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Fredrikstadklinikken Navn på lokalisasjon i Fredrikstad 

DPS Fredrikstad Distriktpsykiatrisk senter i Fredrikstad 
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1 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET  
Sykehuset Østfold (SØ) – psykisk helsevern har de siste årene flyttet og samlokalisert de distriktsbaserte tjenestene 
i Moss, Sarpsborg og Halden. I indre Østfold og i Fredrikstad er imidlertid dette fortsatt organisert på tre ulike 
lokasjoner. Døgnområdet og poliklinikken (VOP) er lokalisert i sykehusets gamle bygg, St. Joseph, på Cicignon, 
mens barne-/ungdomspoliklinikken (BUPP) og sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) inkludert LAR-enheten (etableres 
høst 2016) er lokalisert i leide lokaler i sentrum.  
 
I tråd med fremtidsrettet og moderne sykehusdrift – både bygningsmessig, kvalitetsmessig og ressursmessig 
ønsker SØ nå å samlokalisere de distriktsbaserte tjenestene i Fredrikstad i ett nytt bygg. Arbeidet med 
konseptutvikling for nytt bygg og samlokalisering i Fredrikstad igangsettes og organiseres som prosjekt med bred 
medvirkning fra de berørte seksjonene, vernetjenesten samt nødvendige støttefunksjoner.  

1.1 Føringer for prosjektet 

Et nytt bygg til de distriktsbaserte tjenestene i Fredrikstad skal være plassert sentrumsnært. Sykehuset Østfold vil 
ikke eie bygget men være leietaker. Det er åpent for SØ om det er et nybygg eller et allerede eksisterende bygg 
som kan tilpasses sykehusets behov. Siden dette er utgangspunktet for prosjektet er det ikke utarbeidet flere 
alternativer for løsning. 
 
Arealbehov, bygningsmessige funksjoner og krav samt nødvendig infrastruktur skal kartlegges og beskrives i plan 
for konseptutvikling.   
 
Nasjonale standarder for den type virksomhet som man ønsker å samlokalisere skal følges. 
 
I det øvrige skal prinsipper og forutsetninger tilsvarende de som ble lagt til grunn for samlokalisering i 
Sarpsborgklinikken være gjeldende. 
 

1.2 Prosjektets navn 

Konseptutvikling Fredrikstadklinikken.  
 

1.3 Prosjekteier 

Prosjekteier er viseadministrerende direktør/klinikkdirektør psykisk helsevern Irene Dahl-Andersen og 
prosjektdirektør i SØ Tore Dag Olsen. Prosjektleder for konseptutviklingfasen er Hanne Smehaug, 
utviklingsenheten. 
 

1.4 Sluttrapport / plan for konseptutvikling 

Rapporten er tredelt og inneholder: 
1. Beskrivelse av prinsipper som ligger til grunn for dimensjonering av bygget 

2. Funksjonsbeskrivelse av de ulike funksjonene i bygget 

3. Romkatalog (Excel fil) med alle rom, funksjoner og tilhørende arealbehov.  Alle rom i romkatalogen har et 

referanserom i Kalnes med tilhørende romfunksjonsprogram fra «dRofus» 
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1.5 Fremdriftsplan 

Tidsperspektiv Aktivitet Ansvar 

Mars-september 
2016 

Konseptutvikling og 
hovedfunksjonsprogram 

Utviklingsenheten v / Hanne Smehaug 

September-
desember 2016 

Intern behandling i SØ Prosjektdirektør Tore Dag Olsen og 
Eiendomsavdelingen v / Anne Charlotte Moe 

Primo 2017 Intern behandling i Helse Sør-Øst og 
eventuelt i Sykehusbygg 

Prosjektdirektør Tore Dag Olsen og 
Eiendomsavdelingen v / Anne Charlotte Moe 

Medio-ultimo 2017 Anbudsprosess Prosjektdirektør Tore Dag Olsen og 
Eiendomsavdelingen v / Anne Charlotte Moe 

2018 Detaljeprosjektering og oppstart etablering 
av Fredrikstadklinikken (bygging/omgjøring) 

 

Ultimo 2019 Flytting og ibruktakelse  

 

2 MEDVIRKNING OG INVOLVERING  
Utviklingsenheten v/ Hanne Smehaug har ledet arbeidet i konseptutviklingsfasen, eiendomssjef Anne Charlotte 
Moe og rådgiver psykisk helsevern Helena Wallin Holm har bistått og deltatt i alle møter.  
 
Det har vært bred medarbeidermedvirkning og involvering fra de seksjonene i psykisk helsevern som skal inngå i 
fremtidig Fredrikstadklinikk. Vernetjenesten har deltatt i hele prosessen i alle enheter inkludert HVO på overordnet 
nivå. HMS sjef Terje Engvik er kjent med og har kommentert som vedlegg i e-post. 
 
Alle møter har vært preget av stort engasjement og vilje til å finne gode og framtidsrettede løsninger. Det har blitt 
utført godt og konstruktivt arbeid både i og mellom møtene i seksjonene. 
 

2.1 Oppsummering av medvirkningsprosessen 

Hvem har medvirket Hva slags medvirkning Omfang 

Seksjonsleder, 1-2 
medarbeidere og lokalt 
verneombud 

Arbeidsmøter, 
befaring i Kalnes og 
Sarpsborgklinikken. 

Det er avholdt tre møteserier per seksjon i 
perioden mai-august 2016 med fokus på å 
beskrive aktivitet, arbeidsprosesser og 
arealbehov. Det er i tillegg avhold ett møte 
med representanter for merkantile tjenester. 
 

Avdelingssjefer, seksjonsledere, 
1-2 medarbeidere, lokalt 
verneombud og 
prosjektdirektør SØ 

Felles informasjonsmøter 
underveis i prosessen. 

Fire møter er gjennomført i løpet av perioden 
mars-juni 2016. 

Seksjonsledere Felles arbeidsmøte 
avslutningsvis i prosessen. 

Det er avholdt ett møte 25.8.16 med fokus på 
fellesfunksjoner, sambruk av rom, beregning 
av antall rom til fellesfunksjoner samt 
prinsipper for seksjonenes plassering i bygget. 
 

Klinikkdirektør og 
avdelingssjefer psykisk 
helsevern samt 
prosjektdirektør SØ og 
hovedverneombud 

Koordinering og beslutninger 
som har vært nødvendige for 
å holde framdriften i 
prosessen. 

Det er avholdt to møter den 10. juni og 7. 
september 2016. 

Avdelingssjefer  
teknisk, IKT, forsyning/logistikk, 
sykehusservice og eiendom 

Arbeidsmøter. Det er gjennomført to møter for å beskrive 
service- og støttefunksjoner samt tilhørende 
arealbehov. 
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3 PRINSIPPER FOR DIMENSJONERING AV NYTT BYGG 

3.1 Nasjonale føringer 

Prosjektets kapasitetsberegning bygger på prinsippene i Helse Sørøst og Sintefs rapport A26321 - Analyse av 
aktivitet og kapasitetsbehov 2030. I rapporten pekes det på at et utviklingstrekk er økt behov for polikliniske 
tjenester, dagbehandling og arenafleksible tjenester. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner påvirker således 
overføringen av aktivitet og ressurser fra døgntilbud til poliklinikker og ambulante tjenester.  
 
Rapporten beskriver at behovet for polikliniske tjenester innenfor psykiske helsevern for voksne fortsatt øker med 
samme nivå som fra 2009 til 2013 (realvekst 2,8 %) på nasjonalt nivå. Det betyr en realvekst på 9,5 % fra 2013 til 
2030. Innenfor TSB har utviklingen vært enda kraftigere (realvekst 15,4 % i samme periode), og en lineær utvikling 
vil bety en realvekst på 52 % fra 2013 til 2030. Legges de samme forutsetninger til grunn for aktiviteten i det 
døgnbaserte DPS-tilbudet, gir det en samlet reduksjon i antall oppholdsdøgn på knapt 8 %. 
 
I tråd med nasjonale føringer og parallelt med konseptutviklingsprosessen endrer psykisk helsevern DPS 
Fredrikstad døgnområde og poliklinikk sin virksomhet fra 1.9.2016. Antall døgnplasser reduseres med 10, fra 28 til 
18. Poliklinikk og ambulant team planlegger for tilsvarende aktivitet- og ressursøkning. Dette danner til sammen 
underlaget for konseptutviklingsplanen. 
 

3.2 Kapasitetsberegning  

Det foreligger per nå ingen planer for ytterligere reduksjon i døgnplasser slik at Fredrikstadklinikken dimensjoneres 
for 18 døgnplasser. Døgnområde for psykisk helsevern i Kalnes ligger til grunn for arealbehovet. 
 
For alle seksjonene legges budsjettplan 2017 til grunn for aktivitet, kapasitetsberegning og arealbehov i tillegg til 
prinsippene gitt i kapittel 4.1 og 4.1.1. Romkatalog for Fredrikstadklinikken gjenspeiler dette. 
 

3.3 Budsjetterte årsverk 2017 

Beregning av areal tar utgangspunkt i budsjetterte årsverk per 1.1.2017. Prinsippet om «en behandler – ett 
kontor» er hensyntatt. Det er i møteseriene med seksjonene definert antall behandlerkontorer og antall felles 
arbeidsområder til personell som ikke er definert til å ha eget behandlerkontor. Andre typer rom til personell er 
definert ut fra et beskrevet behov og dimensjonert ut fra totalt antall årsverk og samtidighet i bruken av rom.  
 

 
 
  

Organisasjonsenhet Ansvar

Totalt antall 

budsjetterte 

årsverk per 

1.1.17 (inkl. 

leder)

Antall ledere
Antall 

merkantile

Antall rådgivere

mm

Antall leger

Antall 

sykepleier 

vernepleier 

sosionom

pedagoger

Antall 

psykologer

Antall

studenter

Antall

ekstern 

samarbeidsparte

r / kommune / 

NAV mm

Antall 

personer 

totalt

TSB, avd.ledelse Bernt W. Pettersen 509000-01
3 1 0 2 3

DPS Fredrikstad, avd.ledelse Astrid Hauge Rødseth 507000
9 1 6 2 9

DPS Fredrikstad,  døgn 507001-002 33,3 1 0 3 39 2 2 0 47

DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester 507003 26,2 1 0 5 11,5 10 2 1 30,5

DPS Fredrikstad, ambulant team 507004 19 1 0 2 15 1 2 3 24

Barne- ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad 508011
28 1 4 5 9 10 2 0 31

Sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad 509008 20,8 1 1,5 2 11 6 3 24,5

Totalt 139,3 7 11,5 4 17 85,5 29 8 7 169

Bemanning - status per 1.1.2017
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3.4 Demografi og befolkningsvekst 

Opptaksområdet og pasientgrunnlaget til Fredrikstadklinikken er befolkningen i Fredrikstad og Hvaler. Som 
underlag til kapasitetsberegning er det estimert en befolkningsvekst til 2026 for disse kommunene og de 
aldersgruppene som forventes å ha størst økning. 

 
 

 

 
For begge kommunene er det alderssegmentet 55-85 år som står for den største veksten, noe som er i tråd med 
Sintef-rapporten til Helse Sør-Øst RHF og forventet aktivitetsøkning fram mot 2030. Sammen med premissene om 
dreiing fra døgnbehandling til poliklinikk- og dagbehandling legges dette til grunn for beregning av aktiviteten i 
2017 og antall av rom i romkatalogen. 
 

4 FUNKSJONSBESKRIVELSE FREDRIKSTADKLINIKKEN 
I framtidig Fredrikstadklinikk skal alle psykisk helseverns distriktsbaserte funksjoner i Fredrikstad være samlet i ett 
felles bygg. I tillegg skal bygget romme nødvendige service- og støttefunksjoner som vareforsyning, 
avfallshåndtering, matforsyning og kantine samt renhold. Areal til teknisk infrastruktur og utomhus inngår også i 
dette. 
 

4.1 Sentrale prinsipper og forutsetninger 

De samme prinsippene og forutsetningene som ble lagt til grunn for samlokalisering av psykisk helsevern sine 
distriktsbaserte funksjoner i Sarpsborgklinikken videreføres til Fredrikstadklinikken.  
 
Det betyr at: 

- Seksjonene skal ha definerte områder som er tilpasset sin virksomhet, som sikrer god og forsvarlig 
pasientbehandling og effektiv drift   

- Seksjoner som har naturlige samarbeidsflater bør lokaliseres i nærhet til hverandre 
- Merkantilt personell samles i all hovedsak i ett felles areal for alle seksjoner. Seksjonsleder og evt 

lederstøtte fra merkantil kan ha kontorplass innenfor areal i egen seksjon 
- Kontorinnplassering av medarbeidere kan være i behandlerkontor eller i felles arbeidsområder. Behov 

avklares i henhold til arbeidsoppgaver/arbeidsform/type stilling  

Hovedfunn: 0106 Fredrikstad

Befolkning per 2026 89980

Befolkningsøkning 0106 Fredrikstad 2015 - 2026 11483 12,8 %

Alder Menn Kvinner Totalt

Hovedtyngde - befolkningsvekst 0 - 9 år 755 790 1545

Hovedtyngde - befolkningsvekst 25 -39 år 1921 1615 3536

Hovedtyngde - befolkningsvekst 55 - 85 år 2914 2809 5723

Totalt 5590 5214 10804

Hovedfunn: 0111 Hvaler

Befolkning per 2026 4871

Befolkningsøkning 0111 2015 - 2026 429 8,8 %

Alder Menn Kvinner Totalt

Hovedtyngde - befolkningsvekst 70 - 85 190 225 415

Befolkningen på Hvaler utgjør i prosent i "opptaksområdet" 5,40 %

Befolkningsveksten på Hvaler i prosent i "opptaksområdet" 3,70 %

Befolkningsutviklingen har ingen signifikant påvirkning på fremskrevet kapasitet DPS Fredrikstad
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- Hver seksjon skal definere sitt behov for spesialrom (funksjon og størrelse). Der det er mulig skal det 
legges opp til sambruk. Rommene kan plasseres både innenfor og utenfor de definerte arealene til egen 
seksjon 

- Møterom/samtalerom/gruppeterapirom med mer skal så langt det lar seg gjøre lokaliseres samlet. Det 
skal legges opp til mest mulig sambruk (jamfør ordinære bookingsystem i SØ) 

 
I koordineringsmøte med ledelsen i psykisk helsevern 10.6.16 ble de gjeldende prinsippene ytterligere konkretisert 
og disse ligger til grunn for utarbeidelse av romkatalogen. Se tabell i punkt 4.1.1 nedenfor. 
 

4.2 Prinsipper for utarbeidelse av romkatalogen 

Romkategori Romfunksjon 

Behandlerkontor 2 (12 kvm)  Standard behandlerkontor 

 Ett kontor per behandler 

 Uten håndvask  

 Med telefon 

 Med overfallsalarm (unntak BUPP) 

Behandlerkontor 3 (16 kvm)  Standard legekontor 

 Ett kontor per lege eller felles bruk 

 Med håndvask og undersøkelsesbenk 

 Med telefon og lokal printer 

 Med overfallsalarm 

BUPP  Skal skjermes i bygget og ikke være lokalisert med de 

øvrige seksjonene 

 Viktig å skjerme barn og ungdom fra øvrig aktivitet 

 Ikke behov for overfallalarm 

Døgnområde  Prioriteres plassert på bakkeplan med eget uteområde 

 Behov for tilgang til skjermet sideinngang 

 18 ensengsrom med tilhørende bad 

 Det skal være pasientsignalanlegg og overfallsalarm i 

rom/områder 

Dører  Alle dører skal være låsbare. Funksjon i rommet avgjør 

type lås (nøkkel/kortlås/adgangskontroll) 

 Enkelte rom i alle seksjoner skal ha ekstra dørbredde 

tilpasset store elektriske rullestoler 

 Definerte rom i romkatalogen skal ha låsbare skap og 

skuffer  

 Pasientrom skal være låsbare med kortlås tilsvarende 

Kalnes  

 Medisinrom skal være avlåst med adgangskontroll 

tilsvarende Kalnes 

 Dør til hovedinngang og skjermet sideinngang skal 

være avlåst med adgangskontroll, ha porttelefon til 
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døgnområdet og være kameraovervåket med 

oversiktsbilde og bilde for identifisering av den som 

ringer på 

 Dør til varemottaket skal ha adgangskontroll, 

porttelefon, og kamerovervåket med oversiktsbilde og 

bilde for identifisering av den som ringer på 

 Dører til øvrige rom/områder som krever høyere grad 

av sikkerhet som for eksempel LAR, utsatte 

resepsjoner, fra ventesoner til avdelinger osv. skal 

avlåses med adgangskontroll og eventuelt utstyres 

med porttelefon og kameraovervåking 

 Garderober til personalet bør utstyres med minimum 

kortlås 

Felles arbeidsområder  Medarbeidere som ikke er definert til fast 

behandlerkontor 

 70 % dekningsgrad 

 Alle skal ha eget låsbart skap til personlige eiendeler 

Garderober personell  Drop-in garderober (kvinner-menn) med 

garderobeskap etter treningssenterprinsippet med WC 

og dusjer til felles bruk.  

 Døgn, merkantilt og kjøkkenpersonell skal ha egne 

garderober i nærhet til egne områder 

Gjenbruk av møbler og inventar  Avklares i detaljeringsprosjektet 

Kopirom  Ett felles rom per etasje 

 Multifunksjonsprinter med faksfunksjon 

 Hyller til kontorrekvisita 

LAR  Prioriteres plassert på bakkeplan med nærhet til 

døgnområde 

 Sambruk med døgn om medisinrom, skjermet inngang, 

akuttrom mm 

 Overfallsalarm i alle rom 

Merkantile tjenester  Skal betjene hovedresepsjonen. Må være rømningsvei 

i bakkant og overfallsalarm 

 Plassering i ett felles arbeidsområde i bakkant av 

hovedresepsjon 

 Det skal være merkantile tjenester i seksjonene som 

lederstøtte 

Møterom  Plasseres i fellesområder og er felles for hele huset 

(bookingsystem) 

 1-2 rom skal ha utstyr for videokonferanse 
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Personalrom  Pause/møterom med te-kjøkkenmodul 

 oppvaskmaskin og kjøleskap 

 timer med 2 stikk til kaffetrakter og vannkoker 

Poliklinikk, SMP og ambulant team  Kan plasseres fleksibelt i bygget men med nærhet til 

hverandre 

 Alle rom skal ha overfallsalarm 

 Legges opp til sambruk av rom og ventesoner 

Robusthetsnivå for de ulike arealene  
 
 

 Egnet nivå og «godt nok» i forhold til behovet er 
avklart internt i SØ v/ teknisk avdeling og eiendom  

 Erfaringer fra tidligere virksomhetsområder og spesielt 
Kalnes er hensyntatt 

 Robusthetsnivå for Fredrikstadklinikken er beskrevet i 
Romkatalogen med tilhørende robusthetsmatrise  

Sambruk av rom til pasientbehandling  Plasseres i fellesområder i alle etasjer 

 Overfallsalarm 

Spiseområde og kantine  Felles utsalgssted for alle (også døgnpasienter) 

 Separate spiseområder for personell og døgnpasienter  

 Overfallsalarm 

Urent lager  Ett felles rom per etasje nær heis 

Varemottak med rampe  Helst i annen ende av bygget enn hovedinngangen 

 Alle varer skal fraktes inn og ut via varemottak 

 Gjerne plassering i nærhet til kjøkken og kantine på 

grunn av sambruk av kjøle- og fryselager 

Ventesoner  Skal være lokale ventesoner i tilknytning til seksjonene 

uten skrankefunksjon og visuell kontakt til merkantilt 

personell. (Det ønskes visuell kontakt ref endringer 

som gjøres i Sarpsborgklinikken) 

 Overfallsalarm 
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4.3 Prinsipper for funksjonsplassering i nytt bygg 

Hovedprinsippene for plassering av funksjoner i bygget 
er som vist i bildet til høyre. 
 
Bakkeplan  
Det skal være en felles hovedinngang, vestibyleområde 
og en felles resepsjon for henvendelser. 
Selvinnsjekkautomater utplasseres eventuelt i dette 
området. Fra resepsjonsområdet skal det videre i 
bygget være rask fordeling mot den enkelte seksjons 
venteområde og øvrige etasjer. Døgnområde og LAR 
skal prioriteres på bakkeplan og ha sambruk av flere 
rom samt skjermet sideinngang. Døgnområde skal ha 
tilpasset et uteområde i nærhet. Kantine og 
spiseområde for pasienter/medarbeidere prioriteres i 
denne etasjen. 
 
Øvrige etasjer 
Poliklinikk, ambulant team og SMP har i stor grad sammenfallende pasientgrunnlag og er naturlige 
samarbeidspartnere i nytt bygg. Disse funksjonene vil ha sambruk om flere rom og funksjoner og skal være plassert 
i samme etasje og nærhet til hverandre. 
 
BUPP skal ikke lokaliseres i samme etasje som de øvrige seksjonene og kan eventuelt plasseres i samme etasje som 
fellesrom, møterom og/eller andre støttefunksjoner.  
 
Administrative/personalrelaterte funksjoner 
Merkantile funksjoner skal være plassert i nærhet til hovedresepsjonen. Avdelingsledelse, møterom, garderober 
med mer kan plasseres fleksibelt i bygget. 
 

5 ROMKATALOG FREDRIKSTADKLINIKKEN 
Det er utarbeidet en romkatalog for Fredrikstadklinikken – se her Excelfil. Romkatalogen angir hvilke 
arealstandarder som er brukt for dimensjonering av de ulike seksjonene og hva det utgjør totalt. 
 
Alle rom i Romkatalogen har et tilsvarende referanserom i Kalnes som er hentet fra databasen «dRofus» - se her 
for beskrivelser og her for tegninger. Dette har vært hensiktsmessig å ha som modell for å illustrere areal, 
møblering og generell infrastruktur i planlegging og arealberegning av tilsvarende rom i Fredrikstadklinikken.  
 
Det er imidlertid ikke vedtatt at samme infrastruktur blir gjeldende i Fredrikstadklinikken som i Kalnes – både 
generelt og innenfor de tekniske anleggene spesielt. 
 

5.1 Vurdering av brutto/netto funksjonsarealfaktor 

Romkatalogen baserer seg på netto funksjonsareal og omfatter ikke tekniske rom eller øvrige konstruksjonsareal 
som korridor, vegger med mer. Påslag for disse arealene vil gi et bruttoareal som danner grunnlaget for 
kostnadsberegning av bygget. «Retningslinjer for kostnadsberegninger i Statsbygg» er benyttet som grunnlag for å 
beregne bruttoarealet: 
 

Område Påslag Kommentar 

Konstruksjoner 10-15 prosent Vegger, søyler mm 

Tekniske rom 10-15 prosent Evt. Oppgitt av VVS/EL seksjoner 

Kommunikasjons-/vrimleareal Ca 20-30 prosent Avhengig av byggkategori 

  

file://sikt.sykehuspartner.no/Data/SOHF/Felles/01-Felles/Konseptuvikling%20Fredrikstadklinikken/Romkatalog/Fredrikstadklinikken
Fredrikstadklinikken,%20referanserom%20Kalnes.pdf
Tegning%20av%20referanserom%20Kalnes%20(BIM).pdf
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5.2 Samlet arealbehov for Fredrikstadklinikken 

Med utgangspunkt i netto funksjonsareal, påslag for bruttoareal i henhold til kapittel 5.1 og en brutto-netto faktor 
på 1,4 er det estimert et samlet arealbehov for hele huset.  

 

Detaljer innenfor den enkelte seksjon finnes tilgjengelig i Romkatalogen – se link ovenfor. 
 

5.3 Avgrensninger 

Det er i denne fasen av prosjektet ikke besluttet prinsipper for eventuelt gjenbruk av møbler, inventar og IKT-
utstyr eller annet. All RFP (romfunksjonsprogram) for referanserommene gjelder for Kalnes og er kun med her som 
en visualisering/ huskeliste og som underlag for medvirkningen i møteseriene med seksjonene.  
 
I Romkatalogen for Fredrikstadklinikken er det beskrevet møbleringsbehov som ledd i funksjonsbeskrivelse og 
dimensjonering av rommene. Dette er ikke å anse som fullverdig romfunksjonsprogram (RFP) for rommene, men 
som et grunnlag for detaljeprosjektering i senere faser. 
 

6 UTOMHUS 
Fredrikstadklinikken skal være plassert sentrumsnært i Fredrikstad.  
 
Generelt skal det være et hyggelig uteområde tilknyttet hovedinngangen hvor det ønskes noen sitteplasser/benker 
og bord.  
 
Tilknyttet sideinngangen skal det være plass til et par sitteplasser (en benk) og parkering for 3 biler/ambulanse. 
Sideinngangen bør være noe skjermet – levegger og vegetasjon kan benyttes. 
 

6.1 Skjermet uteområde 

Fredrikstadklinikken skal ha et skjermet uteområde som dekker følgende funksjoner: 
- Uteplass for døgnområdet 
- Røykplass for pasienter i døgnområdet 
- Sportsbod til felles bruk for hele huset 

 
Uteområdet skal være oversiktlig og avskjermet med sitteplasser der man kan være sammen i mindre grupper. 
Levegger og vegetasjon kan benyttes.  
 
Det skal tilrettelegges for noe fysiske aktivitet, for eksempel kulespill eller lignende.  
Uteområdet skal også ha en oversiktlig, men skjermet røykeplass med tak i umiddelbar nærhet til bygget.  

Foreløpig funksjonsareal

Funksjon

Antall 

budsjetterte 

årsverk per 

1.1.17

Antall rom Antall kvm

Døgn 33,3 71 840

Poliklinikk 26,2 38 628

Ambulant team 19 10 192

BUPP 24 49 686

SMP (LAR 16-213/SMP 26-328) 19,3 42 541

Merkantile funksjoner inkl. avd.ledelse m/staber 17,5 14 179

Fellesareal på huset (vestibyle, kantine/spiseområde, 

garderober, WC, møterom, urene lager mm) 35 428

Varemottak; forsyning, avfall 4 176

Renhold 5 57

Mathåndtering (pasient, personell) 20 208

Totalt psykisk helsevern (fordelt på totalt 169 personer) 139,3 288 3935

Brutto-netto faktor på 1,4 inkluderer areal til: 1574

1) Teknisk areal / sikkerhet / IKT serverrom

2) Korridor, vegger mm (eiendom)

3) Utomhus (eiendom)

4) Parkeringsplasser (eiendom)

Totalt 288 5509

Romkatalog Fredrikstadklinikken
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6.2 Parkeringsområde 

Det skal tilrettelegges med parkeringsplasser for 9 tjenestebiler og 60 % dekningsgrad for ansatte. Det skal også 
settes av plasser til sykkel-, og moped/motorsykkelparkering. Trafikkarealer skilles fra uteareal og legges adskilt fra 
varekjøring og varemottak.  
 
Det skal være parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede ved hovedinngang.  
 

7 IKT PLAN 
IKT skal i utgangspunktet planlegges i henhold til dagens praksis og standard for DPS.  
 
Det er per nå ikke vedtatt om Fredrikstadklinikken skal ha:  

 SD-anlegg/meldingsvarsler  

o Fra teknisk avdeling anbefales at SD anlegg etableres/integreres med øvrig anlegg i SØ med tanke 

på overvåking og kontroll. I tillegg full integrasjon av heis og brannvarslingsanlegg mot DS Kalnes. 

 Selvinnsjekkautomater 

 Elektroniske tavler 

Det samme gjelder for valgte løsninger innenfor telefoni og omfang av antall mobiltelefoner, IP-telefoner, faste 
telefoner.  
 
Hvilken grad bygget skal baseres på bruk av trådløst nettverk/bærbare pc versus stasjonære pc/tykke klienter er 
heller ikke besluttet.  
 
Det skal være multifunksjonsprintere med faks i hver etasje. 
 

8 TEKNISKE OG BYGNINGSMESSIGE FUNKSJONER SOM MÅ IVARETAS I 
KRAVSPESIFIKASJONEN 

 

 Rombehov 

Brannkrav 

Generelt Det forutsettes at bygget føres opp/bygges om/rehabiliteres i 
henhold til TEK10. Det kreves brannprosjektering i tiltaksklasse 3 
og det bør kreves KUT på utførelse.  
I henhold til Forskrift om Brannforebygging skal nødvendig og 
relevant informasjon fra byggefase overføres til SØ. 
 

 

Risikoklasse Risikoklasse 6 for sengeposter og risikoklasse 5 for 
behandlingsrom. Kontorer og administrative funksjoner har 
risikoklasse 2. Tekniske rom og perifere rom uten personopphold 
har risikoklasse 1. 
 

 

Brannvarsling og 
automatisk slokking 

Bygget må ha automatisk brannslokkeanlegg og ha fulldekkende 
brannalarm tilkoblet brannvesenet.  
 

 

Bevegelseshemmede 
og universell 
utforming 

Bygget må være i henhold til krav om universell utforming. 
Inngangsparti og heis må tilpasses for bevegelseshemmede i 
elektriske rullestoler. Sengepost må vurderes for 
brannseksjonering for mulighet til horisontal forflytning. 
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Bygningsmessige hensyn – tekniske installasjoner 

Generelt Det må sikres god brukermedvirkning også fra teknisk side 
både ved prosjektering og i byggeprosessen.  

 

Lagerrom  Det må etableres plukklager for teknisk. Ja 

Rømningsveier og 
resepsjonsområder 

For å unngå at brusautomater, kjøleskap og annet elektrisk 
utstyr som kan forårsake brann blir plassert i definerte 
rømningsveier må nødvendige støttefunksjoner for 
medarbeidere og brukere etableres bak hensiktsmessige 
brannceller. 

Ja 

Vinduer og dører U-verdier skal minst tilfredsstille TEK10-nivå (sikkerhetsglass). 
Generelt skal alle dører uten brann og lydkrav være terskelfrie. 
I områder under risikoklasse 5 og 6. må dører med brannklasse ha 
heve-/senketerskel.  

 

Grensesnittrom IKT, signalkabler, tilkoblingspunkter, patchepanel for datarack, 
evt. rack for talevarsling, etc. 

Ja 

Vann, varme, kjøling og energi 

Generelt  Energieffektive løsninger skal velges. Minst TEK10-nivå. 
Avhengig av varmeløsning (fjernvarme eller egen kjel) må det 
etableres passende rom for drift, kontroll og vedlikehold av 
pumper/kjel/etc.  

Ja 

Varme og ventilasjon Ventilasjon, varme og kjøling skal etableres. 
Luftbehandlingsutstyr skal effektivt kunne rengjøres. 
Tilstrekkelig inspeksjonsluker må etableres. 

Ja 

Automatisk 
slokkeanlegg 

Det må vurderes ulike automatiske slokkesystem i bygg; 
konvensjonell sprinkling, boligsprinkling, inergenanlegg, etc. 
Tekniske rom til dette må etableres. 

(Ja, mulig.) 

Elektriske installasjoner 

Generelt God brukermedvirkning fra teknisk er viktig.  

 Til alle møterom må det etableres/forberedes for projektor. 
Møterom må minst ett dobbelstikk per andre sitteplass. 
Kontorer og kopimaskinrom må ha 3 doble stikk.  
Veggkanaler skal ha åpning i front. 

 

 Tavlerom, elskap. Ja 

Brannalarmanlegg Branntavle blir trolig stående i hovedinngangspartiet. 
Brannpanel («slaver») må etableres minst i hver etasje, helst per 
avdeling.  
Det bør vurderes talevarsling, men dette blir endelig bestemt i 
detaljprosjekteringen. 

Ja. Utstyr 
må 
plasseres. 
Helst i et 
grensesnitt-
rom. Pasientsignal Etableres på døgnområdet. 

Innbruddsalarm Avklares. 

Overfallsalarm Etableres. 

Sikkerhet og 
skallsikring 

Bravidas Integra-løsning på alle skalldører.  Viktig med god 
brukermedvirkning, både fra helse og teknisk. Behov for 
porttelefoner og kamera ved hoveddør, sideinngang og 
varemottak. 
 

Tele og automatisering WiFi, rutere, fiber, TV/kabel?? 
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Belysning Energiriktige løsninger må velges. Viktig med flere 
lyssettinger/lyskilder i rommene. Tilstedeværende deteksjon velges 
der det er hensiktsmessig, nattsenking. 
 

 

Utomhus 

Generelt Brannvesenet skal ha tilgang til fasade for å kunne redde 
personer via vinduer (krav i rkl 6). 

 

Brannvann Det er ønskelig med brannhydranter, men dette avklares 
endelig i detaljprosjekteringen. 

 

Møteplass for 
evakuering 

Møteplass ved evakuering må planlegges og merkes tydelig. 
Dersom det er hensiktsmessig kan det etableres flere 
møteplasser. 

 

Parkering Etableres utendørs. Oppstilling må ikke komme i konflikt med 
brannkummer/ hydranter, nødutganger og angrepsveier. 

 

 

9 UTSTYRSPROGRAM 
Utstyrsprogrammet omfatter alt av inventar, møbler, medisinsk teknisk utstyr og IKT-utstyr – både nyanskaffelser 
og definering av gjenbruk. Dette er ikke beskrevet eller planlagt for i denne fasen av prosjektet og vil bli behandlet 
i neste prosjekterings- og detaljeringsfase.  
 
Medisinsk teknisk utstyr benyttes kun unntaksvis og bør kunne overflyttes til nytt bygg.  
 
IKT-utstyr omfatter alt innenfor telefoni, bærbare og stasjonære PC, diverse typer printere, monitorer, 
prosjektorer, selvinnsjekkautomater med mer. Fordelingen mellom nyanskaffelser og gjenbruk må defineres 
nærmere når valg av systemer og løsninger foreligger.  
 

10 PROSJEKTKOSTNAD OG ØKONOMISK BÆREEVNE 
 

10.1 Dagens økonomiske situasjon 

DPS og det psykiatriske polikliniske tilbudet i Fredrikstad er i dag lokalisert på 3 ulike adresser. DPS døgnavdeling 
og VOPP er lokalisert i egne eide lokaler i St. Joseph, BUPP er lokalisert i leide areal i Nygaardsgaten og SMP er 
lokalisert på Kirkebrygga. 
 
Totalt disponeres det 10 825 kvm bta til DPS, BUPP og SMP i Fredrikstad. Dette er 96,5 % mer enn det som 
fremkommer av beregnet behov for funksjonsareal (inkl B/N-faktor på 1,4) i denne konseptrapporten. 
 
Dagens areal er fordelt slik: 

 
 
Kostnaden for å drifte denne strukturen vil årlig utgjøre (fremskrevet regnskap 2016) kr 12 987 000,-. 

St. Joseph 8 335                        

Nygaardsgaten 13 1 801                        

Kirkebrygga 2-4 690                           

Totalt 10 826                      
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Slik det fremkommer av tidligere mulighetsstudie for St. Joseph er det avdekket et vedlikeholdsetterslep på ca 150 
mill. kroner. Dette er tiltak som i løpet av en 4-6 års periode må gjennomføres for at en skal kunne videreføre den 
aktiviteten som er der i dag, samt eventuelt flytte inn de poliklinikkene som er lokalisert i leide lokaler. Med en 
tiltaksplan over 5 år vil de årlige kostnadene øke med 7,0 mill. kroner. Ved å følge de tiltak som anbefales i 
mulighetsstudien vil dette gi muligheter for å flytte inn de poliklinikkene som er lokalisert i leide lokaler. Dette vil 
igjen redusere de årlige driftskostnadene tilsvarende den leiekostnad som påløper per i dag. Dette vil utgjøre 3,36 
mill. kroner. 
 
Nye årlige driftskostnader St. Joseph (inkl SMP og BUPP) etter gjennomført vedlikeholdsplan vil være  
kr 15 622 000,- fordelt på følgende: 
 

 
 
 

10.2 Kostnader ved å samlokalisere i ny klinikk Fredrikstad (leie) 

I denne beregningen legges utarbeidet funksjonsprogram fra konseptrapporten til grunn for arealberegningen. I 
tillegg er det det benyttet takstberegninger for leie i sentrumsområde Fredrikstad tilsvarende samme bygg med 
tilsvarende funksjoner (Helsehus Fredrikstad). 
 
Denne takstberegningen vil gi en årlig leiekostnad på 13,3 mill. kroner 
 

 
 
Det er knyttet usikkerhet til de årlige leiekostnader som er beregnet per takstgruppe. Dette skyldes i hovedsak 
utvidet prosjektering og leveranse innen robusthetsnivå på de ulike arealene, nivå på varsling og overvåking, krav 
til løsninger utomhus og parkering. Dette er forhold som vil bidra til å øke den årlige leien, men styres i sin helhet 
av sykehuset som «bestiller» av bygget gjennom konkurranse grunnlaget. 
 
I tillegg vil løpende FDV-kostnader bli tillagt de årlige leiekostnadene med ca kr 750 per kvm. 
 

 
 

FDVU

- 06101 St.Joseph (8335 Bta) -6 978 358         

- 06108 Nygaardsgaten 13 (1801 Bta) -2 456 776         

- 06803 Kirkebrygga 2-4 (690 Bta) -2 497 760         

`-06101 St. Joseph (avskriving) -1 054 644         

Sum FDVU (10826 Bta) -12 987 538       

FDVU

- 06101 St. Joseph (8335 Bta) -8 567 431         

- Avskriving -7 054 644         

Sum FDVU (8335 Bta) -15 622 075       

Takstgruppe Pris m2 m2 - funksjonsrom % av total % av felles Totalt antall m2 Total pris eks mva Totalt inkl mva

1 Uinnred.felles/forretn. 1 600                 869                                 22,1 % 348                1 217                   1 946 560                 2 433 200           

2 Kontor 1 850                 2 226                             56,6 % 890                3 116                   5 765 340                 7 206 675           

5 Sykehjem/døgnenhet 2 500                 840                                 21,3 % 336                1 176                   2 940 000                 3 675 000           

Totalt 3 935                             5 509                   10 651 900              13 314 875         

U Fellesareal B/N-faktor: 1,4 1 574                             

Totalt 5 509                             

FDV-kostnader Leie

Vurdert kostnad per kvm 750

Antall kvm brutto 5509

Totale FDV-kostnader i leiepris 4 131 750                      
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Totale årlige kostnader basert på funksjonsprogrammet, takstgrunnlag og FDV-kostnader vil for leie utgjøre  
17,44 mill. kroner. 
 

 
 

10.3 Økonomisk vurdering – sammenstilling av alternativer 

Ved å videreføre dagens alternativ basert på mulighetsstudien for St. Joseph med samlokalisering av de ulike 
psykiatrienhetene i eget bygg vil kreve en investering over 4-6 år på ca 150,0 mill. kroner. Dette vil gi en 
tilfredsstillende standard med en levetid på over 25 år. De årlige kostnadene etter gjennomført vedlikeholdsplan 
vil utgjøre 15,62 mill. kroner. 
 
Ved å følge leiealternativet er det beregnet en årlig kostnad på 17,45 mill. kroner. Det er i analysen også påpekt 
usikkerheter knyttet byggets standard som vil kunne øke de årlige leiekostnadene på deler av arealet. Ved å følge 
leiealternativet vil hele St. Joseph bli frigjort for alternativ anvendelse, utleie eller salg. Dette vil påvirke det 
økonomiske forholdet mellom de to alternativene vesentlig.   
 
Ved å se bort i fra alternative inntektskilder for St. Joseph vil alternativet med eie bli 1,82 mill. kroner bedre enn 
leie per år. 
 
Ved å kalkulere enn leieinntekt på St. Joseph (kr 750,- per kvm – 60-70 % leiedekning) vil alternativet med leie 
bli 0,90 – 1,50 mill. kroner bedre enn eie. 
 
I forhold til salg av St. Joseph i det åpne markedet blir det gjennomført takst av eiendommen i uke 41. 
 
I forslag til Statsbudsjettet for 2017 er det foreslått endringer i refusjonsordningen for merverdiavgift. For 
helseforetak er det foreslått mva-refusjon på driftskostnader, men ikke investeringer. Dette vil påvirke de 
kostnadsmessige forskjellene i forhold til å eie eller leie arealer for Fredrikstadklinikken. Ved godkjent 
Statsbudsjett vil det å leie arealer bli ytterligere 2,66 mill. kroner bedre enn å eie.  
 

11 KONKLUSJON 
Arbeidsgruppen for konseptutvikling av Fredrikstadklinikken anbefaler at leie er det beste alternativet for det 
videre arbeidet. Økonomisk sett vil dette gi best bæreevne og ikke kreve likviditet til investering på dagens 
bygningsmasse i St. Joseph. I tillegg vil leiealternativet være å foretrekke i en situasjon der det kan være aktuelt å 
gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av DPS-funksjonen mellom SØ og kommunal helsetjeneste. 

Takstgruppe Pris m2 Kvm - bta Total pris eks mva Totalt inkl mva

Leiekostnad

1 Uinnred.felles/forretn. 1 600             1 217                         1 947 200               2 434 000            

2 Kontor 1 850             3 116                         5 764 600               7 205 750            

5 Sykehjem/døgnenhet 2 500             1 176                         2 940 000               3 675 000            

FDV-kostnader 750                5 509                         4131750

Årlige kostnader leie 17 446 500          


