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SAMMENDRAG  

Akuttmottaket i Sykehuset Østfold (SØ) har siden åpningen hatt kapasitets- og arealmessige utfordringer 
samt økt ventetid for pasientene. I den forbindelse har det vært iverksatt flere prosesser og utredninger 
for å finne kortsiktige- og langsiktige løsninger på utfordringene med å sikre trygg pasientbehandling i 
akuttmottaket. Tidligere alternative utredninger for utvidelse av akuttmottaket, samt ett nytt alternativ, 
samles nå i en denne konseptrapporten. 
 

Tilstrømningen til sykehuset har økt, samtidig som liggetiden i akuttmottak er lengre enn planlagt i 
konseptet for nytt sykehus på Kalnes.  Det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre pasientflyten i 
akuttmottaket og raskere overføring av pasienter til døgnområder, men tiltakene har ikke vært 
tilstrekkelig for å løse kapasitetsutfordringene.  
Det er utredet tre alternativer for utvidelse som helt eller delvis løser akuttmottakets utfordringer. 
Basert på en helhetsvurdering anbefales det at alternativ 1 legges til grunn for utvidelse av 
akuttmottaket. Dette vil på kort og lang sikt være det mest bærekraftige tiltaket SØ, pasienter og 
pårørende. Alternativet underbygger et helsefremmende, godt og sikkert arbeidsmiljø. Fram til et nytt 
bygg realiseres vil den løpende prosessen med optimalisering av pasientflyt i akuttmottaket videreføres 
internt i sykehuset og i samarbeid med kommunene. 
 

Medvirkning og samhandling 
SØ har etablert en styringsgruppe og to prosjektgrupper med egne ressurser. Det er etablert en struktur 
for medvirkning for medarbeidere, brukerutvalg, tillitsvalgte og vernetjenesten. Det ble gitt en muntlig 
orientering om saken til foretakstillitsvalgte (FTV) og hovedverneombudet (HVO) 29. mai 2018. AMU og 
Brukerutvalget orienteres om saken 13. juni 2018. 
 
Dagens situasjon i akuttmottaket 
Dagens mangel på undersøkelses- og behandlingsrom medfører økt tid til triage (hastegradsvurdering) 
og legevurdering, med risiko for redusert pasientsikkerhet. Ventesonen for pasient og pårørende er for 
liten, og medarbeidere i resepsjonen klarer ikke å håndtere henvendelser på en tilfredsstillende måte.  
Samtidig er forholdene ved ambulanseinngangen lite tilfredsstillende.  
 
Alternativer som er utredet 
I henhold til mandat for konseptfasen er følgende alternative utvidelsesløsninger for akuttmottaket 
utredet: 

- Alternativ 0:  Videreføring av eksisterende løsning 
- Alternativ 1:   Utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest) 
- Alternativ 2:  Forenklet utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest) 
- Alternativ 3:  Utvidelse av akuttmottak mot helikopterplass (nord) 

I tråd med prosjektmandatet er det illustrert hvordan utvidelse av akuttmottaket er plassert på tomten. 
Alternativene varierer vesentlig i omfang og kompleksitet, dette gir ulike konsekvenser for 
gjennomføringstid og finansiering. I konseptfasen skal det være en målsetning at alternativene blir 
tilstrekkelig detaljert for å kunne velge ett av de angitte alternativene og dokumentere konsekvensene 
av det valget som skal gjøres. Tabellen under viser grunnkalkyle for alle alternativer i hele 1000 kroner.  
 

Tabell 1 Investeringskalkyle utvidelse av akuttmottak 
Utvidelse av akuttmottak Alternativ 1 (2017) Alternativ 2 (2018) Alternativ 3 (2018) 

Grunnkalkyle 49 900 18 200 161 900 

Sum P50 49 900 18 200 161 900 

Usikkerhetsavsetning Ikke utført Ikke utført Ikke utført 

Sum P85 Beregnes i konseptfase del II 
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Det er ikke utarbeidet utstyrsprogram for IKT, medisinsk teknisk utstyr, inventar eller annet utstyr i 
denne fasen. Videre er kostnader for øvrige nødvendige tiltak som omfatter nødvendig ombygging av 
funksjoner i eksisterende bygg som følge av utvidelse av akuttmottaket, etablering av ny midlertidig 
hovedinngang akutt- og ambulanseinngang, opparbeidelse av erstatningsareal for parkering, omlegging 
av beredskapsvei for ambulansetrafikk og tilkomstveier, opparbeidelse utomhus inkludert flytting av 
sykkelparkering, flytting av formalin- og gasstanker, rokade/flyttekostnader og diverse andre 
ulempekostnader generelt, ikke medregnet i denne fasen. Kostnader utarbeides i konseptfase del II for 
valgt alternativ.  
 
Det er gjennomført en evaluering av alternativene for å komme frem til hvilket alternativ som best 
svarer ut forutsatte kriterier og mål for prosjektet: 
Alternativ 0 kan ikke løse akuttmottakets behov da det ikke er mulighet for å ekspandere innenfor 
eksisterende bygningsmasse. 
Alternativ 2 løser ikke akuttmottakets nåværende eller fremtidige behov og det vil ikke være 
utvidelsesmuligheter ved denne løsningen. 
Alternativ 3 er ikke en hensiktsmessig løsning for akuttmottaket, da det blir utfordrende med logistikk 
og store avstander. Det er i tillegg stor usikkerhet rundt beslutningen for etablering av strålebunkere vil 
kunne trekke langt ut i tid. 
Alternativ 1 er vurdert til å være det alternativet som i størst grad bidrar til høyest måloppnåelse: 

- Det dekker behovet for akuttmottaket for gående og sengeliggende pasienter 
- Det tilrettelegges med tilstrekkelig behandlings- og støtterom slik at det gir mulighet for å 

behandle flere pasienter raskere. Løsningen er fremskrevet til 2025 
- Tilbygget ligger sentralt i forhold til eksisterende arealer. Fordelingspunktet for 

pasientstrømmen ligger med nærhet til, men allikevel utenfor selve behandlingsområdet, noe 
som tilrettelegger for bedre pasientlogistikk på en slik måte at gående pasienter ikke kommer 
inn i sengeområdet 

- Den interne logistikken i hele akuttmottaket og tilstøtende avdelinger er bedre fordi 
eksisterende bygg og tilbygg kan kobles sammen med sentral beliggenhet i akuttmottaket 

- Ivaretakelse av arbeidsforhold for medarbeidere 
- Ivaretar arealer for ambulansetjenesten til klargjøring av bårer 
- Bedre logistikk ved ambulanseinngangen 
- Mulighet for påbygging i høyden 
- Helikopterplass må ikke flyttes 

Økonomisk bæreevne og finansieringsplan 
SØ vil ha økonomisk bæreevne for byggeprosjektet forutsatt at økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-
2022(38) følges. Det forutsetter disponering av likvide midler fra tidligere salg og fremtidig salg av 
eiendommer til prosjektet. SØ vil da ha økonomisk bæreevne til å gjennomføre alternativ 1 og 2. 
Alternativ 3 har ikke økonomisk bæreevne da prosjektet overstiger SØs mulighet for egenfinansiering. 
 
Konklusjon og anbefaling 
Det anbefales at alternativ 1 legges til grunn for utvidelse av akuttmottaket. Dette er basert på en 
helhetsvurdering av funksjonalitet, økonomi, usikkerhet knyttet til gjennomføringsplan og konsekvenser 
for annen virksomhet. Løsningen er økonomisk bærekraftig og dekker nåværende og fremtidige behov. 
Plasseringen i tilknytning til eksisterende akuttmottak gir en god logistikk, og areal til ambulanse-
tjenesten er ivaretatt. Helikopterplassen blir ikke berørt og alternativet gir mulighet for utvidelse.   
 
Dersom styret 18. juni 2018 godkjenner konseptrapport del I, kan byggestart realiseres våren 2021 med 
innflytting våren 2023. I konseptfase del II vurderes det om selve byggetiden kan forkortes.  
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1 BAKGRUNN, MANDAT OG MÅLSETTING 

1.1 Hensikt 

Målet med konseptfasen er å utrede og fremskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet 
for å beslutte utbyggingsløsning for utvidelse av akuttmottaket ved SØ, og om prosjektet skal 
videreføres til neste fase (forprosjekt). Konseptfasen skal dokumentere og gi grunnlag for å beslutte 
hvilket alternativ som best oppfyller definerte mål, forutsetninger og rammer gitt i prosjektmandat for 
konseptutredning utvidelse av akuttmottak. 
 
Konseptrapporten vil bli gjennomført i samsvar med «Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter», utgitt 
av Helsedirektoratet desember 2011 og revidert av Sykehusbygg oktober 2017. Figur 1 viser planfasene 
og beslutningspunktene fra nasjonale føringer- og regionale føringer, via idefase til konseptfase og 
forprosjektfase. 
 
Figur 1 Faser og beslutningspunkter i tidligfasen 

 
 
Konseptfasen for utvidelse av akuttmottak ved SØ gjennomføres i to faser: 

- Del I – avklare utvidelsesløsning og konsept, økonomiske rammer og grunnlag for eventuell 
lånefinansiering 

- Del II – bearbeiding og detaljering av valgt løsning /konsept, skisseprosjekt 
 

Denne konseptutredningen omfatter konseptfasens Del I, og inneholder en sammenfatning av de 
utredninger som er foretatt. 
 

1.2 Grunnlag 

Det er tidligere gjennomført en mulighetsstudie for utvidelse av akuttmottaket. Studien utredet en 
løsning med et fotavtrykk på ca. 630 kvadratmeter BTA. Konklusjonen på daværende tidspunkt (april 
2017) var at løsningen hadde for stor kostnadsramme til å kunne realiseres. I sykehusledermøtet 7. 
november 2017 ble følgende vedtak fattet: 

1. Sykehusledermøtet gir sin tilslutning til at prosjektskisse med kostnadskalkyle oversendes styret 
og Helse Sør-Øst.  

2. Prosjektperiode og byggestart komprimeres så mye som mulig.  

Saken ble trukket fra behandling i styremøte 18. desember 2017 og styret ba om at ny sak legges frem.   
26. februar 2018 fikk styret presentert SØs eiendomsportefølje og utbyggingsbehov. Administrerende 
direktør ble bedt om å utrede tre alternativer for utbygging av akuttmottak. Saken ble behandlet i styret 
9. april 2018 under sak nr. 21-18 Status og fremdrift for utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset Østfold.  
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Utdrag fra protokollen: Fra åpning av nytt sykehus i 2015 til dags dato har akuttmottaket hatt 
kapasitetsutfordringer, og arealet til akuttmottaket forslås derfor utvidet. Tre alternative utvidelser skal 
konseptutredes som grunnlag for å sikre tilstrekkelig sikkerhet for valg av utbyggingsalternativ. 
Styrets enstemmige vedtak: Styret tar status og fremdrift for utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset 
Østfold til orientering. 
 
Tillitsvalgte og vernetjenesten har deltatt i arbeidsgruppen og i styringsgruppen. Brukerutvalget ved 
leder har deltatt som medlem av styringsgruppen. Det ble gitt en muntlig orientering om saken til 
foretakstillitsvalgte (FTV) og hovedverneombudet (HVO) 29. mai 2018. AMU og Brukerutvalget 
orienteres om saken 13. juni 2018. 
 

1.3 Prosjektutløsende faktor 

Prosjektutløsende faktor for utvidelse av akuttmottak ved SØ, er at det over flere år har vært en økende 
pågang av pasienter til akuttmottaket. Fra januar 2015 til dags dato har økningen vært på ca. 8 %.  I 
tillegg er liggetiden per dags dato i overkant av fire timer, mens det i konsept for nytt sykehus ble 
planlagt med to timer, se figur under. 
 
Figur 2 Antall opphold og liggetid i akuttmottaket 

 
 
Dette har resultert i arealutfordringer i akuttmottaket og økt ventetid for pasientene. Mangel på 
undersøkelses- og behandlingsrom gir økt tid til triage (hastegradsvurdering) og legevurdering, med 
risiko for redusert pasientsikkerhet. Ventesonen for pasient og pårørende er for liten, og medarbeidere i 
resepsjonen klarer ikke å håndtere henvendelser på en tilfredsstillende måte.  
 
Akuttmottaket har i dag to triagerom og to undersøkelsesrom i tilknytning til ytre sone (gående 
inngang). Antallet behandlingsplasser er 19, og kapasitet på venterom er ca. 20 plasser for pasienter og 
pårørende.  Akuttmottaket har tidvis et betydelig korridorbelegg. Antallet pasienter i akuttmottak har på 
det mest hektiske vært 75 pasienter samtidig. SØ overtar fra mai og september 2018 pasientene fra 
Vestby kommune. Dette vil medføre en ytterligere økning av pasienter til akuttmottak (anslag ca. 6 %). 
Samtidig er forholdene ved ambulanseinngangen lite tilfredsstillende. Det er trangt og vanskelig å 
klargjøre bårer etter bruk, noe som innebærer at ambulansetjenesten benytter areal inne i 
akuttmottaket. 
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1.4 Mandat, målsetting og rammebetingelser 

1.4.1 Mandat for konseptfasen 

Overordnet prosjektmandat for konseptfasen for utvidelse av akuttmottak på SØ ble gitt av styret 26. 
februar 2018. SØ har deretter utarbeidet mandat for konseptfasen, godkjent av administrerende 
direktør. Mandatet beskriver overordnede føringer og mål, hvilke alternativer som skal utredes, 
dimensjoneringsgrunnlag og hvordan prosjektet skal organiseres og styres. Det er lagt til grunn at 
følgende alternativer skal utredes i konseptfasen: 
Alternativ 0: Videreføring av eksisterende løsning 
Alternativ 1: Utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest) 
Alternativ 2: Forenklet utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest) 
Alternativ 3: Utvidelse av akuttmottak mot helikopterplass (nord) 
 

Figur 3 Illustrasjon av alternativ 1, 2 og 3 

   
alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 

 
Som en del av konseptfasen skal fotavtrykk for fremtidig innplassering av tre strålebunkere vurderes i 
alternativ 3. Utvidelse av akuttmottak er illustrert med rød farge, og strålebunkere vil bygges under 
akuttmottaket. Strålebunkere har større fotavtrykk enn akuttmottaket, men vil plasseres innenfor 
fremtidig planlagt utvidelse av bygg 08. 
 
Alternativ 0 omfatter dagens løsning, med nødvendige investeringer for at alternativet skal kunne 
fungere med samme levetid og være sammenlignbar med de andre utvidelsesalternativene. 
Alternativ 1 er basert på løsninger fra mulighetsstudiet. 
Alternativ 2 er basert på forprosjekt for forenklet utvidelse av akuttmottak, fullført april 2018.  
Alternativ 3 gir en prinsipielt annen løsning for plassering av akuttmottaket som følge av innlemmelse av 
fremtidige strålebunkere. Alternativet omfatter også flytting av helikopterplass. 
 
Alternativene varierer vesentlig i omfang og kompleksitet, hvilket medfører ulike konsekvenser for 
gjennomføringstid og finansiering. I konseptfasen skal det være en målsetning at alternativene blir 
tilstrekkelig detaljert for å kunne velge ett av de angitte alternativene og dokumentere konsekvensene 
av det valget som skal gjøres.  
 

1.4.2 Samfunnsmål 

Akuttmottaket skal etter utvidelsen sikre helsemessig god og samfunnsøkonomisk effektiv behandling til 
befolkningen i opptaksområdet. 
 

1.4.3 Effektmål 

I mandatet er det definert følgende effektmål for utvidelse av akuttmottaket: 
- Et tryggere og mer effektivt mottak av pasienter  
- Oversiktlig pasientlogistikk  
- Kortere ventetid og redusert oppholdstid i akuttmottak for pasienter 
- Økt kapasitet for mottak av pasienter 
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- Bedrede arbeidsforhold for medarbeidere og støttepersonell i akuttmottak 
- Helhetlig, bærekraftig fremtidsrettet løsning 
 

1.4.4 Resultatmål for prosjektet 

Prosjektets konkrete resultatmål er at det i juni 2018 foreligger tilstrekkelig grunnlag for å beslutte 
utvidelseskonsept med valg av alternativ og gjennomføringsmodell som best oppfyller målene innenfor 
de rammer som er gitt i mandatet.  
 
For å sikre en funksjonell og tilfredsstillende teknisk totalløsning skal nødvendig rivning og eventuell 
ombygging i eksisterende bygningsmasse, som følge av utvidelse av akuttmottak, inkluderes. Flytting av 
funksjoner (helikopterplass), samt nødvendige bygningsmessige tiltak for fremtidige strålebunkere skal 
inkluderes.  
 

1.4.5 Hovedaktivitet og gjennomføring av konseptfasen 

1. Konseptfasen del I – frist 18. juni 2018, utarbeide konseptrapport med: 
- Hovedprogram (funksjonsprogram, overordnet teknisk program, hovedprogram utstyr, 

overordnet IKT-program, romprogram) – flyttes til konseptfase del II 
- Analyser av alternative utvidelsesløsninger 
- Overordnet fremdriftsplan for alternative utvidelsesløsninger 
- Nærmere utredning av tomt og grunnforhold, inkludert flytting av helikopterplass og 

ambulansetrasé 
- Konsekvenser for pasientbehandlingen i byggeperioden 
- Beregning av økonomisk bæreevne 
- Risikovurdering 
- Evaluering og anbefaling av utvidelsesløsning 

 
2. Konseptfase del II – frist desember 2018 

- Bearbeide valgt løsning til skisseprosjekt 
- Forslag til mandat for forprosjektfase 

 
For konseptfase del I flyttes fullstendig hovedprogram til konseptfase del II grunnet kort utredningstid 
for konseptfase del I. 
 

1.5 Etappevis utbygging/utvidelse 

Bygget på Kalnes er planlagt med arealer for et byggetrinn 2 som vil ligge i aksen mellom eksisterende 
sykehusbygg og servicegården.  Det er imidlertid ikke gjort noen form for tilrettelegging i grunnen eller 
annen form for tilpasning. Alternativ 3 for utvidelse av akuttmottaket er planlagt lokalisert ved denne 
aksen. Velges dette alternativet vil arbeider i grunnen og betongkonstruksjoner for strålebunkere inngå i 
første etappe sammen med utvidelsen av akuttmottaket. Det anbefales at det foreligger en fremtidig 
plan for utvidelse av bygningsmassen, og at det planlegges hva som evt. skal etableres i denne aksen, før 
man starter med utbyggingen. Dette for å få på plass en helhetlig og bærekraftig løsning for sykehusets 
fremtidige behov. 
  
Ved utvidelse av akuttmottaket, anbefales det at tilbygget utføres i en etappe og ombygginger i 
eksisterende arealer gjøres i neste etappe. Dette gjelder ved alle tre alternativene. 
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1.6 Grensesnitt mot andre prosjekter  

Det nye sykehusbygget på Kalnes har flere områder hvor kapasiteten ikke er stor nok pga. 
arealutfordringer. Ved utvidelser eller etablering av nye fagområder er det derfor minimal mulighet til å 
gjøre omdisponeringer innenfor eksisterende bygningsmasse.  
 
Flere prosjekter som er under utredning i SØ kan ha naturlig grensesnitt mot en eventuell videre 
utvikling av alternativ 1 og 3. Alternativene kan videreutvikles ved ytterligere påbygging av flere etasjer i 
høyden. De viktigste/største prosjektene, som kan være aktuelle, er nevnt nedenfor i påfølgende 
underpunkter. Det presiseres at ytterligere påbygginger ikke er utredet i denne konseptrapporten. 
 

1.6.1 Stråleterapi 

Helse Sør-Øst har vedtatt etablering av stråleenhet ved SØ etter 2030, men SØ arbeider med å få 
implementert dette tidligere. I første omgang skal det etableres to strålebunkere med tilhørende 
støtterom. I tillegg skal det avsettes areal til ytterligere en strålebunker med støtterom. Eventuell 
plassering av strålebunkere vil være i forlengelse av bygg 08 mot helikopterplassen. På denne bakgrunn 
er alternativ 3 for utvidelse av akuttmottaket tatt med i denne konseptutredningen. 
 

1.6.2 MR 

Det er behov for to nye MR-maskiner i Kalnes (en på kort sikt) da SØ ikke klarer å gi pasientene 
tilfredsstillende undersøkelser innenfor anbefalt tid. Ny MR maskin kan evt. plasseres i forbindelse med 
strålebunkere i alternativ 3 som vil ligge i tilknytning til eksisterende MR-maskiner. 
 

1.6.3 Operasjonsstuer 

Operasjonsavdelingen på Kalnes har i dag 8 operasjonsstuer i planlagt drift mot 9 tidligere i Fredrikstad 
og operasjonstallene på Kalnes har nå tangert og delvis overskredet tall fra Fredrikstad. Med tanke på 
økning i befolkningsgrunnlaget er det behov for etablering av 1-3 nye «lette» operasjonsstuer. 
 

1.6.4 Senter for laboratoriemedisin 

Senter for laboratoriemedisin har behov for utvidelse av arealene i forbindelse med etablering av HPV 
screening. Dette er allerede vedtatt igangsatt fra Helse Sør-Øst. Alternativt må denne virksomheten 
etableres utenfor Kalnes, noe som fraviker fra konseptet med å samle laboratoriefunksjoner på Kalnes. 
 

1.6.5 Administrative funksjoner 

Det er ikke avsatt areal til kontorer for klinisk ledelse med stab i Kalnes. Etter oppstart ble det konstatert 
at disse funksjonene må ha nærhet til klinisk drift. I tillegg mangler det arealer til øvrig stab- og 
støttepersonell, totalt ca. 350 medarbeidere. 
 

1.7 Organisering av arbeidet med konseptfasen 

SØ har etablert en styringsgruppe og to prosjektgrupper med egne resurser (se oversikt deltakere kap. 
9.4.4). Styringsgruppeleder rapporterer til administrerende direktør. Det er etablert en struktur for 
medvirkning for medarbeidere, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. 
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2 STATUS DAGENS VIRKSOMHET OG AREALER 

2.1 Dagens virksomhet 

Det har over flere år vært en økende pågang av pasienter til akuttmottaket. Fra januar 2015 til dags dato 
har økningen vært på ca. 8 %.  I tillegg er liggetiden i akuttmottaket lenger enn det som var planlagt i 
konseptet for nytt sykehus. Dette har resultert i arealutfordringer i akuttmottaket og økt ventetid for 
pasientene. Mangel på undersøkelsesrom gir økt tid til triage og legevurdering, med risiko for reduksjon 
i pasientsikkerhet. Det er store utfordringer knyttet til arealet for «gående» pasienter, både med tanke 
på undersøkelsesrom og venteplasser for pasient og pårørende. Arbeidsforholdene er uoversiktlige, noe 
som påvirker mulighetene til å følge opp pasientene på en god måte. SØ har fra mai 2018 overtatt 
pasienter fra Vestby kommune, en økning i pasienter til akuttmottak på ca. 6 %. 
 

2.2 Dagens bygg, eiendomsforhold og reguleringsstatus  

2.2.1 Tomt 

Tomteareal på Kalnes er 305 742 kvadratmeter BTA og det er ca. 1500 parkeringsplasser. 
 

Figur 4 Utomhusplan SØ Kalnes 

 
2.2.2 Bygningsmasse 

Bygningsmassen på Kalnes utgjør 91 990 kvadratmeter BTA av SØs totale bygningsmasse på 189 290 
kvadratmeter BTA. Dagens bygningsmasse på Kalnes ble ferdigstilt i 2015 og er av god kvalitet. 
 
 Figur 5 Eksisterende situasjon SØ Kalnes  
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2.2.3 Status gjeldende regulering 

Alternativene planlegges etablert innenfor reguleringsplanen Nytt Østfoldsykehus vedtatt 28.10.2010, 
og sist endret 18.7.2014. Utbyggsområdet er innenfor område OP1 Kombinert formål - Offentlig 
tjenesteyting - sykehus / Parkeringsplass (OP1), jf. skisse under. Behandlingsbygget, som ligger innenfor 
område O1, har en kotehøyde på ca. c +86. I tråd med Planbestemmelser til detaljregulering for Nytt 
Østfoldsykehus tillates det for område OP1;  

- «Det tillates oppført bygninger for sykehusformål, forskning, undervisning og tilknyttede anlegg 
med supplerende funksjoner som post, bank og kiosk og lignende. Det er tillatt med interne 
veier, parkering og taxiholdeplass innenfor området i henhold til godkjent utomhusplan.  

- Grad av utnytting skal ikke overstige % BYA = 80 %.  
- Det tillates en mønehøyde/gesimshøyde innen maksimalt kotehøyde på c +86.» 
 

Figur 6 Reguleringsplan SØ Kalnes 

 
 

3 VIRKSOMHETSMODELL OG DIMENSJONERING 
 
Sykehuset på Kalnes er definert som akuttsykehus for områdene Østfold og Vestby (utgjør til sammen 
opptaksområdet). To-strukturmodellen med lokalisering på Kalnes og Moss har lokalsykehusfunksjon for 
innbyggerne innenfor samme område. 
 
Følgende er lagt til grunn for dimensjonering av utvidelse av akuttmottak: 

- Pasientgrunnlag og funksjoner 
- Framskrivingstall 

Datagrunnlaget for framskriving i konseptfasen er basert på aktivitetstall fra driftsårene 2015-2017 
(økning på 3,3 % per år), pasientene fra Vestby kommune er inkludert.   
 
Befolkningsvekst i Østfold minus Rømskog (11,4 %) fra 2018-2030. Hvis befolkningsveksten er større for 
perioden 2018-2030 enn den har vært for perioden 2015-2017, så er dette ikke tatt høyde for i 
framskrivningen. Befolkningsvekst i Vestby (20 %) fra 2018-2030. Denne er det ikke tatt høyde for i 
framskrivningen.  
 

Tabell 2 Oversikt over fremskrevet aktivitet i akuttmottaket fra 2015 til 2030 
Type aktivitet Aktivitet  

2015 
Fremskrevet 

aktivitet 2030 
Endring  

2015-2030 
Endring %  
2015-2030 

Antall pasienter 
inn i akuttmottak 35283 55971 20688 58,6 % 
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4 PROGRAMKRAV 
 
Hovedprogram for utvidelse av akuttmottak beskriver forutsetninger og føringer som gjelder for 
prosjektets konseptfase.  Hovedprogrammet beskriver krav til bygg/arealer, utstyr og teknisk 
infrastruktur og gir en anvisning til arkitekt og rådgiver om viktige prinsipper for utvikling av prosjektet. 
Hovedprogrammet skal gi underlag for å utarbeide driftskonsept inklusive fremtidig bemanning, samt 
investeringskalkyle for prosjektet. I tillegg til en innledende del består hovedprogrammet av fem deler: 

1. Funksjonsprogram 
2. Overordnet teknisk program (OTP) 
3. Hovedprogram utstyr (HPU) 
4. Overordnet IKT-konsept (O-IKT) 
5. Romprogram 

Programkrav er beskrevet i påfølgende punkter, og vil bli nærmere utredet i konseptfasen del II. 
 

4.1 Funksjonsprogram 

I hovedprogrammets del 1, Funksjonsprogram, beskrives hovedfunksjonene som inngår i utvidelse av 
akuttmottaket, samt hovedprinsipper for nærhetsbehov og logistikk.  
 
Funksjonsområdene er delt inn i tråd med Klassifikasjonssystemet for helsebygg 
(www.klassifikasjonssystemet.no). I det følgende beskrives de ulike funksjonsområder og driftsmodeller 
kort. Disse gjelder for alternativ 1 og alternativ 3. 
 

4.1.1 Prinsipper for person- og vareflyt 

God logistikk er et virkemiddel for å sikre driftsøkonomisk gevinst og oppnå god funksjonalitet. 
Overordnede logistikkprinsipper følger generelle prinsipper for hele Kalnes og skal ligge til grunn for 
plassering av funksjon- og trafikkarealer slik at det sikres effektive arbeidsprosesser, god 
forsyningssikkerhet og fleksibilitet. 
 

4.1.2 Funksjonsområder 

Med basis i kravene i funksjonsprogrammet skal følgende ivaretas i utviklingen av konseptet: 
 

Sengerom 
Det må etableres flere sengerom for å ivareta et økende antall pasienter, samt redusere antall 
korridorpasienter. Sengerom standardiseres lik øvrige sengerom i akuttmottaket. Det skal bestrebes å 
ha skyvedører på alle sengerom. 
 

Behandlingsrom 
Det må etableres flere behandlingsrom for å kunne behandle pasienter innenfor en forsvarlig 
tidsramme. Behandlingsrom standardiseres lik øvrige behandlingsrom i akuttmottaket. Det skal 
bestrebes å ha skyvedører på alle behandlingsrom. 
 

Rørpost 
Det skal etableres egen rørpoststasjon i området da eksisterende rørpost ikke har mer kapasitet. 
 

Kontorfunksjoner 
Det skal tilrettelegges med funksjonelle arbeidsområder for klinikknært arbeid. 
 

Pasientmottak gående pasienter 
En av utfordringene på akuttmottaket er antallet gående pasienter. Området er for trangt i forhold til 
mengden pasienter og pårørende og ventesonen er for liten. Området videre inn i akuttmottaket er ikke 
avlåst slik at pasienter og pårørende kan bevege seg rundt på egenhånd, noe som er en stor risiko for 
akuttmottaket. Gående pasientmottak må ha to ekspedisjoner som er universelt utformet og ivaretar 
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taushetsplikten og medarbeidere i ekspedisjonen skal være sikret mot evt. utagerende personer. Det må 
etableres tilstrekkelig med venteareal for pasienter og pårørende.  Adgang videre inn i behandlings-
arealene skal være avlåst slik at det ikke er direkte tilgang for pasienter og pårørende. 
 
Pasientmottak ambulansepersonell 
Dagens ambulanseinngang har ikke eget område får ambulansepersonell til klargjøring av bårer etc. 
Dette innebærer at personell og bårer opptar plass inne i selve akuttmottaket i tilknytning til 
sengeområde for ventende pasienter. Dette utgjør en ekstra belastning på et allerede trangt og 
trafikkert område. Det må derfor etableres tilfredsstillende område for ambulansepersonell og 
klargjøring av bårer i tilknytning til ambulanseinngangen. 
 
Ikke-medisinsk service 
Tøy, varer, mat og avfall transporteres inn via eksisterende varemottak og videre via eksisterende 
trafikkarealer. Sengelogistikk og tilstrekkelig antall senger må ivaretas. 
 
Gasslager 
Gassflasker oppbevares i dag på et lager som ikke er beregnet på denne type lagring. Dette innebærer 
risiko hvis det skulle oppstå en eksplosjon eller lignende i en av flaskene. Det må derfor etableres et 
godkjent gasslager i forbindelse med utbyggingen av akuttmottaket. 
 

4.1.3 Nærhetsbehov 

Det er viktig for en effektiv pasientbehandling at det ikke blir for store avstander i akuttmottaket. En 
utvidelse av akuttmottaket må derfor etableres i tilknytning til eksisterende akuttmottak med tanke på 
mottak av gående pasienter, triage og behandling av kirurgiske og medisinske fagområder.  
 

4.2 Overordnet teknisk program 

Overordnet teknisk program (OTP) er basert på erfaringer fra byggingen av Kalnes. 
 
OTP legger føringer for dimensjonering og omfang av de tekniske anleggene som inngår for å ivareta 
funksjons-, program-, robusthets- og sikkerhetskrav.  
 

4.3 Hovedprogram utstyr 

Hovedprogram utstyr omfatter i hovedsak brukerutstyr knyttet til funksjonen i rommet, og vil bli 
beskrevet i konseptfase del II. Kategoriene som omfattes er: 

- Medisinteknisk utstyr 
- IKT/AV-utstyr 
- Grunnutrustning 
- Løst inventar 

4.4 Overordnet IKT-konsept 

IKT-konseptet i eksisterende akuttmottak videreføres, og beskrives i konseptfase del II. 
 

4.5 Romprogram 

Forenklet romprogram inneholder en overordnet oversikt over rombehov ved utvidelse av 
akuttmottaket og er grunnlag for skisseprosjekt i konseptfase del II. 
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Tabell 3 Forenklet romprogram for akuttmottaket, alternativ 1, 2 og 3 
Type rom Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Merknad alternativ 2 
Behandlingsrom 9 3 9  
LAB/blodprøve 1 1 1  
Ventesone/observasjon 2 1 2  
Ekspedisjon med forrom 2 2 2  
Kjøkken pasient 1 Nei 1 Må etableres i eksisterende areal 
Lager 1 1 1 Plass i korridor til skap for utstyr 
Medisinrom 1 Nei 1 Må benytte eksisterende 
Desinfeksjon 1 Nei 1 Må benytte eksisterende 
WC 4 1 4 Etableres ved ambulanseinngang 
Arbeidsrom 6 arbeidsplasser 2 ½ 2 To områder for totalt 3 arbeidsplasser 
Personalrom 1 Nei 1 Må benytte eksisterende 
Kopi/rekvisita 1 Nei 1 God plass i korridor 

 

5 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE 
 

5.1 Overordnet beskrivelse av de ulike alternativene 

I henhold til mandat for konseptfasen (jf. kapittel 1.4.2) er følgende alternativer utredet i konseptfasen 
Alternativ 0: Videreføring av eksisterende løsning 
Alternativ 1: Utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest) 
Alternativ 2: Forenklet utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest) 
Alternativ 3: Utvidelse av akuttmottak mot helikopterplass (nord) 
 
Figur 7 Illustrasjon av alternativ 1, 2 og 3 

   

alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 
 
Utvidelse av akuttmottak er illustrert med rød farge, og strålebunkere vil bygges under akuttmottaket. 
Strålebunkere har større fotavtrykk enn akuttmottaket, men vil plasseres innenfor fremtidig planlagt 
utvidelse av bygg 08. 
 
Alternativene varierer vesentlig i omfang og kompleksitet, dette gir ulike konsekvenser for 
gjennomføringstid og finansiering. I konseptfasen skal det være en målsetning at alternativene blir 
tilstrekkelig detaljert for å kunne velge ett av de angitte alternativene og dokumentere konsekvensene 
av valget.  
 

5.2 Alternativ 0 

Alternativ 0 omfatter dagens løsning, med nødvendige investeringer for at alternativet skal kunne 
fungere med samme levetid og være sammenlignbar med de andre utvidelsesalternativene. Det 
innebærer at akuttmottaket utvides i tilstøtende arealer som er i bruk av andre enheter (observasjon, 
hjerte med flere). Det finnes ikke andre arealer som disse avdelingene kan flyttes til. 
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I forbindelse med utredning av alternativ 2, ble det gjennomført en risikovurdering av dagens situasjon, 
alternativ 0, med deltakelse av berørte ledere, medarbeidere og representanter fra tillitsvalgte og 
vernetjeneste. Til sammen 14 områder ble risikovurdert, og de med høyeste skår for risiko er følgende:  

- Reduksjon av pasientsikkerhet grunnet mangel på areal (og tilgjengelig bemanning) 
o Lang ventetid til triage 
o Lang ventetid til lege 
o Mangelfull observasjon/oppfølging i ventetiden 

- Korridorpasienter i perioder med størst pasienttilstrømning og/eller problemer med 
pasientflyten fra akuttmottak til døgnområde 

- Utfordringer med intern pasientlogistikk 
- Mangel på mottaksrom med seng i tidsrommet med størst pasienttilstrømning 
- Mangel på undersøkelsesrom 
- Krevende arbeidsforhold for medarbeiderne 

Det er iverksatt en rekke tiltak rettet for å effektivisere pasientflyten, arbeidsprosesser og bemanning 
men dette vil ikke være tilstrekkelig for å løse akuttmottakets utfordringer.  
 
Det er svært begrenset mulighet for å utvide akuttmottaket i tilstøtende arealer, da berørte enheter 
også har mangel på areal. Det er ikke mulighet for å ekspandere innenfor eksisterende bygningsmasse. 
Det eneste som kan løse akuttmottakets behov er en økning av funksjonelle og tilrettelagte arealer, 
vurdert i alternativ 1, 2 og 3. Alternativ 0 er derfor ikke utredet ytterligere. 
 

5.3 Alternativ 1 - Utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest) 

Alternativ 1 er basert på løsninger fra tidligere utarbeidet mulighetsstudie for utvidelse av 
akuttmottaket. Denne utredet en løsning med et fotavtrykk på ca. 630 kvadratmeter BTA fremskrevet til 
år 2025 med en byggekostnad på ca. kr 50 millioner kroner.  
 
Figur 8 Illustrasjon av alternativ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette alternativet ivaretar akuttmottakets behov og har en god og funksjonell logistikk. Løsningen 
innebærer et tydelig skille for gående pasienter, slik at medarbeiderne i akuttmottaket har kontroll på 
trafikken videre innover i arealene. Løsningen gir også en mer effektiv og pasientsikker behandling og 
sikkerheten for personellet ivaretas. 
 
Det er planlagt to resepsjoner, ventesoner, ni behandlingsrom og tilhørende støtterom som lager, 
skyllerom, arbeidsplasser med mer. Behandlingsrom i eksisterende akuttmottak kan omdisponeres til 
sengerom. Det er direkte gjennomgang til ambulanseinngangen for personell og det blir utvidelse av 
dagens inngang med egen sone for klargjøring av bårer, samt lagerkapasitet. Dette vil flytte ambulanse-
bårer ut av akuttmottaket og bort fra oppstillingsplassen for ventende pasienter, og ikke være til hinder 
for logistikken inne i akuttmottaket. Selve arealdisponeringen og romløsninger vil bli bearbeidet og 
kvalitetssikret i neste fase slik at man får en optimal løsning for akuttmottaket. 
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Figur 9 Planskisse av alternativ 1 

 
5.3.1 Grunnforhold 

Det er gjort en utredning av grunnforhold og det anses nødvendig at det må fundamenteres med 
stålkjernepeler til fjell tilsvarende fundamenteringen for øvrige bygg på Kalnes. 
 

5.3.2 Riving og gjennomføring 

Det må etableres et riggområde i umiddelbar nærhet, dette kan gjøres ved å ta noen av 
parkeringsplassene som ligger utenfor akuttmottaket. Det er tilstrekkelig med parkeringsplasser på 
grusplassen ved boligriggen. Området må sperres av slik at uvedkommende ikke kommer inn på 
riggområdet.  
 

5.3.3 Ombygging i eksisterende arealer 

Det vil være behov for mindre ombygginger og tilpasninger i eksisterende arealer, omfanget er ikke 
avklart i denne fasen. 
 

5.3.4 Adkomst, trafikksituasjon og parkering 

I byggeperioden må pasienter og pårørende benytte alternativ inngang. Dette er ikke avklart, men det 
kan ses på løsning rundt helikopterinngangen eller benyttelse av hovedinngangen med forflytning 
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innvendig i bygget. Det er da nødvendig med en god og tydelig skilting både utvendig og innvendig i 
bygget. Parkeringsplasser for akuttmottaket må etableres på øvrig parkeringsområde, dog så nært som 
mulig alternativ inngang. 
 

5.3.5 Tekniske anlegg 

Det anbefales å følge eksisterende bygningskonsept fra U2 og opp til og med 5.etg. og kapasitet på 
eksisterende anlegg må vurderes i forhold til utvidelse. 
 

5.3.6 Utvidelsesmuligheter 

Det er mulighet for senere utvidelser i høyden ved valg av alternativ 1. I de øvrige etasjene over 
akuttmottaket kan det for eksempel etableres arealer for utvidelse operasjonsavdelingen, utvidelse av 
senter for laboratoriemedisin eller arealer til klinisk ledelse og støttepersonell som har behov for nærhet 
til Kalnes.  

5.4 Alternativ 2 - Forenklet utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest) 

Da SØ ikke hadde økonomisk bærekraft til å gjennomføre alternativ 1, fikk eiendomsavdelingen i 
oppdrag å se på muligheter for en helt enkel løsning for utbygging. Alternativ 2 er basert på forprosjekt 
for forenklet utvidelse av akuttmottak, fullført april 2018 som bygger videre på arbeidet gjort i det 
opprinnelige mulighetsstudiet og avgrenses til å se på en bygningsmessig løsning for deler av 
akuttmottakets behov i et 5- til 10 års perspektiv. Forslag til plassering og størrelse på tilbygg for 
akuttmottak er en nedskalert versjon av tidligere mulighetsstudie for utvidelse av akuttmottaket.  
 
Utfordringen har vært å finne en tilstrekkelig god løsning for behovene til akuttmottaket med minimal 
utbygging. Tilbyggets størrelse begrenses i sin helhet av broens størrelse og dimensjoner og har et 
fotavtrykk ca. 250 kvadratmeter BTA. Dette gir et tilbygg som ikke krever etablering av fundamentering, 
sokkel eller grunnmur. Tilbygget inneholder de absolutte minimumsbehovene for bedring av dagens 
akuttmottak og løsningen vil i hovedsak hjelpe på trykket i forbindelse med gående pasienter. 
 
På ambulansesiden blir det utvidelse av dagen inngang med egen sone for klargjøring av bårer, samt 
lagerkapasitet. Dette vil flytte ambulanse-bårer ut av akuttmottaket og bort fra oppstillingsplassen for 
ventende pasienter, og ikke være til hinder for logistikken inne i akuttmottaket. 
 
Akuttmottakets nåværende behov er bare delvis ivaretatt med foreslått løsning. Ved denne løsningen 
må man omrokere bruken av rom inne i eksisterende akuttmottak, slik at pasientlogistikk og behandling 
i den gående delen blir mere effektivt og pasientsikkert. Sikkerheten for personellet er ivaretatt i denne 
løsningen. 
 
Figur 10 Illustrasjon og planskisse av alternativ 2 
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5.4.1 Grunnforhold 

Det er gjort en utredning av grunnforhold og det bekreftes fra geotekniker at man kan fundamentere 
tilbygg på eksisterende støttemur. Det vil si at det ikke er nødvendig med peling for alternativ 2. 
 

5.4.2 Riving og gjennomføring 

Det må etableres et riggområde i umiddelbar nærhet, dette kan gjøres ved å ta noen av 
parkeringsplassene som ligger utenfor akuttmottaket. Det er tilstrekkelig med parkeringsplasser på 
grusplassen ved boligriggen. Området må sperres av slik at uvedkommende ikke komme inn på 
riggområdet.  
 

5.4.3 Ombygging i eksisterende arealer 

Det vil være behov for ombygginger og tilpasninger i eksisterende arealer. I tillegg krever denne 
løsningen at akuttmottaket får tilført flere behandlingsrom fra nærliggende avdelinger, noe som får 
konsekvenser for antall døgnplasser.  Omfanget er ikke avklart i denne fasen. 
 

5.4.4 Adkomst, trafikksituasjon og parkering 

I byggeperioden må pasienter og pårørende benytte alternativ inngang. Dette er ikke avklart, men det 
kan ses på en løsning i forbindelse med helikopterinngangen eller benyttelse av hovedinngangen med 
forflytning innvendig i bygget. Det er nødvendig med en god og tydelig skilting både utvendig og 
innvendig i bygget. Parkeringsplasser for akuttmottaket må etableres på øvrig parkeringsområde, dog så 
nært som mulig alternativ inngang. 
 

5.4.5 Tekniske anlegg 

Det må bygges eget teknisk rom på tak for etablering av nytt ventilasjonsanlegg, øvrige tekniske fag kan 
påkobles eksisterende infrastruktur. 
 

5.4.6 Utvidelsesmuligheter 

Det er ingen mulighet for utvidelser ved valg av alternativ 2. 
 

5.5 Alternativ 3 - Utvidelse av akuttmottak mot helikopterplass (nord) 

Dette alternativet inkluderer fundamentering for strålebunkere og har et fotavtrykk på ca. 920 
kvadratmeter BTA. Akuttmottaket vil for alternativ 3 være tilsvarende alternativ 1 på ca. 630 
kvadratmeter BTA + eventuelt tillegg for forbindelsesgang. 
 
Innenfor stråleterapi har det de siste årene vært en stadig økende grad av integrasjon med/ avhengighet 
til bildebasert informasjon. Behandlingen er mer og mer rettet mot hver enkelt pasient og hver enkelt 
svulst (adaptiv stråleterapi). Dette vil gi et behov for økning i bildediagnostiske modaliteter som PET/CT 
og MR fremover. Utviklingen går mot etablering av desentraliserte stråleterapisentre, men det er ikke 
gjort noen endelig beslutning på dette foreløpig. 
 
Alternativ 3 gir en prinsipielt annen løsning for plassering an akuttmottaket som følge av innlemmelse av 
fremtidige strålebunkere. Utvidelsen ved dette alternativet er i forlengelse av bygg 08 mot 
servicegården og kommer derfor i konflikt med dagens helikopterplass som må flyttes.  
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Ved prosjekteringen av bygget på Kalnes ble det planlagt arealer for fremtidig utvidelse. Dette er i 
forlengelse av bygg 03 og bygg 08 mot Servicegården. Utformingen var da tenkt lik øvrig bygningsmasse, 
med lysgård i midten av bygg 08. 
 
Figur 11 Illustrasjon av fremtidig utvidelse bygg 08 (behandlingsbygg) 

 
 
Ved å utvide bygg 08 på en slik måte vil det få omfattende konsekvenser for tilstøtende avdelinger 
innenfor eksisterende bygningsmasse. Arealer/rom som ligger i yttervegg blir nå innvendige rom uten 
vinduer. Dette gjelder i første omgang 1.etg. og 2.etg. Berørte rom i 2.etg., er markert med rødt i figur 
under.  
 
Figur 12 Illustrasjon av alternativ 3 – berørte funksjonsområder 

 
 
Berørte arealer i 1.etg. og 2.etg. benyttes av avdeling for bildediagnostikk. Det er i hovedsak sjalterom til 
CT lab som blir berørt, disse mister dagslys. Det er krav om dagslys for disse arbeidsplassene, noe som 
tilsier at disse CT labene med tilhørende støtterom må flyttes til annet areal. Da det ikke finnes areal i 
eksisterende bygningsmasse, må det derfor tas høyde for etablering av CT-laber i forbindelse med dette 
alternativet.  Ytterligere konsekvenser for avdelinger innenfor eksisterende bygningsmasse er ikke 
utredet i denne fasen. 
 
Det er i dette alternativet tatt utgangspunkt i at areal for strålingsbunkere med tilhørende areal skal ha 
en grunnflate som gjør at akuttmottaket kan plasseres over denne og at det i tillegg har tilsvarende 
akseinndeling som i sykehuset for øvrig. Se skisse under for hvordan grunnlaget for arealer, 
fundamenter med mer er tenkt. 
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Figur 13 Illustrasjon og planskisse av alternativ 3 

 
 
Grunnflaten er anslått til 920 kvadratmeter, dette gir rom for tilleggsarealer og funksjoner direkte 
tilknyttet strålingsbunkerne.  
 
Pelingskostnadene er betydelige og det bør sjekkes nærmere om dybdene som er brukt i kalkylen 
stemmer overens med erfaringene fra byggingen av Kalnes. Generelt varierte dybden fra 12-15 til 50-60 
meter og det er i kalkylen brukt 45 m lengde.  På grunn av at det er tenkt arbeidsplasser i arealene 
utenfor strålingsbunkerne må det dagslys ned på dette nivået. Det er derfor kalkulert støttemurer som 
sikrer dette. Dette nivået ligger ca. en etasje (4 meter) under dagens lysgård.  
 
Det tas forbehold om at prosjektkalkylen i denne fasen er basert på usikkerhet knyttet til teknisk 
gjennomføring og funksjoner og fremtidig planlagt utvidelse av behandlingsbygget. Arealet kan derfor 
måtte justeres for å være tilpasset en fremtidig utbygging som kan fundamenteres på dette råbygget. 
Enhetsprisene er gjennomgått med sidemannskontroll. 
 
Forskyvning av alternativ 3 
Det er mulig å utvide bygg 08 uten å gjøre store ombygginger innenfor eksisterende bygningsmasse, 
men da må det gjøres andre tiltak. Tilbygget må flyttes 8 meter utenfor eksisterende bygg og det må 
bygges en forbindelsesgang mellom eksisterende bygg og nybygget. Dette blir korridorareal i to plan for 
kommunikasjon med behandlingsbygget både mot strålingsbunker og mot akuttmottak.  
 
Denne løsningen gjør at det blir enda større avstand mellom tilbygget og eksisterende arealer i 
akuttmottaket. Se skisse under hvor utvidelsen med en forbindelsesgang er markert med rødt.  
 
Figur 14 Illustrasjon viser alternativ 3, utvidelse av akuttmottaket mot nord med forbindelsesgang 
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Ved valg av alternativ 3 må det i tillegg tilrettelegges for utvidelse utenfor ambulanseinngangen for 
ambulansetjeneste. Dette for at klargjøring av bårer skal kunne utføres utenfor og i nærhet til selve 
akuttmottaket.  På grunn av beliggenhet og avstand vil alternativ 3 driftsmessig bli en utfordrende 
løsning for akuttmottaket.  
 

5.5.1 Grunnforhold 

Det er gjort en utredning av grunnforhold for alternativ 1, som også kan gjelde alternativ 3 (samme 
område). Det er nødvendig å fundamentere med stålkjernepeler til fjell, tilsvarende fundamenteringen 
for hele sykehuset for øvrig. 
 

5.5.2 Riving og gjennomføring 

Det må etableres et riggområde i umiddelbar nærhet, dette kan gjøres ved å ta noen av 
parkeringsplassene som ligger utenfor helikopterplassen. Det er tilstrekkelig med parkeringsplasser på 
grusplassen ved boligriggen. Området må sperres av slik at uvedkommende ikke komme inn på 
riggområdet.  
 

5.5.3 Ombygging i eksisterende arealer 

Ved valg av dette alternativet vil det vil være behov for store ombygginger og tilpasninger innenfor 
eksisterende bygningsmasse. Det vil være stor avstand fra dagens akuttmottak til de utvidede arealene. 
Det kan derfor være hensiktsmessig at det gjøres omfordeling av arealer slik at andre enheter som for 
eksempel observasjon, flytter ut i nybygget. Akuttmottaket vil da få utvidet areal i nærliggende arealer. 
 
I forbindelse med tilbygget vil avdelinger som ligger mot yttervegg nord bli berørt. Brann og dagslys er 
viktige forhold som må ivaretas i forbindelse med tilbygget. Avdeling for bildediagnostikk vil bli berørt i 
1.etg. og 2.etg. for CT-laber og ved at tilførselsveier til tilbygget må etableres. 
 
Hvor mange etasjer og avdelinger som blir berørt innenfor eksisterende arealer er avhengig av hva som 
blir etablert i tillegg til akuttmottaket i tilbyggets øvrige etasjer og arealer. 
 
Omfanget av ombygginger og tilpasninger innenfor eksisterende bygningsmasse og berørte avdelinger 
er ikke utredet i denne fasen. 
 

5.5.4 Adkomst, trafikksituasjon og parkering 

Akuttmottaket blir ikke berørt i byggefasen, men andre avdelinger kan i perioder bli berørt med tanke 
på pelearbeidene.  Trafikksituasjon rund tilbygget og eksisterende ambulanseinngang kan bli påvirket. 
Dette er ikke utredet i denne fasen.  
 

5.5.5 Tekniske anlegg 

Det anbefales å følge eksisterende bygningskonsept fra U2 og opp til og med 5.etg., kapasitet på 
eksisterende anlegg må vurderes i forhold til utvidelse. 
 
På grunn av antatt stort effekt behov til strålebunkere, må det vurderes å etablere egne nettstasjoner 
for normal og nødstrømsforsyning med adkomst fra bakkenivå i nybygget. Det må vurderes om normal 
og nødstrømsforsyning kan kobles til eksisterende høyspentring som ligger under bygget i dag.  
 

22 
 



 
 
 

Videre må behov for utvidelse av nødstrømsaggregatene vurderes når det totale effektbehovet er 
kartlagt. Ved bygging av sykehuset på Kalnes ble det avsatt plass for et nødstrømsaggregat nr. 4 for 
fremtidig utvidelse. 
 

5.5.6 Utvidelsesmuligheter 

Det er gode muligheter for utvidelser ved valg av dette alternativet. Hvis man følger sykehusets 
planlagte plassering av fremtidig utbygging av behandlingsbygget, er det gode utvidelsesmulighet for 
bildediagnostikk (CT og MR), operasjonsstuer, lab, administrative funksjoner etc.  
 
Ved valg av dette alternativet anbefales det å starte et arbeid med å planlegge hva som skal etableres i 
utbyggingsområde for Fase 2 på Kalnes. Dette for å ivareta opprinnelige planer med å kartlegge flytting 
av virksomheter fra Moss til Kalnes. Det er viktig at det ses på en helhetlig fremtidig løsning for 
utbygging i denne aksen. 
 

5.5.7 Ambulanseinngang 

Ved valg av alternativ 3 er det behov for å bygge et lite tilbygg utenfor eksisterende ambulanseinngang, 
slik som vist i alternativ 1 og 2. Dette for å få klargjøring av bårer ut av akuttmottaket, samt etablering 
av gasslager. 
 

5.5.8 Helikopterplass 

I Norge skal helikopterplasser på land som har mer enn 6 landinger per uke tilfredsstille kravene i 
luftfartsregelverket og ha konsesjon og særskilt godkjenning fra Luftfartstilsynet. I krav til konsesjon i 
BSL E 1-1 ligger blant annet at konsekvensene for miljøet, herunder støy skal vurderes. Dersom plassen 
ligger på en bygning er det krav om at det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 

Ved valg av alternativ 3 bør helikopterplassen sideforskyves i øst-nord/østlig retning i forhold til dagens 
plassering. Plasseringen bør samtidig strekkes langt nok unna til at den ikke kommer i konflikt med 
fremtidig utbygging av Kalnes i tråd med utviklingsplan SØ 2018 - 2035. 
 

Plasseringen må ta høyde for at inn/ut flyvningskorridoren til helikopteret skal være på minimum 8 
graders vinkel. Dette gjelder både bredde- og høydegrad. Det bør derfor utredes nærmere om dette vil 
komme i konflikt med pipeløpet til nødaggregatene. Mulig løsning kan være å høyne helikopterplassen 
slik at denne går klar av pipeløpet. Kostnader i forbindelse med dette er ikke utredet. 
 

For at helikopterplassen ikke skal komme i konflikt med fremtidig utbygging, bør det bestrebes å få 
helikopterplassen riktig nivellert i forhold til akuttbygget.  
 

Helikopterplassen trenger spesielt gode og stabile masser i grunnen slik at det ikke vil være fare for 
telehiv og at den tåler helikopterets vekt. Det må også tas høyde for fremtidig størrelse på helikopter. 
Størrelse på dagens helikopterplass er 35 meter x 35 meter, totalt ca. 1200 kvadratmeter.  
 

Figur 15 Illustrasjon viser dagens inn- og utflyvingskorridor(rød stiplet linje) 
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5.6 Investeringskalkyle 

Det er utført kalkyler for utvidelse av akuttmottak i Calcus for alternativ 1 og 2. For alternativ 3 er 
kalkylen basert på alternativ 1 samt erfaringstall fra relevante ombyggingsprosjekter for flytting og 
etablering av helikopterplass og beregning av betongarbeider til strålebunkerne. Det er ikke utarbeidet 
kalkyle for alternativ 0. Videre er det ikke utført usikkerhetsanalyse for de ulike alternativene i 
konseptfasen del I, dette må gjennomføres i II. Følgende forutsetninger gjelder for kalkylene: 

- Prisnivå april 2017 for alternativ 1 
- Prisnivå mars 2018 for alternativ 2 
- Prisnivå mai 2018 for alternativ 3 
- Merverdiavgift er inkludert 
- Finansieringskostnader er ikke inkludert 
- Kostnader til organisasjonsutviklingsprosess eller flytting er ikke inkludert i grunnkalkylen 

Beregning av driftskostnader og LCC-vurdering av alternativene er ikke utført i denne fasen. 
 

5.6.1 Modell for kalkulering av kostnader 

Grunnkalkylen 
Grunnkalkylen blir beregnet ut fra spesifiserte poster med gitte normalforutsetninger. P50-verdi er 
forventet kostnad, også kalt styringsrammen, hvor det er 50 prosent sannsynlighet for overskridelse. 
P85-verdi er den verdien som det er 85 prosent sannsynlighet for at kostnaden vil holde seg innenfor, 
også kalt kostnadsrammen.  
 

Uspesifiserte kostnader 
Uspesifiserte kostnader representerer kostnader som man vet kommer, men som ikke kan spesifiseres 
til enkeltelementer på kalkulasjonstidspunktet. 
 

Usikkerhetsavsetning 
For å kvalitetssikre at kostnadsrammen ligger innenfor sykehusets finansielle handlingsrom, skal det i 
konseptfase del II gjennomføres usikkerhetsanalyser som viser forventet prosjektkostnad (P50), og 
behov for avsetning for å oppnå en sannsynlighet på 85 %, for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor 
kostnadsrammen (P85). Usikkerhetsavsetninger er et tillegg på P50-verdien for forhold en ikke har 
kontroll over. 
 

For å komme frem til en kalkyle P85 i en tidligfase, er modenheten i underlaget varierende og det 
gjenstår fortsatt en god del utredningsarbeid og det er relativ stor usikkerhet knyttet til fremlagt 
underlag og skisserte løsninger.  
 

I figuren under fremkommer det hvordan kostnadselementene er bygget opp i denne 
konseptrapporten.  
 

Rest-usikkerhet 
Det foretas en beregning av hvor stor sannsynlighet det er for at prosjektet har en forventet kostnad 
innenfor P50-verdi. Denne sannsynligheten oppgis i prosent. 
 

Figur 16 viser beregning av usikkerhetsavsetning 
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Det anbefales at det avsettes en ramme i økonomiplanen som tilsvarer differansen mellom 
kostnadsramme (P85) og styringsramme (P50) på prosjekter i planperioden.  
 

Arbeidet i forbindelse med usikkerhetsavsetninger utføres i konseptfase del II, blant annet fordi det er 
ulik modenhet i tilgjengelig kalkyleunderlaget per dags dato. 
 

5.6.2 Utvidelse av akuttmottaket 

Tabellen under viser grunnkalkyle for alle alternativer i hele 1000 kroner.  
 
Tabell 4 Investeringskalkyle utvidelse av akuttmottak 
Utvidelse av akuttmottak Alternativ 1 (2017) Alternativ 2 (2018) Alternativ 3 (2018) 

Grunnkalkyle 49 900 18 200 161 900 

Sum P50 49 900 18 200 161 900 

Usikkerhetsavsetning Ikke utført Ikke utført Ikke utført 

Sum P85 Beregnes i konseptfase del II 

 
Vurdering av kalkylen 
Som det fremkommer av tabellen over er det store kostnadsforskjeller mellom alternativene. Dette 
skyldes primært alternativenes egenart i forhold til innhold og omfang. Alternativ 1 og 3 inkluderer 
kostnader for peling. Alternativ 2 er et lett bygg med lite fotavtrykk sammenlignet med alternativ 1 og 3. 
Alternativ 3 har inkludert kostnad for fundamentering og betongkonstruksjoner for strålebunkere i U1, 
samt kostnad for flytting og etablering av ny helikopterplass.  
 
Kostnad per kvadratmeter for utbygging av akuttmottaket varierer mellom ca. 73.000,- kroner per 
kvadratmeter for alternativ 2, ca. 79.000,- kroner per kvadratmeter for alternativ 1 og ca. 102.000,- 
kroner per kvadratmeter for alternativ 3.  Sammenlignbare tall fra byggingen av sykehuset på Kalnes og 
nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken) er henholdsvis 70.000,- kroner per kvadratmeter og 76.000,- 
kroner per kvadratmeter. Tallene kan ikke uten videre sammenlignes da prosjektene har ulikt innhold, 
men de gir en god indikasjon på kostnadsnivået. 
 
Fullstendig usikkerhetsavsetning, slik det er beskrevet i veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, 
vil bli utført i konseptfase del II. 
 

5.6.3 Utstyr 

Det er ikke utarbeidet utstyrsprogram i denne fasen. Utstyrsprogrammet omfatter følgende elementer: 
- Medisinskteknisk utstyr 
- IKT/AV-utstyr 
- Grunnutrustning 
- Løst inventar 

Medisinskteknisk utstyr 
Det er ikke utarbeidet utstyrsprogram for slikt utstyr i denne fasen, finansiering skjer over 
investeringsbudsjettet. 
 
IKT/AV utstyr 
Det er ikke utarbeidet IKT/AV-utstyrsprogram i denne fasen, finansiering skjer over investerings-
budsjettet. SØ dekker ikke-byggnær IKT i form av en årlig tjenestepris fra Sykehuspartner. Dette vil 
derfor behandles som en driftskostnad i vurdering av økonomisk bærekraft i konseptfase del II. 
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Grunnutrustning  
Ved å benytte erfaringstall fra byggingen av sykehuset på Kalnes vil en snittbetraktning for 
grunnutrustning utgjøre ca. kr 4 300,- pr kvadratmeter, korrigert for radiologi og laboratoriet.  Dette gir 
følgende vurdering for grunnutrustning for det enkelte alternativet: 
 
Tabell 5 Kostnader grunnutrustning 

Grunnutrustning Kroner per 
kvadratmeter 

Kvadratmeter 
BTA 

Kostnader (2017) 
1000 kroner  

Alternativ 1 4 300 632 2 717 
Alternativ 2 4 300 250 1 075 
Alternativ 3 4 300 630 2 717  

 
Løst inventar 
Det er ikke utarbeidet inventarlister i denne fasen. Kostnader vil finansieres over drifts- eller 
investeringsbudsjett. 

 

5.6.4 Andre nødvendige tiltak 

For å utvide akuttmottaket er det nødvendig å gjennomføre flere andre tiltak. Disse tiltakene er ikke 
kalkulert i konseptfasen del I, og må kalkuleres for valgt alternativ i konseptfase del II. Oversikt over 
nødvendige tiltak er vist i etterfølgende tabell. Tiltakene er også kort beskrevet. Usikkerhetsavsetning vil 
være høyest for alternativ 3 da det er knyttet relativ stor usikkerhet til når planen kan iverksette, samt 
flytting og etablering av ny helikopterplass. 
 
Tabell 6 Oversikt over andre nødvendige tiltak 

Andre nødvendige tiltak Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Ombygging funksjoner eksisterende bygg Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke beregnet 
Erstatningsareal - parkeringsplasser Ikke beregnet Inkludert Ikke beregnet 
Beredskapsvei ambulansetrafikk Ikke beregnet Ikke relevant Ikke beregnet 
Tilkomstvei, opparbeidelse utomhus, 
sykkelparkering mm 

Ikke beregnet Ikke relevant Ikke beregnet 

Midlertidig akutt- og ambulanseinngang Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke beregnet 
Rokadekostnader Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke beregnet 
Flytte formalin- og gasstanker Ikke beregnet Ikke relevant Ikke relevant 
Flytte og reetablere ny helikopterplass Ikke relevant Ikke relevant Inkludert 

 
Ombygging av funksjoner i eksisterende bygg 
Ved utbygging vil det være funksjoner i eksisterende akuttmottak som naturlig flytter ut i tilbygget. 
I eksisterende arealer vil det være behov for større eller mindre ombygginger, avhengig av hvilket 
alternativ som velges. 
 

Erstatningsareal - parkeringsplasser 
Ved utbygging vil det være behov for å etablere parkeringsplasser annet sted på tomten. Riggområdet 
egner seg for ansattparkering, omfanget avhenger av hvilket alternativ som velges. 
 

Beredskapsvei ambulansetrafikk 
Ved valg av alternativ 3 vil det kunne bli konflikt med dagens ambulansetrafikk. Dette avhenger av 
hvordan løsningen på denne utbyggingen vil være for adkomst, rømningsveier etc. 
 

Tilkomstvei, opparbeidelse utomhus, sykkelparkering med mer 
Det vil være behov for tilpasninger utomhus med tanke på adkomstvei, grøntområder etc. 
Sykkelparkering må flyttes ved valg av alternativ 1. 
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Midlertidig akutt- og ambulanseinngang 
I byggeperioden må all pasient- og ambulansetrafikk (til akuttmottaket) benytte alternativ inngang. 
Ambulanse- og helikopterinngang foreslås som midlertidig inngang for alternativ 1 og 2 i byggeperioden. 
Denne inngangen er ikke tilpasset til denne bruken. Det anbefales at det bygges et permanent tak over 
helikopterinngangen med sidevegger. 
  

Rokadekostnader 
Det kan være behov for omrokering av funksjoner og avdelinger avhengig av hvilket alternativ som 
velges. 
 

Flytte formalin- og gasstanker 
Formalin- og gasstanker i plan 1 må flyttes og reetableres. Dette er ikke beregnet for alternativ 1, og er 
heller ikke relevant for alternativ 2 og 3. 
 

Flytte og reetablere ny helikopterplass 
I alternativ 3 må helikopterplassen flyttes og bygges opp på nytt. Kostnader er beregnet og inkludert i 
grunnkalkylen i alternativ 3. 
 

5.6.5 Andre aktuelle tiltak 

I tillegg til ovennevnte tiltak som er vurdert som nødvendige for å etablere nytt akuttmottak, er det flere 
behov som kan være aktuelle å utrede videre i konseptfase del II. Det gjelder blant annet etablering av 
arealer for klinisk ledelse, etablering av ny MR, utvidelse med en eller flere operasjonsstuer, etablering 
av strålesenter (strålebunkere) samt vurdering av HPV arealer. Tiltakene er kort beskrevet i kapittel 1.6, 
og må ses i sammenheng med valgt alternativ. Alternativ 1 og 3 kan legge til rette for mulig 
arealutvidelse for en eller flere av nevnte tiltak, da arealet kan utvides ved å bygge flere etasjer.  
 
Det er tidligere foreslått at stab- og støttepersonell kan lokaliseres i etasjene over akuttmottaket i 
alternativ 1 (3, 4 og deler av 5. etasje). Strålebunkere foreslås i alternativ 3 plassert i U1, ny MR kan 
plasseres i nærhet/tilknytning til akuttmottaket og i nærhet til øvrige MR funksjoner i alternativ 3. 
Operasjonsstue og arealer til HPV kan plasseres i tilknytning til eksisterende funksjoner i bygg 08, 
henholdsvis tredje og fjerde etasje i alternativ 1 og delvis alternativ 3. 
 
Det anbefales at det for valgt alternativ utredes muligheter for tilrettelegging av ett eller flere av 
ovennevnte tiltak i en fremtidig utvidelse av akuttmottaket. 
 

5.7 Økonomisk bærekraft og finansiering 

Utbygging av akuttmottaket er et investeringsprosjekt. Et investeringsprosjekt vil ha økonomisk 
bæreevne for investeringsprosjektets levetid dersom summen av driftsgevinster overstiger avdrag og 
renter på finansieringen.  Hvis differansen mellom inntekter og kostnader er positiv i perioden etter at 
prosjektet er satt i full drift og alle forpliktelser er tatt hensyn til, er det økonomisk bæreevne for 
prosjektet. Utvidelse av akuttmottak vil ikke ha økonomisk bærekraft på prosjektnivå. 
 

En utvidelse av akuttmottaket vil gi organisatoriske forbedringsmål knyttet til investeringsprosjektet for 
alle alternativene. Utvidelsen av akuttmottaket vil tilrettelegge for mer optimaliserte arbeidsprosesser, 
økt pasientsikkerhet og bidra til reduksjon av antall korridorpasienter. Det vil dermed bidra til et mer 
helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt behandlingstilbud.  
 

Det er ikke utarbeidet økonomiske analyser for prosjektet før og etter den bygningsmessige utvidelsen 
av akuttmottaket i konseptfasen del I. Videre er det ikke utredet om det vil bli en driftsøkonomisk effekt 
av investeringen. I denne fasen er det dermed ikke blitt identifisert tilstrekkelig med økonomiske 
gevinster for å oppnå økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Fullstendig økonomisk bærekraftsanalyse 
utarbeides i konseptfase del II. 
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SØ vil ha økonomisk bæreevne for byggeprosjektet forutsatt at økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-
2022(38) følges. Det forutsetter disponering av likvide midler fra tidligere og fremtidig salg av 
eiendommer til prosjektet. SØ vil da ha økonomisk bæreevne til å gjennomføre alternativ 1 og 2. 
Alternativ 3 har ikke økonomisk bæreevne da prosjektet overstiger SØs mulighet for egenfinansiering. 
 
Helse Sør-Øst må godkjenne alle investeringsprosjekter som overstiger 50 mill. kroner. Da SØ ikke er i 
økonomisk balanse, må også bruk av oppsparte midler fra blant annet tidligere salg godkjennes av Helse 
Sør-Øst. I oppdatert økonomisk langtidsplan for perioden 2019-2022(38) er det lagt inn en total 
kostnadsramme til prosjektet på 75 mill. kroner fordelt på årene 2019-21. Endelig kostnad vil 
fremkomme i konseptfase del II som legges frem for styret i SØ i desember 2018. 
 

6 VURDERING AV ALTERNATIVENE 
 
I dette kapittelet vurderes hvilket alternativ som bør gjennomføres. Formålet er å komme frem til det 
alternativet som gir best mulig måloppnåelse til lavest kostnad. 
 

6.1 Kriterier for vurdering og valg av alternativ 

Evalueringen legger vekt på kriterier som skal skille de ulike alternativene i forhold til videre vurdering 
og anbefaling. Evalueringen skal få frem i hvilken grad alternativene underbygger prosjektets samfunns- 
og effektmål slik det er angitt i prosjektets mandat. 
 
I evalueringen er det skilt mellom kvantitative (prissatte) og kvalitative (ikke-prissatte) effekter ved 
vurdering av alternativene slik det fremgår av etterfølgende tabell. Hvert av evalueringskriteriene er 
konkretisert basert på effektmål fra mandatet. 
 
Tabell 7 Evalueringskriterier basert på effektmål 

Kvantitative – prissatte effekter Indikator 
1 Økonomisk bæreevne 

Finansielt handlingsrom 
- Helhetlig, bærekraftig fremtidsrettet løsning  
- Økonomisk og bærekraftig, herunder prosjekt- og 

driftskostnad  
Kvalitative ikke-prissatte effekter  
2 Kvalitet i pasientbehandlingen - Et tryggere og mer effektivt mottak av pasienter 

- Kortere ventetid og en redusert oppholdstid i 
akuttmottak for pasienter 

- Økt kapasitet for mottak av pasienter 
3 Løsningens kvalitet og fleksibilitet - Oversiktlig pasientlogistikk  

- Tilfredsstillende kapasitetsbehov  
- Mulighet for utvikling og utvidelse over tid 

4 Støtte opp under bedre samhandling - Bedrede arbeidsforhold for medarbeidere og 
støttepersonell i akuttmottak 

- Understøtte tverrfaglig samhandling 
5 Kompleksitet i gjennomføringen - Avhengigheter til andre prosjekter 

- Konsekvenser for klinisk drift i byggeperioden 
 
For hvert alternativ er det satt karakter i forhold til dagens løsning (alternativ 0). Karakterskalaen er vist 
nedenfor. Det er gitt pluss dersom løsningen vurderes som bedre enn alternativ 0 og minus dersom 
løsningen vurderes som dårligere.  
 
Tabell 8 Karakterskala for vurdering av effektmål  

Karakter som beskriver hvordan løsningen/alternativet ivaretar effektmålet versus alternativ 0 
Dårligere Likeverdig Noe bedre Bedre Mye bedre 

- 0 + ++ +++ 
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6.2 Vurdering og rangering av alternativene 

6.2.1 Vurdering av kvantitative – prissatte effekter 

De tre alternativene for utvidelse av akuttmottaket har stor spredning i kostnad og omfang, og kalkyler 
som er utredet omfatter nødvendige bygningsmessige arbeider. Kostnader til utstyr, andre nødvendige 
tiltak og fullstendig usikkerhetsavsetning beregnes i konseptfasen del II. 
 
Alternativ 1 og 2 har økonomisk bæreevne på foretaksnivå forutsatt at økonomisk langtidsplan følges. 
Alternativ 3 har ikke økonomisk bæreevne da investeringskalkyle er høyere enn mulighet for 
egenfinansiering. Det foreligger finansielt handlingsrom for alternativ 1 og 2 under gitte forutsetninger, 
jf. kapittel 7.7. 
 
Kapasitet for mottak av pasienter i akuttmottaket øker vesentlig for alternativ 1 og tilnærmet likt for 
alternativ 3. Kapasiteten økes kun for gående pasienter i alternativ 2. 
 
Tabell 9 Økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom 

Nr Kriterier Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
1 Helhetlig, bærekraftig fremtidsrettet 

løsning 
0 +++ + +++ 

1 Økonomisk og bærekraftig, herunder 
prosjekt- og driftskostnad 

0 +++ +++ 0 

 

6.2.2 Vurdering av kvalitative ikke-prissatte effekter 

Alternativ 1 er et godt alternativ og vil dekke utfordringene til akuttmottaket både for gående og 
sengeliggende pasienter fremskrevet til 2025. Behov for behandlings- og støtterom dekkes og løsningen 
gir en god logistikk i akuttmottaket med mulighet for å behandle flere pasienter raskere. Plasseringen er 
sentral i forhold til eksisterende lokaler og gir mulighet for påbygging i høyden. Alternativ 1 ivaretar også 
arealer for ambulansetjenesten for klargjøring av bårer, samt etablering av godkjent lager for lagring av 
gass. Løsningen beholder nærhet til helikopterplass og medfører ingen flytting av eksisterende 
funksjoner (observasjon eller akuttkirurgi).  
 
Alternativ 2 løser deler av akuttmottakets utfordringer med hovedvekt på gående pasienter, men vil ikke 
dekke akuttmottakets fremtidige behov. Det er heller ikke bygningsmessig mulighet for utvidelser. Det 
positive med denne løsningen er at det blir kortere byggetid og det vil således ha raskest effekt på 
pasientbehandlingen og utfordringene personalet har med tanke på lite areal og sikkerhet. Alternativ 2 
ivaretar arealer for ambulansetjenesten for klargjøring av bårer og etablering av godkjent lager for 
lagring av gass. Denne løsningen utløser behov for utvidelse med rom fra tilstøtende arealer, noe som 
ikke er tilgjengelig. Hvis alternativ 2 velges bør også alternativ 3 iverksettes, da alternativ 2 alene ikke vil 
dekke akuttmottakets totale behov. 
 
Alternativ 3 er fremtidsrettet for SØ og vil dekke flere store utfordringer som sykehuset har og som vil 
komme i fremtiden. Etablering av strålebunkere, utvidelse av MR, utvidelse til akuttmottaket eller annen 
egnet sengepost samles i ett påbygg. Arealmessig dekker løsningen akuttmottakets nåværende og 
fremtidige behov, da det er gode muligheter for senere utvidelse. Denne utvidelsen krever imidlertid 
store ombygginger i eksisterende areal i bygg 08 (blant annet for bildediagnostikk) for å få til en god 
adkomst, samt ivaretagelse av krav til dagslys. Helikopterplass må flyttes og det kan bli utfordringer med 
pasientlogistikk i forbindelse med helikopterplass/ambulansetransport. Ved valg av alternativ 3 må det 
ses på omdisponering/ombygging av tilstøtende arealer til dagens akuttmottak. Det må vurderes om 
eventuelt andre avdelinger bør flyttes ut i nybygget og at akuttmottaket disponerer tilstøtende arealer 
som for eksempel observasjon, hjerte eller andre enheter. Det er ikke en hensiktsmessig løsning for 
akuttmottaket å utvide mot nord, da det blir store avstander og utfordringer med logistikken. 
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Det er per dags dato stor usikkerhet rundt beslutningstidspunkt for oppstart av etablering av 
strålebunkere i Østfold. I utviklingsplanen er det tatt høyde for etablering av strålebunkere i perioden 
2025 - 2030 forutsatt at økonomisk langtidsplan følges. For alternativ 3 er det derfor lite sannsynlig at 
det tas en beslutning om igangsetting av forprosjekt (B3) i desember 2018 slik som beskrevet i tabell 
under kapittel 1.4.6 hovedaktivitet og gjennomføring av konseptfasen. 
 
Klargjøring for strålebunkere gjør at dette alternativet i tillegg vil ha lenger byggetid, og akuttmottaket 
vil da bli skadelidende. Hvis man velger alternativ 3, bør sykehuset derfor gjennomføre alternativ 2 først. 
Alternativ 3 kan bygges uten at det i stor grad påvirker akuttmottakets daglige drift i byggeperioden. 
 
Tabell 10 Kvalitative effekter – kvalitet i pasientbehandlingen  

Nr Kriterier Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
2 Et tryggere og mer effektivt mottak av 

pasienter 
0 +++ ++ +++ 

2 Kortere ventetid og en redusert 
oppholdstid i akuttmottak for pasienter 

0 +++ ++ +++ 

2 Økt kapasitet for mottak av pasienter 0 +++ + +++ 
 
Tabell 11 Kvalitative effekter – løsningens kvalitet og fleksibilitet  

Nr Kriterier Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
3 Oversiktlig pasientlogistikk 0 +++ ++ ++ 
3 Tilfredsstillende kapasitetsbehov 0 +++ + +++ 
3 Mulighet for utvikling og utvidelse over tid 0 +++ 0 +++ 

 
Tabell 12 Kvalitative effekter – støtte opp under bedre samhandling  

Nr Kriterier Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
4 Bedrede arbeidsforhold for medarbeidere 

og støttepersonell i akuttmottak 
0 +++ + +++ 

4 Understøtte tverrfaglig samhandling 0 +++ + ++ 
 
Tabell 13 Kvalitative effekter – kompleksitet i gjennomføringen 

Nr Kriterier Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
5 Avhengigheter til andre prosjekter 0 +++ +++ + 
5 Konsekvenser for klinisk drift i 

byggeperioden 
0 ++ +++ + 

 

6.3 Samlet vurdering og rangering 

Byggeprosjektet vil bli gjennomført i et sykehus med full klinisk drift, og i kjernen av bygg 08 hvor 
aktiviteten er særskilt sårbar (akuttmottak, operasjon, intensiv, laboratorietjenester, hjerte, overvåkning 
med videre). Det er derfor en krevende situasjon for den kliniske driften under selve byggeperioden. 
Denne ulempen vil være mindre i alternativ 2 grunnet enklere og kortere byggeperiode. For alternativ 1 
og 2 anbefales det etablering av midlertidig alternativ hovedinngang til akuttmottak og 
ambulanseinngang. Det foreligger ingen reguleringsrisiko for noen av alternativene da tomt er ferdig 
regulert til formålet. 
 
Alternativ 0 
Alternativ 0 vil ikke løse akuttmottakets behov da det ikke er mulighet for å ekspandere innenfor 
eksisterende bygningsmasse. 
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Alternativ 1 
En samlet vurdering understøtter at alternativ 1 er den beste løsningen totalt sett for SØ og 
akuttmottaket (jf. tabell over). Denne løsningen dekker nåværende og fremtidig behov. Plasseringen i 
tilknytning til eksisterende akuttmottak gir en god logistikk og areal til ambulansetjenesten er ivaretatt. 
Helikopterplassen blir urørt og alternativet har utvidelsesmuligheter. Økonomisk er dette alternativet 
det mest bærekraftige. Akuttmottaket vil etter utvidelsen sikre et helsemessig godt og samfunns-
økonomisk effektivt behandlingstilbud til befolkningen i opptaksområdet.  
 
Alternativ 2 
Alternativet ivaretar ikke dagens eller fremtidig behov for akuttmottaket og har heller ikke 
utvidelsesmuligheter. Ved valg av alternativ 2 må alternativ 3 utredes ytterligere. 
 
Alternativ 3 
Dette alternativet er fremtidsrettet og vil dekke flere store utfordringer som sykehuset har, og som vil 
komme i fremtiden. Fremtidig utvidelse av bygningsmassen kan utføres i dette området, men 
akuttmottaket bør ikke være en del av denne utvidelsen. Løsningen er ikke tilfredsstillende for 
akuttmottaket vurdert ut i fra logistikk og avstander internt i bygget. Ankomstareal til 
ambulansetjenesten er heller ikke godt nok ivaretatt, samt at helikopterplassen må flyttes og 
reetableres.  
 

Alternativet lar seg ikke gjennomføre før etter at samlet økonomisk bærekraft er oppnådd på 
helseforetaksnivå, hvilket innebærer at tidsrammen for iverksettelse er lengst for alternativ 3.  
Ved valg av dette alternativet anbefales det derfor at alternativ 2 gjennomføres som trinn 1. 
Full utbygging av alternativ 3 utføres som trinn 2 i 2025-2030. Økonomisk er dette alternativet ikke 
bærekraftig på nåværende tidspunkt, slik at det er stor usikkerhet knyttet til gjennomføringen. 
 
Tabell 14 Oppsummering kvantitative og kvalitative effekter for vurdering av evaluering 

Nr Kriterier Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
1 Økonomisk bæreevne 

Finansielt handlingsrom 
0 +++ ++ + 

2 Kvalitet i pasientbehandlingen 0 +++ ++ +++ 
3 Løsningens kvalitet og fleksibilitet 0 +++ + ++ 
4 Støtte opp under bedre samhandling 0 +++ + ++ 
5 Kompleksitet i gjennomføringen 0 ++ +++ + 
Totalt 0 +++ ++ ++ 

 
Konklusjon 
Etter en helhetsvurdering av funksjonalitet, usikkerhet knyttet til gjennomføringsplan, konsekvenser for 
annen virksomhet og kostnader, anbefaler styringsgruppen og arbeidsgruppene at alternativ 1 
videreføres til konseptfase del II. 
 

7 PLAN FOR VIDERE GJENNOMFØRING OG ORGANISERING 

7.1 Konseptfase del II 

Forutsatt beslutning om videreføring av prosjektet og valg av alternativ i styremøte 18. juni 2018, skal 
prosjektet bearbeides i konseptfase del II – skisseprosjekt.  
 
Rammene for skisseprosjektet vil være konseptrapporten og føringer gitt av styret i SØ. Formålet med 
skisseprosjektet er å: 

- Illustrere og beskrive hvordan løsningene skal videreutvikles i valgt utbyggingskonsept til fysiske 
bygg/arealer på funksjons- og romnivå 
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- Utrede og beskrive konsekvenser for løsningen når det gjelder krav til bygget (kvalitet, kapasitet, 
fleksibilitet) og til drift av kjernevirksomheten (logistikk, nærhet, sambruk, areal) 

- Oppdatere og kvalitetssikre beregninger av bruttoareal, kalkyle av byggekostnader, 
konsekvenser for driftsøkonomi, bærekraft samt usikkerhetsanalyse. 

For funksjonsområder der det er viktig å kvalitetssikre at programkravene kan realiseres, vil det 
utarbeides detaljerte programkrav og tegninger. 
 
Skisseprosjektet skal gjennomføres i samsvar med veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 
og beslutninger som fremkommer av behandlingen av konseptrapporten i styret i SØ og Helse Sør-Øst.  
Det sammenstilles i en rapport med beskrivelse, utredninger, økonomiske analyser, tegninger med mer. 
Skisseprosjektet i konseptfasens del II vil danne grunnlag for forprosjektet. Skisseprosjektet vil legges 
fram for behandling i styret i SØ ved årsskiftet 2018/19 og for Helse Sør-Øst våren 2019. 
 

7.2 Forprosjektfase og forslag til mandat 

Forprosjektet er siste del av tidligfaseplanleggingen og skal i et tradisjonelt gjennomføringsløp gi 
grunnlag for å beslutte gjennomføring av en bygningsmessig løsning for det valgte alternativet. 
Forprosjektfasen bygger på konseptrapporten med underliggende delutredninger. Forprosjektrapporten 
skal gi en oppdatert prosjektkostnad og vise konsekvenser av eventuelle revisjoner av plangrunnlaget. 
Det skal gi grunnlag for å godkjenne eventuelt endringer og beslutte gjennomføring av 
investeringsprosjektet (B4). Forprosjektfasen omfatter følgende aktiviteter og leveranser:  

- Videre detaljering av:  
- romfunksjonsprogram  
- planløsninger og bygningsmessig utforming  
- tekniske og bygningsmessige løsninger  

- Utrede mulighet for utvidelse over akuttmottaket 
- Oppdaterte kostnadskalkyler og tilhørende usikkerhetsanalyse  
- Medvirkningsprosesser med brukere og driftsorganisasjonen 
- Utarbeide plan for gjennomføring av detaljprosjektering og bygging fram til ferdigstilling, 

overlevering og idriftsetting 
- Avklare entreprisestrategi  

I og med at det er valgt en to-faset gjennomføringsmodell for konseptfasen, legges det opp til at 
ferdiggraden i skisseprosjektets del II skal være så nært opp til et forprosjekt som mulig. Videre vurderes 
bruk av totalentreprise som hovedmodell i gjennomføringen som aktuell, jf. kapittel 9.4. Det innebærer 
at det ikke vil være behov for å gjennomføre en tradisjonell forprosjektfase. Gitt kontrahering av en 
hovedentreprise, med en hovedentreprenør, legges det opp til at skisseprosjekt som foreligger ved 
utgangen av året vil være underlag for konkurranse om totalentreprise. 
 
Når sykehusledelsen, styret i SØ og styret i Helse Sør-Øst har besluttet at prosjektet skal videreføres til 
forprosjekt vil det bli utarbeidet et mandat for videreføring av prosjektet hvor føringer fra den øvrige 
behandlingen av konseptfasen innarbeides. I mandatet skal følgende hovedpunkter omtales:  

- Mål for forprosjektet inkludert suksesskriterier  
- Forutsetninger og rammer for det videre arbeid  
- Beskrivelse av leveranser i forprosjektfasen  
- Milepælsplan for gjennomføring av forprosjektet  
- Organisering og gjennomføring  
- Plan for involvering av medarbeidere, tillitsvalgte og brukere.  
- Plan for informasjon og kommunikasjon  
- Plan for kvalitetssikring og rapportering  
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Grunnlaget for oppstart av forprosjektet skal baseres på:  
- Styrebeslutning i SØ 
- Styrebeslutning i Helse Sør-Øst  
- Konseptrapport med vedlegg  

7.3 Organisering 

SØ har i konseptfasen etablert en styringsgruppe med arbeidsgrupper. Det legges til grunn at 
styringsgruppen videreføres i prosjektets gjenværende faser. Det anbefales at det engasjeres ekstern 
prosjektleder for gjennomføring av byggeprosjektet.  
 
Det skal som del av forprosjektet etableres en effektiv og god struktur for medvirkning som omfatter 
alle berørte fagområder på alle nivåer. Medvirkningen skal ivareta koordinering, samhandling og 
helhetstenkning på en slik måte at utvikling og muligheter i enhetene blir belyst og ivaretatt, også med 
eksterne samarbeidspartnere. Videre skal medvirkningen tilrettelegges og gjennomføres slik at vedtatte 
overordnede økonomiske og framdriftsmessige rammer blir overholdt.  SØt er ansvarlig for å sikre 
involvering av brukere og medarbeidere i egen organisasjon, dette omfatter forankring av tiltak og 
løsninger. 
 

7.4 Gjennomførings- og kontraktstrategi 

Utvidelse av akuttmottaket er et prosjekt som i størrelse, omfang og innhold kan gjennomføres etter 
forskjellige gjennomførings- og kontrakts strategier. Følgende strategier er så langt vurdert som 
aktuelle: 

1. Utførelsesentreprise 
2. Totalentreprise 

Den sentrale forskjellen mellom de to entrepriseformene ligger i hvor ansvaret for prosjekteringen er 
plassert.  
 

7.4.1 Utførelsesentreprise 

I en utførelsesentreprise vil SØ stå for hele eller det vesentligste av prosjekteringen. SØ kan utføre 
prosjekteringen ved å inngå kontrakter med arkitekter og konsulenter som utformer, beskriver og 
prosjekterer bygget. Entreprenøren skal utføre de arbeider som er beskrevet.  
 

7.4.2 Totalentreprise 

I en totalentreprise kan det organiseres slik at en entreprenør (hovedentreprenøren) påtar seg både å 
utføre prosjekteringen og utførelsen av det som kontrakten omfatter. Ansvarsretten kan være samlet 
hos hovedentreprenøren eller det kan pålegges underentreprenørene å påta seg ansvarsretten for sine 
arbeider. I fremdriftsplanen er det lagt opp til en gjennomføring med totalentreprise. Entreprisemodell 
blir vurdert i konseptfase del II. 
 

7.4.3 Fremdriftsplan 

Byggeperiode for utvidelse av akuttmottaket (alternativ 1 og 3) er vurdert tilnærmet fra 2 år til 2,5 år. 
Byggeperiode for redusert utvidelse av akuttmottaket (alternativ 2) og er i overkant av 1 år. Det legges 
til 3-6 måneder til overtakelse, innflytting og ibruktakelse basert på erfaringer fra tidligere 
byggeprosjekter. 
 
Gjennomføring av alternativ 3 er avhengig av vedtak i Helse Sør-Øst om oppstart av strålebehandling i 
SØ mellom 2025 og 2030. Det er derfor usikkerhet knyttet til fremdriftsplanen for alternativ 3. 
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Tid avsatt til utarbeidelse av kravspesifikasjon kan reduseres med inntil 1- 3 måneder. Det vil forutsette 
at alle bruker- og medarbeiderinnspill, funksjons- og tekniske krav er helt avklart før utlysning. 
Byggeprosjektet gjennomføres tett inntil et sykehus i full klinisk drift og vil være krevende i denne 
perioden. Den fysiske byggetiden bør derfor være så kort som mulig. I konseptfase del II vurderes det 
om selve byggetiden (del av byggeperioden) tidsmessig kan reduseres.  
 

Etterfølgende fremdriftsplan viser aktiviteter og varigheter/milepæl for de ulike alternativene. 
Fremdriftsplanen er kun veiledende og vil bli vurdert på nytt i konseptfase del II.  
 

Tabell 15 Gjennomføringsplan 
Aktivitet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Konseptfase del II, Skisseprosjekt 06.2018 - 11.2018 06.2018 06.2018 - 11.2018 
Beslutning om forprosjekt (B3) SØ 12.2018 Utført 12.2018 
Beslutning om forprosjekt (B3) HSØ 01.2019 Utført 01.2019 
Kontrahering rådgivere for utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag 

02.2019 Utført 02.2019 

Utarbeidelse av kravspesifikasjon 03.2019 - 05.2019 Utført 03.2019 - 05.2019 
Kunngjøring av totalentreprise 06.2019 06.2018 06.2019 
Godkjenne forprosjekt (B4) SØ, HSØ 01.2020 – 02.2020 01.2019 – 02.2019 01.2020 – 02.2020 
Kontrahering totalentreprise 03.2020 – 12.2020 03.2019 – 06.2019 03.2020 – 12.2020 
Forberedende byggearbeider inkludert 
rivning og flytting av helikopterplass 

01.2021 – 03.2021 07.2019-08.2019 01.2021 – 06.2021 

Byggeperiode  04.2021 - 03.2023 08.2019 - 10.2020 07.2021 – 12.2023 
Innflytting 06.2023 12.2020 06.2024 

 

7.4.4 Deltakere i styrings- og arbeidsgrupper 

Styringsgruppe: 
Styringsgruppeleder: Klinikksjef Liv Marit Sundstøl  
Rådgiver avdeling akuttmottak Bente Stangeland (sekretær) 
Klinikksjef kirurgi Tore Krogstad 
Klinikksjef medisin Volker Solyga 
Avdelingssjef avdeling akuttmottak Sissel Hagen  
Eiendomssjef Anne Charlotte Moe 
Eiendomsforvalter Heidi Lyngås 
HVO Anette Børresen 
FTV NSF Anita Talåsen Granli 
FTV Dnlf Anne-Karin Rime 
Brukerutvalget Svein Gurvin 
 
Arbeidsgruppe interne arbeidsprosesser og utforming akuttmottak:  
Arbeidsgruppeleder: Avdelingssjef Sissel Hagen 
Rådgiver avdeling akuttmottak Bente Stangeland (sekretær) 
Seksjonsleder akuttmottak Line Fjell 
Overlege Nezar Raouf, avdelingssjef akutt indremedisin 
Overlege Knut Steinar Isaksen, seksjonsleder seksjons for akutt kirurgi 
Sykepleier Linda Pettersen, VO 
Sykepleier Romy Christensen, TV NSF 
Helsesekretær Linn Marte Syversen, TV Fagforbundet 
Tone Skauen, seksjonsleder observasjon 
 
Arbeidsgruppe eiendom og teknisk: 
Arbeidsgruppeleder: Eiendomsforvalter Heidi Lyngås 
Andreas Kulvik, Eiendomsavdelingen 
Trond Karlstad, Eiendomsavdelingen 
Trond Vegard Stang, Elektroansvarlig  
Lene Lindbeck, VVS ansvarlig 
Inger Johanne Velde, Fagansvarlig brannsikkerhet 
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