkostnad og LCC-vurderinger 

Kostnadsestimat for nullalternativene 

I grunnlaget for oppstart av konseptfasen fra september 2021 er prosjektkostnaden for nullalternativ 0+ esti-
mert til 230 MNOK, basert på Multimap-kartlegging. Ref. Grunnlag for videreføring av Byggetrinn 3 til konsept-
fase datert 13.09.2021. Det er ikke foretatt noe nytt estimat for nullalternativene. Estimatet for nullalternati-
vet er oppjustert med prisstigning og tillegg for forventet kostnad P50. UIempekostnad 40 MNOK er holdt 
utenom i begge tilfeller, dvs. kostnader knyttet til leie av alternative pasientarealer under byggeperioden. 

Med samme usikkerhetsbilde som for nybyggene, med 11 % økning fra basisestimat til forventet kostnad P50, 
vil basiskostnad for nullalternativet estimeres til 214 MNOK. 

For baselinealternativet estimeres prosjektkostnaden til ca. 68 % av nullalternativ 0+. 

Kostnadsestimat alternativ 1 og 2 med nybygg, relokalisering og ombygging 

Med bistand fra arkitekt og rådgivende ingeniører samt Bygganalyse AS er det utarbeidet kostnadsestimat for 
alternativene 1 og 2. Estimatet er basert på dagens prisnivå (april 2022) og på de arealer for nybygg og relokali-
sering/ombygging som framkommer av hovedprogrammet. Estimatene er altså ikke basert på konkrete byg-
ningsmessige løsninger, noe som først kan gjøres i steg 2. Estimatene er videre basert på erfaringstall fra flere, 
aktuelle sykehusprosjekter iflg. Bygganalyse AS. 

Hovedprogrammets nettoarealer, jf. avsnitt 2.2, er omregnet til bruttoareal med faktor 1,8. Arealene i kost-
nadsestimatene er følgelig: 

Nettoarealer iht. 

hovedprogrammet

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

Alternativ 1 2 322 4 180 799 1 438 3 121 5 618

Alternativ 2 3 159 5 686 799 1 438 3 958 7 124

Brutto-/nettofaktor 1,8 10.05.2022

Nybygg
Relokalisering 

fra D og K
Sum

 

Estimatet for basiskostnad er utarbeidet av Bygganalyse AS: 

Basiskostnad alternativ 1: 

 Sunnaas sykehus - byggetrinn 3 

 Prosjektdata: 

Bruttoareal 4 180                 m2 1 438                 m2 5 618                 m2

Utendørs areal 8 000                 m2 -                    m2 8 000                 m2

Hovedsammendrag  Sum  kr/m2  Sum  kr/m2  Sum  kr/m2 

Felleskostnader 27 027 000         6 466      5 256 000           3 655      32 283 000         5 746      

Bygning 63 500 000         15 191    14 300 000         9 944      77 800 000         13 848    

VVS 27 700 000         6 627      7 400 000           5 146      35 100 000         6 248      

Elkraft 20 100 000         4 809      3 900 000           2 712      24 000 000         4 272      

Tele og automatisering 13 200 000         3 158      2 700 000           1 878      15 900 000         2 830      

Andre installasjoner 4 200 000           1 005      900 000             626         5 100 000           908         

Sum Huskostnad (konto 01 - 06) 155 727 000       37 255    34 456 000         23 961     190 183 000       33 852    

Utendørs 13 000 000         3 110      -                    -          13 000 000         2 314      

Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07) 168 727 000       40 365    34 456 000         23 961     203 183 000       36 166    

Generelle kostnader 47 600 000         11 388    8 300 000           5 772      55 900 000         9 950      

Spesielle kostnader 17 200 000         4 115      -                    -          17 200 000         3 062      

Merverdiavgift 58 381 750         13 967    10 689 000         7 433      69 070 750         12 295    

Basiskostnad (konto 01 - 10) 291 908 750       69 835    53 445 000         37 166     345 353 750       61 473    

 Alternativ 1 

 SUM  Nybygg  Relokalisering 
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Basiskostnad alternativ 2: 

 Sunnaas sykehus - byggetrinn 3 

 Prosjektdata: 

Bruttoareal 5 686                 m2 1 438                 m2 7 124                 m2

Utendørs areal 12 000               m2 -                    m2 12 000               m2

Hovedsammendrag  Sum  kr/m2  Sum  kr/m2  Sum  kr/m2 

Felleskostnader 35 280 000         6 205      5 256 000           3 655      40 536 000         5 690      

Bygning 85 700 000         15 072    14 300 000         9 944      100 000 000       14 037    

VVS 37 700 000         6 630      7 400 000           5 146      45 100 000         6 331      

Elkraft 22 700 000         3 992      3 900 000           2 712      26 600 000         3 734      

Tele og automatisering 16 200 000         2 849      2 700 000           1 878      18 900 000         2 653      

Andre installasjoner 5 700 000           1 002      900 000             626         6 600 000           926         

Sum Huskostnad (konto 01 - 06) 203 280 000       35 751    34 456 000         23 961     237 736 000       33 371    

Utendørs 19 500 000         3 429      -                    -          19 500 000         2 737      

Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07) 222 780 000       39 180    34 456 000         23 961     257 236 000       36 108    

Generelle kostnader 63 000 000         11 080    8 300 000           5 772      71 300 000         10 008    

Spesielle kostnader 20 000 000         3 517      -                    -          20 000 000         2 807      

Merverdiavgift 76 445 000         13 444    10 689 000         7 433      87 134 000         12 231    

Basiskostnad (konto 01 - 10) 382 225 000       67 222    53 445 000         37 166     435 670 000       61 155    

 Alternativ 2 

 Nybygg  Relokalisering  SUM 

 

 

Oppsummert og fordelt på nybygg og relokalisering/ombygging gir følgende resultat: 

Nybygg

Baseline Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2

Basisestimat -                        -                        291 908 750            382 225 000       

Forventede tillegg -                        -                        

Prosjektkostnad (P50) -                        -                        347 371 413            451 025 500       

Reserve (% av P50) -                        -                        

Koatnadsramme P85 -                        -                        406 424 533            527 699 835       

Ombygging

Baseline Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2

Basisestimat 140 000 000       214 000 000       53 445 000              53 445 000          

Forventede tillegg

Prosjektkostnad (P50) 155 000 000       250 380 000       63 599 550              63 076 900          

Reserve (% av P50)

Koatnadsramme P85 180 000 000       295 448 400       74 411 474              73 799 973          

Basis tot 345 353 750            435 670 000       

P 50 155 000 000       250 380 000       410 970 963            514 102 400       

P 85 180 000 000       295 448 400       480 836 007            601 499 808        

LCC-analyse (livssyklus-analyse) alternativ 1 og 2 

Beregning av FDV-kostnader foreligger i rapport fra Bygganalyse AS. Rapporten følger som utrykt vedlegg 
Sunnaas sykehus BT 3 – FDV-kostnader datert 02.05.2022. Rapporten viser følgende resultat: 
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2.9. Oppsummering av økonomisk bæreevne 

Økonomisk bæreevne skal vurderes både på foretaksnivå og på prosjektnivå.  

Malverket til økonomisk langtidsplan 2023-2042 er benyttet ved vurdering av økonomisk bærekraft på fore-
taksnivå, da spesielt godt egnet til det formålet. Hvert alternativ er lagt inn i malverket med datagrunnlaget og 
forutsetninger som gjelder for alternativet. Siden det er malverket til ØLP 2023-2042, så blir alternativene i 
grafene, sammenliknet med fjorårets innsendte ØLP. 

Når det gjelder vurdering av bæreevne på prosjektnivå, er bærekraftmodellen til Helse Sør-Øst RHF benyttet. 

Oversikt alternativer som vurderes med viktige nøkkeltall: 

 

 

 

Økonomisk bæreevne på foretaksnivå 

Økonomisk bæreevne på foretaksnivå gjennomgås, med fokus på likviditetsutvikling, driftsresultat før avskriv-

ninger (EBITDA) og risiko. 

 

 

Oppdatert 11.5.22 Alle tall i 1000 NOK

Kronebeløp i 1000 NOK, der annet ikke oppgitt Baseline Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2

Antall senger/pasientrom alle bygg 139 139 139 139

Antall senger i nybygg/renover bygg D 50 50 50 50

Sum Nybygg TNOK P50 0 0 347 400 450 924

Sum kvm bto. 5 651 5 651 4 180 5 686

Ombygging Bygg F, G, E kvm 0 0 1 438 1 438

kvm pris ombygging 44 228 43 864

Ombygging TNOK (P50) 0 0 63 600 63 077

Totalrenovering Bygg D og K TNOK 155 000 230 000

Sum Nybygg/Renovering/ombygging (P50) 155 000 250 000 411 000 514 000

Merkostnader/inntektstap i byggeperiode 39 000 39 000

Sum prosjektkostnader 194 000 289 000 411 000 514 000

Salgsproveny tomter -72 500 -72 500

Langsiktig finansieringsbehov 194 000 289 000 338 500 441 500

Sparebehov i TNOK 18 711           19 576           27 214         33 478         

Utnyttelsesgrad identifiserte nto. gevinster 100 % 100 % 95 % 90 %

Sparebehov tilsvarende antall årsverk 21 22 29 34

Egenkapital nybygg 155 000 155 000 155 000 155 000

Egenkapitalandel nybygg (eks ombygging og salg) 80 % 54 % 38 % 30 %

Lån fra HSØ til nybygg 39 000           134 000         256 000       359 000       

Resultatmargin snitt 2023-2042 eks. salgsgevinster 1,2 % 0,7 % 1,0 % 1,1 %

UB bank 2022 TNOK 145 202 145 202 145 202 145 202

UB bank 2042 TNOK 31 610 -42 537 48 475 65 539
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Baseline 

Bygg D og K blir rundt 67 % totalrenovert, sammenliknet med alternativ 0. Nyrenoverte bygningselementer vil 

ha en levetid på 30 - 40 år, mens ikke-renoverte elementer vil ha levetid 3-10 år, og må dermed gjøres noe 

med i perioden 2030-2042.  

Forutsetninger og nøkkeltall: 

 Prosjektkostnad (P50): 194 millioner (155 mill. til 67 % renovering og driftskonsekvenser byggeperi-

ode 39 mill.) 

 Salg eiendommer: 0 

 Byggeperiode: 1.1.2025-1.7.2026, 18 måneder. 

 Netto gevinster lagt inn i kroner: 18,7 mill.  

 Netto gevinster lagt inn i månedsverk: 21 årsverk 

 Utnyttelsesgrad netto gevinster fra gevinstgruppa: 100 % 

 Resultatmargin snitt 2023-2042 eks. salgsgevinster: 1,2 % 

 UB bank 2042: 32 mill. 

 Egenkapital: 155 mill. 

 Egenkapitalandel i prosjektet: 80 % 

 

I tabellen nedenfor vises likviditetsutviklingen i perioden 2023-2042: 

 

Grafen over viser bankbeholdningen (de blå stolpene) ved hvert årsslutt. Da dette alternativet ikke får bidrag 

fra salg eiendom på 72,5 mill., samt har driftskonsekvenser i byggeperioden på -38 mill., viser grafen at foreta-

ket vil trekke noe på kassekreditten helt til 2037. I 2029 er estimert trekk 25 millioner, for deretter å bedre seg 

til +32 mill. i 2042.  

Foretaket har en trekkadgang på kassekreditten på inntil 159 millioner, så fortsatt ikke i nærheten av å over-

stige rammen. 
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Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) får en knekk i 2025 og 2026 som følge av driftskonsekvenser byggepe-

riode på -39 mill. Dette alternativet har ikke med salg eiendom, slik alternativet som lå i forrige ØLP hadde. Fra 

2027 og utover, ligger EBITDA på nivå med fjorårets økonomiske langtidsplan, som anses som akseptabelt.  

 

 

 

Grafen over viser planlagte og oppnådde resultater i årene 2023-2035. Resultat i 2025 og 2026 er belastet 

driftskonsekvenser på henholdsvis – 26 mill. og – 13 mill. i byggeperioden. Alternativet har heller ikke salgsge-

vinster fra eiendom. Fra 2028 og utover, er resultatene bedre enn i fjorårets ØLP. 

 

Risiko Baseline 

Risiko vurderes etter hvor stort prosjektet er i kroner (prosjektkostnad), løpende likviditetsbeholdning, hvor 

store sparetiltak som må til og utnyttelsesgrad av sparetiltak identifisert for alternativ. 

Prosjektkostnaden i Baseline på 194 mill. betegnes som lav. Alternativet får ikke inntekter fra salg eiendom, og 

må trekke på kassekreditten i området 10-20 mill. 



Sunnaas sykehus byggetrinn 3 Konseptrapport steg 1
  

 

 Sunnaas sykehus HF Revidert konseptrapport 11.mai 2022 36 

100 % av identifiserte gevinster på 18,7 mill. er lagt inn, hvilket er en risiko, da ingen reserver i sparetiltakene. I 

tillegg fordres ytterligere sparetiltak på 2 mill. for å unngå langvarig trekk på kassekreditten. Det er mulig, men 

ingen ytterligere tiltak er identifisert pr nå. 

Foretaket selger ikke unna egen eiendom og beholder eiendommene og mulighetene de gir til fremtiden. Den 

økonomiske verdien av dette er ikke tallfestet eller lagt inn. 

Alternativ 0 

Forutsetninger 

 Prosjektkostnad (P50): 289 millioner (Totalrenovering 250 mill. og driftskonsekvenser byggeperiode -
39 mill.) 

 Salg eiendommer: 0. 

 Byggeperiode: 1.1.2025-1.7.2026, 18 måneder. 

 Netto sparegevinster lagt inn i kroner: 19,6 mill.  

 Netto gevinster lagt inn i månedsverk: 22 årsverk 

 Utnyttelsesgrad netto gevinster fra gevinstgruppa: 100 %  

 Resultatmargin snitt 2023-2042 eks. salgsgevinster: 0,7 % 

 Største trekk kassekreditt: -55 mill. i 2035, i årene etter forbedres likviditeten 

 UB bank 2042: -43 mill. 

 Ytterligere sparebehov for å unngå langvarig trekk på kassekreditt: 3 mill. 

 Egenkapital: 155 mill. 

 Egenkapitalandel i prosjektet: 54 % 

 

I tabellen nedenfor vises likviditetsutviklingen i perioden 2023-2042: 

 

Grafen over viser bankbeholdningen (de blå stolpene) ved hvert årsslutt. Da dette alternativet ikke får bidrag 

fra salg eiendom på 72,5 mill., samt har driftskonsekvenser i byggeperioden på -39 mill., viser grafen at foreta-

ket har behov for å trekke på kassekreditten de neste 20 år. I 2035 er estimert trekk -55 millioner, for deretter 

å bedre seg til -43 mill. i 2042.  

Foretaket har en trekkadgang på kassekreditten på inntil 159 millioner, så fortsatt langt igjen før går utover 

rammen. 
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Grafen over viser at driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) får en knekk i 2025 og 2026 som følge av drifts-

konsekvenser byggeperiode på -39 mill. Dette alternativet har ikke med salg eiendom, slik alternativet som lå i 

forrige ØLP hadde. Fra 2027 og utover, ligger EBITDA på nivå med fjorårets økonomiske langtidsplan, som an-

ses som akseptabelt.  

 

 

Grafen over viser planlagte og oppnådde resultater i årene 2023-2035. Resultat i 2025 og 2026 er belastet 

driftskonsekvenser på henholdsvis – 26 mill. og – 13 mill. i byggeperioden og alternativet har ikke salg av eien-

dom for 72,5 mill. Resultater i årene 2028-2035 er helt på linje med fjorårets ØLP. 

 

Risiko alternativ 0 

Risiko vurderes etter hvor stort prosjektet er i kroner (prosjektkostnad), løpende likviditetsbeholdning, hvor 

store sparetiltak som må til og utnyttelsesgrad av sparetiltak identifisert for de ulike alternativer. 

Prosjektkostnaden i alternativ 0 på 289 mill. betegnes som moderat. Alternativet får ikke inntekter fra salg ei-

endom, og må trekke på kassekreditten i området 20-55 mill. de neste 20 år. 

100 % av identifiserte gevinster på 19,6 mill. er lagt inn, hvilket er en risiko, da ingen reserver i sparetiltakene. I 

tillegg fordres ytterligere sparing på 3 mill. for å unngå langvarig trekk på kassekreditten. Det er mulig, men 

ingen tiltak er identifisert pr nå. 

På den positive siden, så selger ikke foretaket unna egen eiendom og beholder verdiene og mulighetene til 

fremtiden. Den økonomiske verdien av dette er ikke tallfestet eller lagt inn. 
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Alternativ 1 

Alle tabeller og grafer er laget ette at netto gevinster fra gevinstgruppa er lagt inn. 

Forutsetninger og nøkkeltall: 

 Prosjektkostnad: 411 millioner (Nybygg 347 mill. og ombygging 64 mill.) 

 Salg eiendommer: 72,5 

 Byggeperiode: 1.1.2024-1.7.2026, 30 måneder. 

 Netto gevinster lagt inn i kroner: 27,2 mill.  

 Netto gevinster lagt inn i månedsverk: 29 årsverk 

 Utnyttelsesgrad netto gevinster: 95 % 

 Resultatmargin snitt 2023-2042 eks. salgsgevinster: 1 % 

 UB bank 2042: 48 mill. 

 Egenkapital: 155 mill. 

 Egenkapitalandel i prosjektet: 38 % 

 

I tabellen nedenfor vises likviditetsutviklingen i perioden 2023-2042: 

 

Som en kan se fra grafen over, reduseres bankbeholdningen (de blå stolpene) betydelig i byggeperioden. I 
2025 er det estimert at foretaket må trekke på kassekreditten med -44 millioner. I årene 25 – 28 er det lagt inn 
salg av eiendom på i alt 72,5 mill., som gjør at bankbeholdningen raskt blir positiv igjen. I 2042 er det beregnet 
at bankbeholdningen er 48 mil. 

Foretaket har en trekkadgang på kassekreditten på inntil 159 millioner, så fortsatt langt igjen før går utover 
rammen. 

 

 

Grafen over viser driftsresultat før avskrivninger, samt med og uten salg av eiendom, bedre enn fjorårets ØLP. 
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Grafen over viser planlagte og oppnådde resultater i årene 2023-2035. Til tross for omfattende sparetiltak, lig-
ger resultatene rundt null de første årene (justert for salgsgevinster eiendom) etter at bygget/ombygging er 
ferdig. Fra 2029 forbedrer resultatene seg og er noe bedre enn fjorårets ØLP. 

 

Risiko alternativ 1 

Risiko vurderes etter hvor stort prosjektet er i kroner (prosjektkostnad), løpende likviditetsbeholdning, hvor 
store sparetiltak som må til og utnyttelsesgrad av sparetiltak identifisert for alternativet. 

Prosjektkostnaden i alternativ 1 på 411 mill. betegnes som høy. Alternativet får inntekter fra salg eiendom. 

Bankbeholdningen ligger rundt 0, helt til 2039, og ender på 48 mill. i 2042. 

95 % av identifiserte gevinster er lagt inn, hvilket gir noe rom for å feile. 

Foretaket selger unna verdifull eiendom og reduserer mulighetene i fremtiden. Den økonomiske tapet av eien-
domsverdier er ikke tallfestet eller lagt inn. 

 

Alternativ 2 

Alle tabeller og grafer er laget etter at netto gevinster fra gevinstgruppa er lagt inn. 

Forutsetninger og nøkkeltall: 

 Prosjektkostnad: 514 millioner (nybygg 451 mill. og ombygging 63 mill.) 

 Salg eiendommer: 72,5 (takst 2019) 

 Byggeperiode: 1.1.2024-1.7.2026, 30 måneder.  

 Netto gevinster lagt inn i kroner: 33,5 mill. 

 Netto gevinster lagt inn i månedsverk: 34 årsverk 

 Utnyttelsesgrad netto gevinster fra gevinstgruppa: 95 % 

 Resultatmargin snitt 2023-2042 eks. salgsgevinster: 1,1 % 

 UB bank 2042: 66 mill. 

 Egenkapital: 155 mill. 

 Egenkapitalandel i prosjektet: 30 % 
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I tabellen nedenfor vises likviditetsutviklingen i perioden 2023-2042: 

 

Som det fremkommer i grafen reduseres bankbeholdningen kraftig (de blå stolpene) i prosjektperioden. I en 

kort periode er det estimert at foretaket må trekke på kassekreditten med inntil -47 millioner. I årene 25 – 28 

er det lagt inn salg av eiendom på i alt 72,5 mill. som gjør at bankbeholdningen raskt blir tilnærmet positiv 

igjen. 

Foretaket har en trekkadgang på kassekreditten på inntil 159 millioner, så fortsatt langt igjen før går utover 

rammen. 

 

 

Grafen over viser driftsresultat før avskrivninger, med og uten salg av eiendom. Klart bedre enn fjorårets ØLP, 
da store sparetiltak slår inn. 
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Grafen over viser planlagte og oppnådde resultater i årene 2023-2035. Til tross for omfattende sparetiltak, lig-

ger resultatene rundt null de første årene (justert for salgsgevinster eiendom) etter at bygget/ombygging er 

ferdig. Fra 2029 forbedrer resultatene seg og er klart bedre enn fjorårets ØLP. 

 

Risiko 

Risiko vurderes etter hvor stort prosjektet er i kroner (prosjektkostnad (P50), løpende likviditetsbeholdning, 
hvor store sparetiltak som må til og utnyttelsesgrad av sparetiltak identifisert for alternativet. 

Prosjektkostnaden i alternativ 1 på 514 mill. betegnes som meget høy. Alternativet får inntekter fra salg eien-
dom. 

Egenkapitalandelen er beregnet til 30 %, som er på nivå med minimumskravet fra Helse Sør-Øst på minst 30 %. 

Bankbeholdningen ligger rundt 0, helt til 2034, og ender på 66 mill. i 2042. 

90 % av identifiserte gevinster er lagt inn, hvilket gir noe rom for å feile. 

Foretaket selger unna verdifull eiendom og reduserer mulighetene i fremtiden. Den økonomiske tapet av eien-
domsverdier er ikke tallfestet eller lagt inn. 

 

Økonomisk bæreevne på prosjektnivå 

Data fra alternativ 0, alternativ 1, alternativ 2 og baseline, er lagt inn i en økonomisk bærekraftmodell som 
Helse Sør-Øst RHF har laget. Kontantstrømmer fra direkte prosjektrelaterte driftseffekter og kjernegevinster 
for hvert alternativ er lagt inn (ref. punkt 2.6). Prosjektkostnader for hvert alternativ er lagt inn. (ref. punkt 2.8) 

Modellen beregner nåverdi for alle alternativer. Nåverdien beregnes ut fra kontantstrømmer i alle år, både fra 
prosjektkostnad og kontantstrømmer som er lagt inn fra gevinstarbeidet. 

Helse Sør-Øst RHF benytter en diskonteringsrente på 4% som standard. 

 

Evaluering av alle alternativer 

Det er tre alternativer, samt baseline skal vurderes når det gjelder økonomisk bærekraft. 

Baseline 

Baseline gjennomfører 67 % av totalrenovering som ligger i alternativ 0 og det koster 155 millioner. Dersom en 

velger dette som en midlertidig løsning i påvente av at får bygge nytt, så er det en svært kostbar midlertidig 

løsning som svekker økonomisk bæreevne betydelig for et eventuelt nybygg senere. Dersom en velger baseline 

som en varig løsning, så vil de siste 33 % av totalrenovering måtte gjennomføres etter 10-15 år. Da ender base-

line opp som alternativ 0, men som må utføres i to omganger, hvilket er uhensiktsmessig og dyrere.  

Konklusjon: Baseline utgår fordi hvis man velger baseline, så må man velge alternativ 0 ved neste beslutnings-

punkt. Da står en overfor valget om å fullføre baseline til 75 -100 mill. eller bygge nytt til 451 mill. eller 568 

mill.  

Økonomisk bærekraft alt 0, 1 og 2 

Alternativene er alle økonomisk bærekraftige, dersom lykkes med sparetiltakene som er lagt inn, samt at det 

ikke blir økning i estimert prosjektkostnad. 

Selv om alle har tilstrekkelig økonomisk bærekraft på foretaksnivå, så har de ulik økonomisk risikoprofil. Stør-

relse på investering og medfølgende størrelse på sparebehov og reduksjon av månedsverk, har stor betydning 

for vurdering av risiko. 

Alt 0 har lav risiko og beholder store tomteverdier, alt 1 har høy risiko. Alt 2 har meget høy risiko. 

Foretaket kan også selge eiendom, for å styrke finansiering av alt 0. Parkeringsplassen ved portnerboligen kan 

selges og kanskje tomteområder i nord, som det da ikke vil bli bygd på. Alternativ 0 ville da fremstått som det 

alternativet som har best økonomisk bærekraft. 
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Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som det er lagt vekt på for å vurdere økonomisk bærekraft. 

 

 

 

2.10. Usikkerhetsvurderinger gevinster og prosjektkostnader 

Følsomhetsanalyse gevinstrealisering 

Usikkerhet knyttet til beregning av gevinster er belyst med følsomhetsanalyser i avsnitt 2.6. 

Usikkerhet i estimat av prosjektkostnader 

Det er gjort en usikkerhetsvurdering av estimatene av prosjektkostnader omtalt i avsnitt 2.7, altså for alternati-
vene 1 og 2. Vurderingene er gjort i et gruppearbeid med prosjektledelsen, arkitekt og rådgivende ingeniører 
samt Bygganalyse AS. Analyseprosessen ble ledet og dokumentert av MetierOEC AS. Rapport fra analysen fore-
ligger som utrykt vedlegg, og hovedkonklusjonene er gjengitt nedenfor. 

Analysen ga følgende vurdering av kostnadsbildet når usikkerheten i estimatene inkluderes: 

Alternativ 1: 

Evaluering økonomisk bærekraft på foretaksnivå

Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 

Likviditetsutvikling

Ikke bra, må 

spare 3 mill mer bra minus bra pluss

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)  Bra Meget bra Meget bra

Resultatutvikling

Snitt 

resultatmargin på 

0,7 % er litt lavt

Snitt 

resultatmargin 

på 1 % er greit

Snitt 

resultatmargin 

på 1,1 % er greit

Egenkapitalandel 54 % er meget bra 38 % er bra 30 % er nok

Størrelse investering 250 mill er lavt

411 mill. er 

høyt

518 mill. er 

meget høyt

Størrelse sparebehov

20 mill. er 

overkommelig 27 mill. er mye 33 mill. er mye

Reduksjon i antall månedsverk

22 er 

overkommelig 29 er mange 34 er mange

Risiko totalt Lav Høy Meget høy

Verdiforringelse eiendom/tomter Ingen.

Selger x kvm 

regulert 

eiendom

Selger x kvm 

regulert 

eiendom

Nåverdiberegninger Svak Bra meget bra
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Alternativ 2: 

 

 

Usikkerhetsbildet som framkommer i analysen, er slik: 

Alternativ 1: 
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Alternativ 2: 

 

Usikkerhetsbildet for de to alternativene 1 og 2 er altså nokså likeartet. For de største usikkerhetselementene 
er forklaringen som følger: 

 Markedsusikkerhet og nybygg huskostnad: 

Kostnadsestimatet er basert på dagens ‘normale’ priser og på erfaringstall fra gjennomførte eller lø-
pende sykehusprosjekter. Prisindeks per april 2022 er lagt til grunn, som innebærer en prisøkning på 
6,3 % det siste året. Det er imidlertid for tiden en svært spesiell prisutvikling i byggemarkedet, bl.a. 
med sterk prisstigning på enkelte byggevarer og med leveranseproblemer på en del produkter. Dette 
fører til stor usikkerhet og fare for betydelig økning i byggekostnader. 

På den annen side har prosjektledelsen erfaring fra et pågående og fullt ut sammenlignbart prosjekt 
der kostnaden er vesentlig lavere enn erfaringstallene fra andre sykehusprosjekter. Dette gir en for-
ventning om en vesentlig lavere byggekostnad enn i foreliggende kostnadsestimat. 

 Modenhet i prosjektet: 

Nybygget er ikke designet ennå og det er ikke foretatt kalkyler av et konkret bygg. Dette innebærer 
risiko for at bygget kan bli dyrere enn kostnadsestimatet. 

I usikkerhetsanalysen er det lagt til grunn at programarealet er fastlagt og uten usikkerhet. Imidlertid 
er det betydelig usikkerhet knyttet til brutto-/nettofaktoren på 2,1 i estimatet. Her er det forventning 
om en arealeffektivisering i et bygg med mange like og relativt store rom (50 sengerom på 18 kvm). 

 Prosjektledelse og gjennomføringsevne: 

Sykehuset har noe erfaring som byggherre fra forrige byggetrinn. Erfaringer derfra er allerede under 
implementering i prosjektet, og en vil knytte til seg ekstern kompetanse med ytterligere erfaring fra 
sykehusprosjekter. 

Den største usikkerheten er imidlertid, i negativ retning, den forestående beslutningsprosessen på 
eiersiden, med fare for ‘rykk og napp’ i prosjektutvikling og gjennomføring. 

Oppsummering prosjektkostnader 
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Nybygg Baseline Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2

Basisestimat 0 0 292 382

Prosjektkostnad (P50) 0 0 347 451

Ombygging

Basisestimat 140 214 54 54

Prosjektkostnad (P50) 155 250 64 63

Prosjektkostnad totalt P50 155 250 411 514

Alle beløp MNOK prisnivå april 2022 11.05.2022
 

Utvikling areal og kostnad siden 2021 

Da sykehuset på nytt søkte om å få igangsette arbeid med konseptfase for byggetrinn 3, ble det utarbeidet et 
notat Grunnlag for videreføring av Byggetrinn 3 til konseptfase datert 13.september 2021. Av dette notatet – 
‘søknaden’ - framgår bl.a. følgende om arealer, sammenlignet med arealer i konseptfasens steg 1: 

 Nullalternativet: Rehabilitering av bygg D og K 5.600 kvm. Arealet er uendret i konseptfasens steg 1 

 Nybyggalternativ: Ombygging som følge av relokalisering fra bygg D og K: 1.700 kvm brutto. Arealet er 
redusert i konseptfasens steg 1 til 1.438 kvm som følge av redusert brutto-/nettofaktor. 

Nybyggareal 6.300 kvm brutto i søknaden, basert på brutto-/nettofaktor ca. 2,0. I konseptfasen er 
bruttoareal nybygg 5.686 kvm basert på brutto-/nettofaktor 1,8, altså en reduksjon på ca. 10 %. 

Nettoarealet er uendret. 

Videre framgår følgende om kostnader: 

 Nullalternativet: Kostnad estimert til 230 MNOK i ‘søknaden’ (P50) prisnivå juli 2021. Estimatet er i 
utgangspunktet beholdt, men det er justert for prisstigning samt påslag for p50. UIempekostnad 40 
MNOK er holdt utenom i begge tilfeller. 

 Nybyggalternativ: Forventet kostnad nybygg og ombygging i ‘søknaden’ 475 MNOK (P50) prisnivå juli 
2021. I konseptrapporten er prosjektkostnaden estimert til 514 MNOK (P50) april 2022. 

De viktigste endringene som forklarer økningen på 39 MNOK i alternativ 2 oppsummeres slik: 

 Redusert bruttoareal pga. endret brutto-/nettofaktor gir kostnadsreduksjon ca. 48 MNOK 

 Prisstigning iht. indeks juli 2021 – mars 2022 3,5 % tilsvarende ca. 16 MNOK 

 Resultatet av  usikkerhetsanalysen. 

2.11. Kriterier for vurdering og valg av alternativ 

I konseptfasen skal det ifølge prosjektmandatet foretas en sammenligning av foreliggende alternativ, inklusive 
nullalternativet, som skal gi grunnlag for prosjektets anbefaling av hvilket alternativ som videreføres til steg 2. 
En dokumentert og sporbar sammenligning må baseres på et sett kriterier som benyttes ved sammenligningen. 

Grunnlag for vurdering og valg av alternativ går igjen under flere tema i konseptfasens steg 1. Blant annet er 
det under avsnitt 2.6 om driftsøkonomi og gevinster sammenlignet kvalitative gevinster i alternativene. Dette 
er viktig for ikke å se de økonomiske gevinstene isolert. 

Som grunnlag for en samlet og helhetlig vurdering av alternativene er det fastlagt et sett kriterier for sammen-
ligningen. Disse tar utgangspunkt i de tre eierperspektivene som hovedkriterier med underkriterier: 

Virksomhetsperspektiv – vekttall 1 

 Innovativt og miljøvennlig 

 Funksjonell egnethet for klinisk virksomhet, forskning og undervisning mv. 

 Funksjonell egnethet for digitalisering av arbeidsprosesser og rehabiliteringstjenester 

 Funksjonell egnethet for medisinsk og ikke medisinsk service 

 Overordnet ekstern og intern logistikk 

 Faglig og tverrfaglig utvikling, samarbeid, rekruttering 

 Økonomi: gevinstrealisering og bæreevne 
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Brukerperspektiv – vekttall 2 

 Behandling og pleie 

 Atkomst og intern logistikk 

 Pasientrom og øvrige pasientarealer 

 Nærhet til uteareal, lys, utsikt 

 Tilgang til og bruk av utearealer 

 Forhold for pårørende 

Bygg- og prosjektperspektiv – vekttall 1 

 Fleksibilitet for endret bruk. Potensial for videre utvikling av bygningsmassen 

 Teknikk, drift, energi og miljø 

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet fysisk 

 Gjennomføring. Byggeplass og klinisk drift. Tid 

 Prosjektkostnad 

 Risiko og usikkerhet 

 Myndighetsforhold. Plan og bygningsloven. Arbeidsmiljøloven 

2.12. Rangering og vurdering av alternativene 

Alternativene er evaluert ut fra de til sammen ca. 20 delkriteriene som er definert i avsnitt 2.11. Evalueringen 
er gjort i flere omganger med representanter for bl.a. intern byggherregruppe og prosjektledelsen. I tillegg er 
kriteriene under brukerperspektiv evaluert med bistand fra brukerrepresentanter. 

Resultatet av evalueringen er oppsummert i to dokumenter: a) selve begrunnelsen for evalueringen på hvert 
enkelt kriterium og b) poengtildeling i henhold til evalueringen. Disse to dokumentene følger som utrykt ved-
legg til konseptrapporten. 

Evalueringens poengtildeling er som følger: 

Kriterienes perspektivområder: Nullalternativ Alternativ 1 Alternativ 2

Virksomhet 9 25 35

Bruker 32 46 60

Bygg og prosjekt 21 19 14

Sum poeng 62 90 109
 

Evalueringen av kvalitetskritene kan oppsummeres slik: 

Nullalternativet 

Nullalternativet løser i all hovedsak den primære utfordringen med den dårlige funksjonelle og tekniske tilstan-
den i bygg D og K. De rehabiliterte byggene kan få en bygningsmesssig standard langt på linje med nybygg og 
vil gi akseptable forhold mht. helse, miljø og sikkerhet for pasienter og ansatte, herunder sengerom med bad. 
Det kan bli nødvendig å akseptere noen avvik fra nybyggstandard av kostnadsmessige årsaker og fordi eksiste-
rende bygg skaper eventuelle hindringer for ønskede tiltak. 

Rehabiliterte bygg gir bedre forhold mht. miljø, energibruk osv. Gjenbruk av bygg kan være miljøriktig. 

Nedtrapping av sengetallet i bygg D vil frigjøre areal for andre formål og kan dermed bidra til bedre funksjona-
litet for andre funksjoner enn selve sengerommene. 

Nullalternativet gir ikke noe bidrag til løsning av øvrige utfordringer som gjelder intern og ekstern logistikk. 
Dette er et vesentlig moment som taler mot nullalternativet. 

Byggrehabiliteringen medfører en kostnadskrevende utflytting av pasienter og annen virksomhet i byggeperio-
den. På den annen side gir dette en byggeplass der arbeidene kan gjennomføres effektivt og med best mulig 
framdrift. 
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Nullalternativet innebærer stor usikkerhet mht. myndighetskrav og kostnader. 

 

Alternativ 1 og 2 

Nybyggene løser fullt ut den primære utfordringen med den dårlige funksjonelle og tekniske tilstanden i bygg 
D og K. Nybygg vil gi maksimale forhold mht. helse, miljø og sikkerhet for pasienter og ansatte. Nybygg kan de-
signes med sikte på helsefremmende omgivelser og universell utforming, og løsningene kan tilrettelegges for 
maksimal bruk av utomhusareal, lys og utsikt. 

Nybygg gir det beste grunnlag for miljøriktig bygg og byggeprosess. 

Nybygg samler pasientområdene, noe som gir bedre intern logistikk og bedre grunnlag for tverrfaglig samar-
beid, forskning og undervisning og dermed bedre rehabiliteringstilbud. Tilrettelegging i planløsninger og i IKT 
infrastruktur muliggjør innovasjon i tjenesteutviklingen. 

I tillegg gir alternativ 2 vesentlig bedre løsning for ikke medisinske støttefunksjoner, intern og ekstern logistikk. 
Dette innebærer et betydelig bidrag til gevinstrealiseringen. Bedre atkomstforhold gir bedre forhold for pasi-
enter, pårørende og ansatte. 

Begge nybyggalternativ medfører ombyggingsarbeid som innebærer de samme usikkerheter og ulemper som 
for nullalternativet. Ombyggingen vil bli krevende overfor sykehusets kliniske virksomhet i lengre perioder. 

2.13. Anbefalt alternativ 

Evalueringen omtalt i avsnitt 2.12 viser tydelig at nullalternativet skårer dårligst og alternativ 2 best ut fra de 
gitte kriterier. I kriteriene er imidlertid økonomi likestilt med flere andre kriterier, der økonomi omfatter ge-
vinstrealisering, økonomisk bæreevne og prosjektkostnader. Ved anbefaling av alternativ må det derfor legges 
til grunn at foretrukket alternativ må være realistisk og gjennomførbart med hensyn til økonomi. I så hen-
seende oppsummeres alternativenes status i forhold til økonomi og usikkerhet knyttet til dette: 

 Alternativ 2 viser solid bidrag til gevinstrealisering og er bare av den grunn å foretrekke som det mest 
‘lønnsomme’ – ‘den beste investeringen’. 

Gevinstrealiseringen er imidlertid beheftet med usikkerhet og vil kreve effektiv gjennomføring av in-
novative tiltak og organisasjons- og tjenesteutvikling. 

 Alle alternativene anses som økonomisk bærekraftige, forutsatt at gevinstrealiseringen gjennomføres 
og det ikke blir vesentlig økninger i estimert prosjektkostnad. Selv om alternativene har tilstrekkelig 
økonomisk bærekraft på foretaksnivå, så har de ganske ulik økonomisk risikoprofil. 

Nullalternativet har lav risiko og beholder store tomteverdier. Alternativ 1 har høy risiko mens alter-
nativ 2 har meget høy risiko. 

 Prosjektkostnadene har relativt sett stor usikkerhet for alle tre alternativ. I absolutte tall er imidlertid 
usikkerheten størst – og stor – for alternativ 2. Den store usikkerheten er dominert av markedsusik-
kerhet, og det vil derfor være en hensiktsmessig strategi å arbeide videre med dette alternativet for å 
se om markedsusikkerheten blir nærmere avklart de nærmeste måneder, eventuelt avvente hvordan 
offentlige byggeprosjekter generelt skal håndtere markedsusikkerheten. 

 Usikkerheten i prosjektkostnad for alternativ 1 og 2 er også preget av modenhet i prosjektet, særlig 
vurdering av brutto-/nettofaktor. Dette tilsier at det bør arbeides videre med nybyggalternativ for å 
avklare bruttoarealet nærmere i skisseprosjekt. Det ligger et betydelig potensial for reduksjon av usik-
kerhet i dette forholdet. 

 Endelig peker usikkerheten i alternativene 1 og 2 på gjennomføringsevne, særlig knyttet til den fore-
stående behandlings- og godkjenningsprosess. Prosjektet er nå i ‘god flyt’ med alle viktige ressurser 
på plass for en effektiv videreføring i fase 2. Særlig gjelder det videreføring av skisseprosjektarbeidet 
som vil gi svar på en rekke usikkerheter og utfordringer. 

For å velge alternativ for videreføring i steg 2, så må de kvalitative gevinstene veies opp mot den økonomiske 
risiko og bæreevne som alternativene representerer. Alternativ 2 antas å ha størst risiko både for prosjektkost-
nad og for gevinstrealisering, men medfører på den annen side de beste kvaliteter for både pasienter, pårø-
rende og ansatte. Ut fra en overordnet og strategisk betraktning vil dette alternativet bidra til ‘å løfte’ sykehu-
set og sikre gode framtidsmuligheter. 
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Ut fra vurderingene og analysene i konseptrapporten så anbefales derfor at alternativ 2 videreføres i konsept-
fasens steg 2. Usikkerhet knyttet til prosjektkostnaden vil kunne reduseres gjennom skisseprosjektet i steg 2, 
blant annet gjennom en nærmere avklaring om bruttoareal (brutto-/nettofaktor). 

Det er spørsmål om hvorvidt alternativ 1 rangert som ‘nest best’ er ønskelig å gjennomføre. Dette alternativet 
anses som ‘halvgodt’ og svarer ikke på vesentlige deler av de prosjektutløsende forholdene. Med en investe-
ring i den aktuelle størrelsesorden 400 - 500 MNOK, får vi ikke en løsning av vesentlige logistikkutfordringer 
som alene vil kunne utgjøre betydelig bidrag til gevinstrealisering. 

Dersom det ikke finnes rom for gjennomføring av alternativ 2 eller det anses å ha for stor risiko, vil det være å 
foretrekke at nullalternativet gjennomføres, slik at de akutte, prosjektutløsende forholdene kan utbedres. Ut-
byggingspotensialet i nord vil dermed framstå som en ressurs for framtidig utvikling. 

Nullalternativets baseline-variant anses som uaktuell, etter som denne løsningen vil medføre behov for ytterli-
gere investering om få år. 

3. Plan for det videre arbeidet i steg 2 

Resultatet av behandlingen av konseptrapport for steg 1 er avgjørende for innhold og framdrift i neste fase – 
steg 2. Prosjektet anbefaler at alternativ 2 legges til grunn for videre arbeid, men dette alternativet vil muli-
gens overstige grensen for at Sunnaas sykehus HF selv kan være prosjekteier (500 MNOK). 

Det anbefales likevel at foretaket selv er prosjekteier også i steg 2, slik prosjektmandatet legger opp til. Eventu-
elt skifte av eierskap kan da vurderes nærmere når steg 2-rapporten behandles og prosjektet eventuelt videre-
føres til forprosjekt. 

De viktigste aktivitetene i neste fase – konseptfasen steg 2 – oppsummeres slik, forutsatt at nullalternativet 
ikke legges til grunn: 

 Fullføre teknisk program 

 Videre bearbeiding IKT-program 

 Skisseprosjekt nybygg for valgt alternativ: 
- Vurdere og avklare hovedgrep mht. adkomst 
- Skissere og avklare alternative løsninger for nybygg 
- Skissere og avklare alternative løsninger for ombygging 
- Utarbeide komplett skisseprosjekt 

 Videreføre hovedprogram/romprogram, bl.a. som konsekvens av skisseprosjekt 

 Utarbeide prosjektkostnadskalkyle med usikkerhetsanalyse 

 Revidere og ytterligere bearbeide gevinstrealisering og bæreevne 

 Utarbeide plan for forprosjektfasen 

 

 

 

Planlagte milepæler for noen av aktivitetene er: 

 Videreføre hovedprogram/romprogram 06.09.2022 

 Skisseprosjekt med basiskalkyle 18.10.2022 

 Usikkerhetsanalyse 28.10.2022 

 Konseptrapport steg 2 01.11.2022 

 Godkjenning/avklaring for neste fase forprosjekt 01.02.2023 

Prosjektorganisasjonen skal tilpasses neste fase. 

4. Vedleggsliste 

1. Prosjektmandat for byggetrinn 3 Sunnaas sykehus HF datert 22.01.2022 

2. Hovedprogram Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus datert 04.05.2022 

3. Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus Skisseprosjektrapport Steg 1 datert 08.04.2022 


