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Status og økonomisk bærekraftsanalyse– Fredrikstadklinikken  
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold (SØ) har gjennomført anbudskonkurranse for leie av nye lokaler til 
Fredrikstadklinikken. Leie er vurdert opp mot nullalternativet med videre drift i rehabiliterte 
lokaler i St. Joseph hospital (St. Joseph). Begge alternativer medfører økt behov for likviditet ut 
over vedtatt økonomisk langtidsplan 2019-2023.  

 

Forslag til vedtak:  
Styret tar status og økonomisk bærekraftsanalyse for Fredrikstadklinikken til orientering.   
 
Sarpsborg, den 10.09.2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/ konklusjoner 
Det er utredet to alternativer for fremtidige lokaler til Fredrikstadklinikken – nullalternativet i 
rehabiliterte lokaler i St. Joseph og leie i det eksterne markedet.  En økonomisk bærekraftvurdering 
av alternativene viser så langt at nullalternativet er noe bedre enn leiealternativet, forutsatt 
moderat rest-/omsetningsverdi. 
 
Administrerende direktør understreker at en slik rehabilitering medfører behov for likvide midler 
ut over det som er vedtatt i økonomisk langtidsplan for 2019-23.  
 
Administrerende direktør anbefaler at det jobbes videre med å kvalitetssikre nullalternativet, i 
tillegg må det utarbeides en realistisk finansieringsplan. Fremtidige lokaler for Fredrikstadklinikken 
skal være i tråd med gjeldende lover, forskrifter og myndighetskrav. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Fredrikstadklinikken (distriktsbaserte psykiatriske tjenester i Fredrikstad): 

• Distriktspsykiatrisk senter (DPS) med sengepost og poliklinikker – virksomhet som i dag er 
lokalisert i St. Joseph 

• Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) – 
virksomheter som i dag er i leide lokaler i Fredrikstad 

 
2.1 Bakgrunn 
Styret i SØ godkjente 12. desember 2016 forslag til ny Fredrikstadklinikk med følgende vedtak (sak 
72-16): 
 

1. Styret godkjenner samordning og samlokaliseringen av de distriktsbaserte psykiatriske 
tjenestene i Fredrikstad. 

2. Samlokaliseringen skal være basert på leieavtale, som gir best økonomisk bærekraft. 
3. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for endelig 

beslutning. 
 
Saken ble oversendt til Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2016 for gjennomgang og endelig 
godkjenning, svar forelå 5. april 2017:  
 

«Helse Sør-Øst RHF har foretatt en gjennomgang basert på oversendt søknad og 
dokumentasjon. Basert på forventet størrelse på leieavtalen (verdi over 100 millioner 
kroner) vil saken måtte behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF. Før dette kan gjøres må det 
imidlertid foreligge et utkast til leieavtale, slik at kontraktsverdi, gevinster/økonomisk 
bærekraft og regnskapsmessig klassifisering kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet».  
 

«Det gjøres oppmerksom på at Sykehuset Østfold må gjøre forsvarlige beregninger av 
økonomisk bærekraft før en eventuell anskaffelse lyses ut slik at det vil være rimelig å anta 
at vilkårene vil være oppfylt dersom helseforetaket får leieavtale på et akseptabelt 
økonomisk nivå». 
 

SØ orienterte om prosjektets status og fremdrift i styret 26. februar 2018 (sak 09-17). I 
statusrapporteringen ble styret orientert om at utlysning av konkurransen var forsinket, men at 
dette vil ikke ville påvirke innflytting i oktober 2020 (hovedmilepæl). 
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Det arbeides nå med å skaffe tilstrekkelig underlag for å kunne beslutte løsning for fremtidige 
lokaler, og to alternativer utredes: 
 

Alternativ 0:  Rehabilitering og ombygging av eide lokaler i St. Joseph 
Alternativ 1:  Leieavtale 

 
SØ har gjennomført anbudskonkurranse for leie av lokaler til Fredrikstadklinikken, det mest 
fordelaktige alternativet ble innstilt med forbehold om godkjenning av styret i SØ og Helse Sør-Øst 
RHF.  
 

Nullalternativet med videre drift i eide lokaler i St. Joseph er gjennomgått og en første 
kvalitetssikring er gjennomført for å sikre best mulig beslutningsunderlag. Beregningene av 
økonomisk bærekraft viser at SØ får utfordringer med hensyn til finansiering. 

 
2.2 Nullalternativet  
Nullalternativet omfatter rehabilitering av St. Joseph i tråd med tidligere beslutning (styresak 72-
16, punkt 1). Det innebærer at SMP og BUPP som i dag er i leide lokaler, samlokaliseres med øvrig 
virksomhet (DPS) i St. Joseph.  
 
Rehabilitering av St. Joseph  
St. Joseph er tilstandsklassifisert etter NS3454 hvor tilstandsgrad inndeles fra 0 til 3:  
(0: Ingen avvik 1: Mindre eller moderate avvik 2: Vesentlig avvik 3: Stort eller alvorlig avvik) 

SØs målsetning er å ha en vedvarende gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,0 for samlet 
bygningsportefølje.  St. Joseph er tilstandsvurdert til 2,4 (vesentlig avvik) og det foreligger et 
omfattende behov for rehabilitering av bygningen/ teknisk infrastruktur.  
 

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens driftsløsning og inkluderer fremtidig bygningsmessige 
behov, slik at alternativet ikke skal bli dårligere enn leiealternativet ved beslutningstidspunktet.  
 

Det er utført en kostnadsvurdering (tidligfase) for rehabilitering og ombygging av St. Joseph ved 
nasjonal rammeavtaleleverandør HR Prosjekt AS (byggeprosjekt med anbefalt gjennomføringstid 
og periodisering av kostnader som skal gjennomføres for å oppnå tilstandsgrad 1,0). 
Kostnadsvurderingen er basert på det tidligere mulighetsstudiet (2012) og bygningsmessig 
befaring av St. Joseph i regi av eiendomsavdelingen med faglig teknisk støtte fra teknisk avdeling.   
 
Arealløsning  
En overordnet analyse av arealbehovet danner grunnlag for en foreløpig vurdering av om det er 
mulig å innplassere alle virksomhetene i St. Joseph, basert på fremtidig behov beskrevet i konsept-
rapporten for Fredrikstadklinikken (2017).  Analysen viser at dette lar seg gjennomføre.  
 

Arealløsningen er videre basert på minst mulig flytting av dagens virksomheter i bygget og en 
større grad av fortetting og sambruk av arealer. Dette vil frigjøre areal til SMP som i dag er i leide 
lokaler. Arealer i 4. etasje som i dag ikke er i bruk omdisponeres til BUPP (også i leide lokaler). 
 

I underetasjen er ca. 500 kvadratmeter BTA i bruk til lager. Dette må det skaffes erstatning for 
dersom St. Joseph skal selges i fremtiden. 
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Gjennomføringsplan 
St. Joseph skal være i drift under rehabiliteringen og det skal ikke leies erstatningsarealer. 
 

Rehabilitering er utfordrende da alle tekniske fag er omfattet, med full utskiftning både vertikalt 
og horisontalt i bygget, samt rehabilitering og ombygging etasjevis. Virksomhetene er primært 
inndelt etasjevis, dvs. at arbeider kun påvirker en virksomhet per etasje. Ettersom byggets 4. 
etasje står tom i dag, gir dette en buffer som kan benyttes ved omrokkeringer så snart etasjen er 
totalrehabilitert. Da vil det meste av innvendige arbeider gjennomføres én etasje av gangen for å 
opprettholde daglig drift i bygget. Dette vil medføre at hver virksomhet må flytte en etasje før de 
flytter tilbake når arbeidene i den opprinnelige etasjen er ferdige. SMP og BUPP kan tidligst flytte 
inn i bygget etter at teknisk utskiftning og etasjevis rehabilitering er gjennomført.  
 

Det må utarbeides en fremdrifts- og rokadeplan i tett samarbeid med virksomhetene, 
vernetjenesten og tillitsvalgte for å sikre en god gjennomføring av pasient-behandlingen.  
 
Kvalitet  
Beliggenhet er sentrumsnært og godt egnet for videre drift. 
Vurdert opp mot leiealternativet er løsningene kvalitetsmessig likeverdige.  
 
Økonomi 
St. Joseph skal oppgraderes tilsvarende tilstandsgrad 1,0, som er et akseptabelt og nøkternt nivå.   
Kostnadsvurderingen i tidligfase inkluderer tiltak som må gjennomføres i en 5-10 årsperiode, og 
omfatter renovering av teknisk infrastruktur og en trinnvis ombygging og innflytting. Vurderingen 
inkluderer: 

• Rehabilitering/ombygging av St. Joseph 
• Rivning av eksisterende trappehus/tilkomst 
• Oppføring av nytt heis- og trappehus 
• Kostnader til skisse-/forprosjekt i tillegg til gjennomføring 

 
Kostnadene er beregnet basert på NS 3453:2016 «Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt» 
og oppsummert i tabellen under.  
 

Konto Beskrivelse Kostnad 
mill. kroner 

Merknad 
 

01-11 Rehabilitering/ombygging av St. Joseph 207,8 27 000 kroner per kvadratmeter BTA. 
Erfaringstall vurdert etter nåværende tilstand, 
mål og kvalitet. 

01-11 Oppføring av nytt heis- og trappehus 21,0 50 000 kroner per kvadratmeter BTA.  
Erfaringstall er basert på relevante prosjekter.  

01-11 Rivning av eksisterende 
trappehus/tilkomst  

2,8 3 300 kroner per kvadratmeter BTA.  
Erfaringstall er basert på relevante prosjekter. 

01-11 Sum prosjektkostnad (2018) 231,5  
12 20 % usikkerhetsavsetningen (inkl. mva.)  46,3  
01-12 Sum kostnadsramme (2018) 277,8  
13 Prisregulering (inklusive mva.) 24,5  
01-13 Sum kostnadsramme inkl. prisstigning 

og merverdiavgift 
302,3  

 
Sum kostnadsramme er 277,8 mill. kroner (2018) inkludert usikkerhetsavsetning og 
merverdiavgift. Det må presiseres at rehabilitering av et gammelt bygg er vanskelig å beregne med 
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full sikkerhet. Det anbefales derfor å gjennomføre en usikkerhetsanalyse for å tallfeste 
usikkerhetsavsetningen fullt ut. Inntil dette er gjennomført er det beregnet et tillegg på 20 prosent 
av prosjektkostnaden til usikkerhetsavsetning, noe som utgjør ca. 46,3 mill. kroner. 
 
Det er kalkulert med en prisstigningsfaktor på 2,5 prosent per år (0,21 prosent per måned) og 
dette vil påvirke prosjektkostnaden avhengig av gjennomføringstiden. Prisstigning i prosjektets 
levetid – fra en investeringsbeslutning i 2018 til ferdigstillelse i 2024 – vil utgjøre ca. 24,5 mill. 
kroner.  
 
Restverdi/omsetningsverdi St. Joseph 
St. Joseph er taksert til 41,9 mill. kroner (2017). Forventet omsetningsverdi om 20 år kan beregnes 
ut fra dagens markedsverdi med tillegg for investeringer og verdi tilsvarende historisk utvikling 
(SSB), fratrukket kostnader for å bygge om til annet formål, se tabell under.  
 

Beskrivelse Verdi 
mill. kroner 

Merknad 

Markedsverdi i henhold til takst (2017) 41,9  
Investeringer fremskrevet 2018 302,2  
Ny estimert markedsverdi etter investeringer  344,2  
Økning i verdi tilsvarende historisk utvikling (SSB), siste 20 
år (98,4 % verdiøkning) 

338,7  

Estimert markedsverdi i år 2038 682,9  
Fratrekk for ombygging til annet formål 341,6 20 000 kroner per kvadratmeter 

inkludert inflasjon 
Restverdi/omsetningsverdi 2038 341,3  

 

Det kan også legges til grunn en salgsverdi per kvadratmeter på mellom 10 og 14 000 kroner per 
kvadratmeter, antatt tomteverdi er 23 mill. kroner. En estimert nåverdi (2018) vil da ligge på 
mellom 98 og 136 mill. kroner. Dette gjelder salg der aktørene gjennomfører en ombygging for 
bruk til annet formål, og et slikt estimat har relativt stor usikkerhet. Estimert restverdi/ 
omsetningsverdi er derfor vanskelig å tallfeste, og dette gir store økonomiske utslag på 
bærekraftsanalysen. 
 
2.3 Leie av lokaler  
SØ har gjennomført en anbudskonkurranse med forhandling for leie av lokaler til Fredrikstad-
klinikken over 20 år med opsjon på forlengelse på inntil 5 + 5 år. Tilbyderne har levert tilbud i tråd 
med kravspesifikasjon både hva gjelder kvalitet, beliggenhet og gjennomføringsevne.  Det er 
gjennomført forhandling med tilbyderne, noe som har resultert i at de endelige tilbudene er 
styrket både økonomisk og kvalitetsmessig. SØ har – ved juridisk seksjon og ekstern jurist – 
gjennomført en kvalitetssikring av tilbudte leie- og samarbeidsavtaler og alle vurderes å være 
likeverdige. 
 

Tilbud om leie av lokaler til Fredrikstadklinikken er gjeldende i 6 måneder etter anbudsinnlevering 
20. august 2018, det vil si frem til 20. februar 2019 og karenstidperioden utgår 24. september 
2018. Leieavtalen løper fra oktober 2020. 
 

Basert på forutbestemte tildelingskriterier er ett av tilbudene innstilt og det er tatt forbehold om 
endelig godkjennelse fra styret i SØ og styret i Helse Sør-Øst RHF.  
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Arealløsning  
Leieareal var opprinnelig beregnet til 5 500 kvadratmeter BTA i konseptfasen. Leiearealet ble 
kvalitetssikret og justert til 5 800 kvadratmeter BTA i konkurransegrunnlaget, jf. styresak 09-17. 
Brutto-nettofaktor ble satt til 1,4.  
 

Tilbudt leieareal er på ca. 6 200 kvadratmeter BTA. Økningen i areal skyldes primært at brutto-
nettofaktor på 1,4 var for lavt vurdert i konkurransegrunnlaget. Arealløsningen som tilbys dekker 
godt funksjonsbehovene for psykisk helsevern og rusbehandling. 
 
Gjennomføringsplan 
Tidshorisont for gjennomføringen er svært stram, men mulig å realisere forutsatt at prosjektets 
overordnede fremdriftsplan følges.  
 
Kvalitet  
Tilbudte leiearealer har sentrumsnær beliggenhet med gangavstand fra bussterminalen. 
Leieobjektene har parkeringsmuligheter i tilknytning til bygget samt i nærområdet.  
 

Leieobjektet er fleksibelt, funksjonelt og tilfredsstiller lydkravene til overnatting og samtalerom for 
psykisk helsevern og rusbehandling. 
 
Økonomi 
Leieavtalen som er innstilt vil ha en kostnad på i overkant av 20 mill. kroner per år (2021). 
Kostnadene inkluderer leiekostnad, fellesutgifter, administrasjon, parkering og SØs FDV-kostnad 
for drift av leieobjektet.  
 
2.4 Økonomisk bærekraftsanalyse 
Det er utarbeidet en økonomisk bærekraftsanalyse med nåverdiberegning av begge alternativene 
basert på NS 3454 «Livssykluskostnader for byggverk». Analysen tar utgangspunkt i innstilt tilbud 
om leieavtale og nullalternativet, jf. punkt 2.2 og 2.3. Alternativene er korrigert slik at alle 
kostnader blir sammenlignet på likt nivå.  
 

Generelle forutsetninger  
• Nåverdi beregnes med kroneverdi 2018 
• Tidshorisont for analysen er 20 og 30 år  
• Basisår er oktober 2020 
• Diskonteringsrente 2 % 
• Inflasjon 2,5 % for nullalternativet 
• Indeksregulering for leiealternativet er i henhold til innstilt tilbud 
• FDVU kostnader er basert på SØs nøkkeltall per kvadratmeter BTA  
• Ombyggingskostnader 277,8 mill. kroner for St. Joseph 
• Restverdi/omsetningsverdi for St. Joseph antas å være mellom 98 og 341 mill. kroner 
• Løpende leieavtaler for SMP og BUPP inkludert SØs FDVU kostnader er avsluttet fra og med 

oktober 2020 
• Leie av lager (500 kvadratmeter BTA) er inkludert i leiealternativet og leiepris er satt til 

1000 kroner per kvadratmeter 
 
 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 17. september 2018 Side 7 av 9 

Styresak nr.: 63-18  

 
Økonomisk vurdering – sammenstilling av alternativer  
Grafen under viser beregning av nåverdi over 20 år for alternativene: 
 

 
 
Nåverdi for leie er -397 mill. kroner. Nåverdi for nullalternativet er beregnet for ulike rest-
/omsetningsverdier for St. Joseph, og ligger i intervallet -508 og -341 mill. kroner.  
 

Leiealternativet er gunstigere enn nullalternativet dersom rest-/omsetningsverdi for St. Joseph 
er lavere enn 260 mill. kroner. Vise versa er nullalternativet gunstigere enn leiealternativet dersom 
rest-/omsetningsverdi for St. Joseph er høyere enn 260 mill. kroner.  
 

En rest-/omsetningsverdi under 200 mill. kroner i 2038 er vurdert som lav – en moderat 
rest/omsetningsverdi for St. Joseph ligger rundt 250 mill. kroner. Således er begge alternativer like 
bærekraftige i en tidsperiode på 20 år.  
 
Grafen under viser beregning av nåverdi over 30 år for alternativene: 
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Nåverdi for leie er -601 mill. kroner. Nåverdi for nullalternativet er beregnet for ulike rest-
/omsetningsverdier for St. Joseph, og ligger i intervallet -647 og -511 mill. kroner. Forlenges 
tidshorisonten med leieavtalens opsjon på 5 + 5 år til 30 års leietid, vil den økonomiske bæreevnen 
for nullalternativet være best, forutsatt moderat rest-/omsetningsverdi. 
 

Nullalternativet er således det mest økonomisk bærekraftige alternativet, men det er knyttet 
relativt stor usikkerhet til vurderingen av rest-/omsetningsverdi. 
 

En videreføring av dagens løsning, uten fremtidig samlokalisering av de distriktsbaserte tjenestene 
i psykisk helsevern i Fredrikstad, vil også kreve en omfattende utskifting av teknisk infrastruktur 
for St. Joseph, og minimum 100 mill. kroner må avsettes til dette formål. Tiltakene bør 
gjennomføres trinnvis i en 3-5 årsperiode. 
 
2.5 Finansiering 
Investeringer over 100 mill. kroner forutsetter godkjenning av styret i Helse Sør-Øst RHF som i 
styresak 087-12 presiserer at fullmaktsgrensen for investeringer også omfatter verdien av 
leieavtaler i leieperioden. Søknad skal fremlegges dersom nåverdi av forpliktelsen overstiger 
relevant fullmaktsnivå i etablert fullmaktsmatrise. Begge alternativer krever godkjenning av styret 
i Helse Sør-Øst RHF.  
 

En rehabilitering av St. Joseph vil gå ut over vedtatt investeringsplan i SØs økonomiske 
langtidsplan 2019-23. Dette innebærer at det ikke vil være likvide midler til å finansiere 
nullalternativet.  
 

Leiealternativet medfører en økning på ca. 11,3 mill. kroner i leieutgifter per år og må finansieres 
over driftsbudsjettet. Rehabilitering av St. Joseph vil medføre ca. 7,5 mill. kroner i årlige 
avskrivningskostnader, i tillegg kommer estimerte lånekostnader på ca. 5,4 mill. kroner per år. 
Effekten på driftsresultatet er således tilnærmet lik over en 40 års periode, dersom leieavtale ikke 
indeksreguleres. 
 
2.6 Fremdriftsplan 
Tabellen nedenfor viser fremdriftsplan for prosjektet.  Da forslag til beslutning om valg av 
alternativ ikke legges frem for styret til beslutning som planlagt 17. september2018, vil dette 
forsinke beslutning om endelig godkjenning fra styret i SØ og Helse Sør-Øst RHF. Antatt forsinkelse 
er en til tre måneder og dato for planlagt innflytting må utsettes tilsvarende. 
 
 

Nr. Beskrivelse av milepæl Dato Merknader 
M1 Når konkurransegrunnlag er utsendt 01.03.2018 utført 
M2 Når driftskonsept for FM-tjenester er besluttet 01.03.2018 utført 
M3 Når utkast til leieavtale foreligger 01.07.2018 utført 
M4 Når endelig godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF foreligger 01.10.2018 Forsinket 1-3 måneder 
M5 Når leiekontrakt med utleier er inngått 10.10.2018  
M6 Når arealer er godkjent og ferdig planlagt med utleier 01.05.2019  
M7 Når bygget er klart for innflytting 01.09.2020  
M8 Når avdelingene har flyttet inn i nye lokaler 15.09.2020  
M9 Når Fredrikstadklinikken har offisiell åpning 10.10.2020  
M10 Når sanering og avhending er gjennomført 31.12.2020  
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2.7 Risikoområder 
Det er stor usikkerhet knyttet til den økonomiske bærekraften for valg av alternativ grunnet SØs 
økonomiske situasjon. Finansieringsplan for begge alternativer må derfor avklares før 
administrerende direktør kan legge saken frem til styret for beslutning.  
 

Antatt rest-/omsetningsverdi for St. Joseph er usikker og gir relativt stort utslag ved valg av 
alternativ vurdert ut i fra et økonomisk perspektiv.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger  
Administrerende direktør arbeider med to alternativer når det gjelder fremtidige lokaler for 
Fredrikstadklinikken – nullalternativet og leie av lokaler. 
 

Nye lokaler for samordning og samlokalisering av de distriktsbaserte psykiatriske tjenestene i 
Fredrikstad er konkurranseutsatt. SØ har mottatt tilstrekkelig antall tilbud og ett av disse er 
innstilt, med forbehold om godkjennelse fra styret i SØ og Helse Sør-Øst RHF.  
 

Nullalternativet – med fortsatt drift og samlokalisering av alle de distriktsbaserte psykiatriske 
tjenestene i Fredrikstad – er ut fra beregninger så langt det mest økonomisk bærekraftige 
alternativet, men dette forutsetter en høy rest-/omsetningsverdi for St. Joseph om 20-30 år. 
 

Sykehusets økonomiske situasjon er utfordrende og flere konkurrerende utviklingsprosjekter er 
under utredning, for eksempel nytt akuttmottak, kontorarbeidsplasser for administrasjon og 
samlokalisering av de distriktspsykiatriene tjenestene i indre Østfold.  
 

Administrerende direktør vil, i tillegg til videre kvalitetssikring av nullalternativet, utarbeide en 
finansieringsplan for alternativene. Styret vil få dette til behandling 29. oktober 2018 og saken kan 
deretter sendes til behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF. 
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