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1.0 HENSIKT 
 

Målet med konseptfasen er å utrede og fremskaffe et faglig og økonomisk godt grunnlag som gir 
tilstrekkelig sikkerhet for å beslutte løsning for etablering av en ny ambulansestasjon Halden. 
Konseptfasen skal dokumentere og gi grunnlag for å beslutte hvilket alternativ som best oppfyller 
mål, forutsetninger og rammer gitt i prosjektmandatet. Vider skal konseptfasen gi føringer for 
videreføring til neste fase (forprosjektet) 

Konseptrapporten vil bli gjennomført i samsvar med «Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter» 
(Sykehusbygg oktober 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konseptfasen for ny ambulansestasjon følger metodikken i «Veileder for tidligfasen i 
sykehusprosjekter». 

1.1 MANDAT, MÅLSETTING OG RAMMEBETINGELSER 
 

I de siste årene har det vært registrert utfordringer knyttet til fysisk bygningsmessig løsning og 
inneklimamiljø i eksisterende ambulansestasjon. Dette er forhold som må utbedres for å kunne tilby 
tilfredsstillende HMS forhold for medarbeiderne ved ambulansestasjonen. De alternativer som skal 
utredes må i tillegg gi gode funksjonelle løsninger og bidra tilfredsstillende arbeidsmiljø.  Dagens 
ambulansestasjon er delt i to bygg, administrasjon og garasjeanlegg med offentlig vei i mellom. 
Ambulansestasjon er ikke dimensjonert for eksisterende behov og aktivitet. 

Ambulansestasjonen i Halden har et godt samarbeid med Helsehuset Halden og legevakten for 
Aremark og Halden. Det at vi i dag er samlokalisert gjør at vår tilstedeværelse både oppleves som 
trygghet både for helsehusets pasienter og for legevakten. Halden kommune har som et ledd i 
samhandlingsreformen åpnet KAD (Kommunal Akutt Døgnenhet) på Helsehuset i Halden. Sammen 
med legevakten vil Helsehuset ofte ha svært syke pasienter innlagt eller til undersøkelse og/eller 
behandling. Ambulansestasjonens samlokalisering med Helsehuset bidrar til at kommunen indirekte 
har en høynet akuttberedskap dersom noen av deres pasienter skulle ha behov for akuttmedisinsk 
bistand. 
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Samlokaliseringen medfører at ambulansepersonell på stasjonen og ansatte på legevakten kan trene 
sammen på blant annet hjertestans og andre akutte hendelser. 

Ved å lokalisere ambulansetjenesten på ett annet sted enn på Helsehuset i Halden, vil disse 
fordelene bli betydelig svekket. 

Det er ønskelig at de prehospitale tjenester utvikler seg i nærhet til kommunale helsehus og øvrige 
virksomheter i Sykehuset Østfold (SØ) der det er mulig. Dette er gjennomført i Fredrikstad, Moss og 
Sarpsborg. 

 

1.1.1 Mandat for konseptfasen – steg 2 
Styringsgruppens føringer for gjennomføring av konseptfasen steg 2: 

 
• Alternativ 1-B videreføres til konseptfasen steg 2 og utvides med alternativ 1-C der en utvidet 

bruk av eksisterende areal benyttes for utvikling av ambulansestasjonen 
• Alternativ 2-B videreføres til neste fase. 
• Begge alternativer skal bearbeides med tanke på funksjonalitet og økonomi. 

 
Vedtak i SLM-sak  208-20 

1. Konseptrapport for ny ambulansestasjon Halden steg 1 tas til orientering. 
2. Planlegging av ny ambulansestasjon Halden videreføres til konseptfasens steg 2. 
3. Konseptrapport for ny ambulansestasjon Halden steg 2 legges frem for SLM for endelig 

beslutning. 
 
 

Generelle føringer: 

Alternativene skal legge til grunn at ny ambulansestasjon skal samhandle godt med øvrige 
organisasjoner i sykehuset og kommunale tjenester i Helsehuset. Mulighet for samarbeid og 
sambruk av funksjoner og areal med Helsehuset skal søkes løst på best mulig måte. 

Alternativene skal vise løsninger der trafikkavviklingen blir løst på en måte som ikke 
begrenser uttrykning og generell trafikkflyt.  

Utredningen skal legge til grunn erfaringer fra øvrige ambulansestasjoner som har blitt 
etablert i SØ de senere år. 

 

1.1.2 Samfunnsmål 
Sikre rett ambulansekapasitet til befolkningen og sørge for at ressursene benyttes på en 
effektiv måte. 
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1.1.3 Effektmål 
Sikre funksjonelle og dimensjonerte arealer for ambulansestasjon og et tilfredsstillende 
arbeidsmiljø for medarbeiderne. 

 

1.1.4 Resultatmål for prosjektet 
Konseptrapport med et anbefalt alternativ for utvikling av ambulansestasjonen i Halden. 

 

1.1.5 Hovedaktivitet og gjennomføring av konseptfasen 
I konseptfasen er følgende hovedaktiviteter gjennomført: 

• Kvalitetssikring av romfunksjonsprogram 
• Tomtevalg og innplassering av ambulansestasjon 
• Trafikkavvikling og uttrykningsmønster 
• Utarbeidelse av utkast til forenklet skisseprosjekt med arealplan for alle ulike alternativer 
• Vurdering av funksjonalitet i utkast til forenklet skisseprosjekt 
• Revisjon av utkast til forenklet skisseprosjekt 
• Økonomisk beregning/kostnadskalkyle 
• Forslag til kuttliste 
• Anbefaling om videreføring til forprosjekt. 

 

2.0 GRENSESNITT OG VIRKSOMHETSMODELL MOT ANDRE PROSJEKT 
 

 

2.1 Preshospital og ambulansetjeneste 
 

Ambulansetjenesten er en meget viktig del av sykehusets prehospitale virksomhet. 
Ambulansetjenesten samarbeider tett med andre nødetater, sykehus, kommuner og andre offentlige 
etater. Det er således nødvendig i tidligfasen å se hvordan lokasjon, tomtevalg, trafikkavvikling og 
responstid best mulig blir ivaretatt i valg av alternativ. Ambulansetjenesten har en viktig rolle å 
ivareta i forbindelse med utdanning av fremtidige ambulansearbeidere (lærlinger). Det må legges til 
rette for gjennomføring trening og opplæring slik at utdanningsprogrammene best mulig blir 
ivaretatt. Det skal også legges til rette for felles trening og opplæring med andre nødetater, 
kommuner og andre deler av ambulansetjenesten i Østfold.  

2.2 Helsehuset Halden 
 

Sykehuset Østfold har gjort et bevist valg om å styrke samhandlingen og samarbeidet med 
kommunene. Dette har ført til at de siste års ambulansestasjoner har blitt lagt i direkte tilknytning til 
Helsehusene i de ulike regioner (Fredrikstad, Moss og Halden). Samlokalisering gjør at 
ambulansetjenestens tilstedeværelse både oppleves som trygghet både for helsehusets pasienter og 
for legevakten. Halden kommune har som et ledd i samhandlingsreformen åpnet KAD (Kommunal 
Akutt Døgnenhet) på Helsehuset i Halden. Sammen med legevakten vil Helsehuset ofte ha svært syke 
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pasienter innlagt eller til undersøkelse og/eller behandling. Ambulansestasjonens samlokalisering 
med Helsehuset bidrar til at kommunen indirekte har en høynet akuttberedskap dersom noen av 
deres pasienter skulle ha behov for akuttmedisinsk bistand. 
 
Samlokaliseringen medfører at ambulansepersonell på stasjonen og ansatte på legevakten kan trene 
sammen på blant annet hjertestans og andre akutte hendelser. 
 

3.0 ORGANISERING AV ARBEIDET MED KONSEPTFASEN 
I følge godkjent mandat i SLM i januar 2020, ble det etablert en styringsgruppe for gjennomføring 
konseptfasen. Leder av styringsgruppen er klinikksjef Liv Marit Sundstøl. 

Styringsgruppen: 

Navn Ansvar 
Liv Marit Sundstøl Leder av styringsgruppen 
Tore Dag Olsen  Prosjektleder 
Merete Storli Tveit Avdelingssjef  
Geir Kristiansen  Seksjonsleder  
Marius Bjørndalen FTV 
Anette Louise Børresen HVO 

 

 

Arbeidet med utarbeidelse konseptrapporten har vært ledet av spesialrådgiver Tore Dag Olsen 

Navn Ansvar Tilhørighet 
Tore Dag Olsen Prosjektleder Eiendomsavdelingen 
Pål Siggerud BIM tekniker Eiendomsavdelingen 
Geir Kristiansen Seksjonsleder Ambulansestasjon Halden 
Rune Hauge Medarbeider Ambulansestasjon Halden 
Trond Edvardsen TV Ambulansestasjon Halden 
Kristoffer Hellberg VO Ambulansestasjon Halden 

Rasmus Vatne har deltatt i siste del av konseptfasen steg2. 

Eksterne konsulenter: 

Arkitektjenester: Bølgeblikk AS (konseptfasen steg 1) 
Økonomisk beregning/kostnadskalkyle: Advansia AS 
 

4.0 STATUS DAGENS VIRKSOMHET OG AREALER 
 

4.1 Tomtesituasjon 
Ambulansetjenesten er i dag lokalisert i Søsterveien 2 og Søsterveien 7. Totalt dette et areal på xx 
kvm. Garasjeanlegget ligger i 1.etg i Søsterveien 2 og har plass til 2 ambulanser. 
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Ambulansetjenesten har i dag uttrykningsvei ut gjennom Kjærlighetsstien med alternativ 
uttrykningsvei gjennom Søsterveien. Dette tilfredsstiller behov for 2 alternative uttrykningsveier, selv 
om disse er trange og til tider uoversiktlige. 

 

4.2 Tilstand og dimensjonering av dagens bygningsmasse 
 

Dagens ambulansestasjon er oppført i 1999 og således ikke å betrakte som en eldre stasjon. 
Utfordringene er at stasjonen ikke er bygget med den standard, robusthet og krav til tekniske 
installasjoner som en moderne ambulansestasjon bør ha. Det er i dag flere feil og mangler ved 
stasjonen som medfører at det ikke er egnet til dette formålet. Garasjeanlegget er dimensjonert til 2 
ambulanser i tillegg til å ha funksjon som vaskehall. 

Stasjonen er ikke dimensjonert til dagens antall ambulanser, bemanning eller utstyrsnivå. 

Dimensjoneringen av stasjonen (Søsterveien 2) er såpass liten at det har vært behov for å benytte 
Søsterveien 7, som i utgangspunktet ikke er å betrakte som en ambulansestasjon. Noen omgjøringer 
og ombygginger er gjort den siste tiden for å opprettholde en viss funksjonalitet. 

Det at dagens ambulansestasjon er plassert i to adskilte bygg underbygger ikke god funksjonalitet og 
reduserer stasjonens responstid. 
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4.3 HMS 
Det har de siste årene vært avdekket flere forhold knyttet fukt, temperatur og avgasser. Byggene har 
også svært redusert ventilasjon, noe som medfører et dårlig inneklima. Det har over en periode blitt 
gjennomført flere tiltak for å bedre HMS, men dette vil måtte kreve en total renovering for å kunne 
oppnå en tilfredsstillende HMS situasjon. 

 

5.0 ROMFUNKSJONSPROGRAM 
Gjennomføringen av de ulike aktiviteter i konseptfasen er basert på godkjent romfunksjonsprogram 
(godkjent i mandat for ny ambulansestasjon Halden – SLM-sak 09-20). Romfunksjonsprogrammet er 
ivaretatt i alle de tre ulike alternativer som er utredet. Alle tre alternativer er utredet i to versjoner (A 
og B versjon), dvs. uten og med vaskehall. I de versjonene som utredes uten vaskehall skal 
Søsterveien 2 videreføres som vaskehall. Stasjonens kapasitet er fremskrevet til 2035. 

I 2019 ble det av Arbeidstilsynet gitt nye krav til arbeidslokaler og arbeidstøy i ambulansetjenesten 
(Arbeidsplassforskriften § 8-1. Arbeidsplass med biologisk helserisiko). I følge denne forskriften skal 
ambulansearbeidere som kommer tilsølt til ambulansestasjon ha mulighet til å ta av forurenset 
arbeidstøy i avkledningsrom med direkte tilgang til toaletter, håndhygienefasiliteter og dusj. Det skal 
være adskilt avkledningsrom for kvinner og menn. Det synes vanskelig å kunne ivareta dette nye 
kravet i versjon A (vaskehall i Søsterveien 2). I tillegg er det gitt kostnadsvurderinger for oppgradering 
av dagens vaskehall til en tilfredsstillende standard, som nær tilsvarer bygging av ny. 

Det ble i styringsgruppen møte 5. mai 2020 (sak 09-20) besluttet at det er kun alternativene med 
vaskehall (versjon B) som skal videreføres i konseptfasen. 

Romfunksjonsprogrammet i versjon B utgjør et netto areal på 756,7 m2. I forhold til de to utredete 
alternativ viser disse et totalt areal på: 

 

 Romfunksjonsprogram Tegnet areal  B/N-faktor 
Alternativ 1 - C 756,7 m2 1183,0 m2 1,56 
Alternativ 2 - B 756,7 m2 1097,1 m2 1,45 

 

De to alternativene viser en lav B/N-faktor, noe som tilsier en god arealeffektivitet. 

 

6.0 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVER 
 

6.1 Alternativ 1-C 
Alternativ 1-C tar utgangspunkt i en utvidelse av det arealet som i dag benyttes til legevakt. 
Alternativet vil bestå av en ombygget del av underetasjen i eksisterende sykehusbygg og en nybygget 
del der legevakten er plassert i dag. Alternativer medfører riving av eksisterende legevakt. Alternativ 
1 C er tegnet utbygget i 1 etasje.  Det vil være tilgang til vestvendt terrasse. 
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Innplassering på tomt (situasjonsplan): 

 

 

Planløsning  

 

 

Fasader. 
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6.2 Alternativ 2-B 
Alternativ 2-B er utredet som et nybygg. Nybygget plasseres på østsiden av tomten, nord for 
sykehuset. Det etableres inngangsområde med ambulanseinngang i forbindelse med sykehuset 
område for varemottak. Hovedinngang i samme nivå som vognhall og lager. 1. etasje «kraver» ut 
over eksisterende gangvei og inneholder kaserne og administrasjon. Det vil være tilgang til vestvendt 
terrasse. 

Innplassering på tomt (situasjonsplan): 
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Planløsning 1. etasje: 

 

 

 

Planløsning 2. etasje: 

 

 

7.0 TEKNISK BESKRIVELSE – FORENKLET 
 



13 
 

 

7.1 Bygg 
7.1.1 Riving, forberedende arbeider 
Alternativ 1B: Riving av eksisterende legevakt. Grunnet tilkobling til eksisterende sykehusbygg vil 
høyden korrigeres med 0,5 meter ned i terreng. 

Alternativ 2B: Ingen riving. 

7.1.2 Grunn og fundamenter 
Forutsatt 50% graving og 50% sprenging, og rene masser. Fundamentering til fjell/grusavretting med 
kantbjelke og punktfundamenter. 

7.1.3 Bæresystemer 
Søyler og dragere av stål i nybygg, samt forsterkning i de deler av ombygget areal der antatte 
bærende konstruksjoner rives (langsgående innervegg under møne i Søsterveien 7). 

7.1.4 Yttervegger 
Betongvegger rundt arealer under mark.  For øvrig er det forutsatt klimavegger, med vinduer og 
glassfelt iht. plantegning med solavskjerming. Medtatt fasadekledning av tegl i begge alternativ. 

7.1.5 Dekker 
Gulv på grunn, samt etasjeskillere av HD-elementer i nye arealer (gjelder alternativ 2 B) 

Gulvbelegg er en kombinasjon av polyuretan (forsterket for kjøring), epoksybelegg, vinylbelegg, 
keramisk flis, linoleum og gummibelegg (trimrom). Himlinger er en kombinasjon av fast gips, 
garasjehimling (vognhall), systemhimling av mineralull og hygienehimling. Det er også medtatt 
utvendig spilehimling under overheng. 

7.1.6 Yttertak 
Korrugert stålplatetak med isolasjon og tekking over nye arealer. For ombyggede arealer er det 
beregnet ny isolasjon og taktekking. Forutsatt tremmegulv og rekkverk i lakkert stål på takterrasser. 

7.1.7 Trapper, balkonger m.m. 
Beregnet prefabrikkert betongtrapp med keramisk flis og stålrekkverk; en stk i alternativ  2B (2 
etasjer). 

7.2 VVS-installasjoner 
Komplett sanitærinnstallasjon, varme, brannslokking, gass og trykkluft (kun vognhall), luftbehandling 
og komfortkjøling (kun kaserne) medtatt som erfaringsbasert m2-pris (BTA) for de ulike arealene. 
Hensyntatt sluk/renne, oljeutskiller, vaskemaskin og opplegg for høytrykkspyling i vaskehall og 
vognhall. 

7.3 Elkraft 
Komplett basisinstallasjon for elkraft, lavspent forsyning, lys (inkl. nødlys), elvarme, og reservekraft 
er beregnet  for de ulike arealene. Ikke beregnet høyspent forsyning (forutsatt tilstrekkelig kapasitet). 

7.4 Tele og automasjon 
Komplett basisinstallasjon for tele og automatisering, integrert kommunikasjon, telefoni og 
personsøking, alarm og signalsystem, lyd- og bildesystem, samt automatisering er beregnet for de 
ulike arealene. 
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7.5 Andre installasjoner 
Medtatt et stk. heis i alternativ 2-B. 

7.6 Utendørs 
Det er planlagt bearbeiding av terreng, samt avsatt beløp for omlegging av sykkelvei. Forutsatt 
hovedsakelig asfalterte plasser og forøvrig gressplen. Videre er det planlagt avvanning, 
snøsmelteanlegg, utendørsbelysning, lader til EL-bil (2 stk), utstyr (sykkelstativ etc.) 

7.7 Utstyr 
Der er ikke utarbeidet et utstyrsprogram i denne fasen av planleggingen. Det er heller ikke vurdert 
hvor stor del av dagens utstyr som kan gjenbrukes og ha en overføringsverdi. Dette foreslårs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
gjennomført i neste fase (forprosjektet). Fast inventar inngår i tegning og kostnadskalkyle. 

7.8 Prinsipper for person- og vareflyt (PPV) 
Dette er ivaretatt gjennom medarbeiderdeltakelse. Tegningene for de enkelte alternativer reflekterer 
arbeidsgruppen disponering av areal i forhold til funksjonalitet, nærhetsprinsipper og fleksibilitet. 
Det er benyttet erfaringer fra tidligere prosjekterte ambulansebygg/-stasjoner. 

 

8.0 INVESTERINGSANALYSE 
Advansia AS, med bistand fra AS Bygganalyse, ble gitt i oppdrag å lage et kostnadsestimat 
(basiskostnad) for ny ambulansestasjon Halden, alternativ 1-C og 2-B. Basiskostnadene omfatter 
vognhall/vaskehall, kaserne samt tilhørende utendørsarbeider. Det er medtatt nødvendig riving av 
eksisterende bebyggelse (alternativ 0-B), ombygging av eksisterende bygg som vurderes benyttet 
videre, samt nybygg. Kalkylen er gjennomført med bruk av ISY Calcus og er organisert iht. 
bygningstabellen (NS 3451) og spesifikasjon av byggekostnader (NS 3453). 

 

8.1 Kostnadskalkyle 
 

Alternativ 1-C 
 

Arealer 

 Riving Vognhall/vaskehall Kaserne Utendørsarbeider Sum (BTA) 
Alternativ 1-C 168 m2 599 m2 584 m2 650 m2 UMA 1183 m2 

 

Kalkyle – alternativ 1-C 
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Alternativ 2-B 
Arealer 

 Kjeller  Vognhall/vaskehall Kaserne Utendørsarbeider Sum (BTA) 
Alternativ 1-B 0 m2 579 m2 616 m2 650 m2 UMA 1195 m2 

 

Kalkyle – alternativ 2-B 

 

Hovedsammendrag  Sum  kr/m2 
01 Felleskostnader 2 926 353   2 497         
02 Bygning 11 138 951 9 504         
03 VVS 3 819 688   3 259         
04 Elkraft 2 331 631   1 989         
05 Tele og automatisering 1 315 562   1 122         
06 Andre installasjoner -             -             

Sum Huskostnad (konto 01 - 06) 21 532 186 18 372        
07 Utendørs 1 707 926   1 457         

Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07) 23 240 112 19 829        
08 Generelle kostnader 5 174 582   4 415         

Sum Byggekostnad (konto 01 - 08) 28 414 694 24 245        
09 Spesielle kostnader 163 088      139            
10 Merverdiavgift 7 144 445   6 096         

Basiskostnad (konto 01 - 10) 35 722 227 30 480        
11 Forventede tillegg -             -             

Prosjektkostnad (konto 01 - 11) 35 722 227 30 480        
12 Usikkerhetsavsetning -             -             

Kostnadsramme (konto 01 - 12) 35 722 227 30 480        
13 Prisregulering -             -             

Kostnadsramme inkl prisregulering (konto 01 - 13) 35 722 227 30 480        

Hovedsammendrag  Sum  kr/m2 
01 Felleskostnader 4 017 375   3 362         
02 Bygning 17 146 286 14 348        
03 VVS 4 730 013   3 958         
04 Elkraft 2 423 809   2 028         
05 Tele og automatisering 1 341 380   1 122         
06 Andre installasjoner 574 840      481            

Sum Huskostnad (konto 01 - 06) 30 233 703 25 300        
07 Utendørs 1 306 552   1 093         

Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07) 31 540 255 26 394        
08 Generelle kostnader 7 169 595   6 000         

Sum Byggekostnad (konto 01 - 08) 38 709 850 32 393        
09 Spesielle kostnader -             -             
10 Merverdiavgift 9 677 463   8 098         

Basiskostnad (konto 01 - 10) 48 387 313 40 491        
11 Forventede tillegg -             -             

Prosjektkostnad (konto 01 - 11) 48 387 313 40 491        
12 Usikkerhetsavsetning -             -             

Kostnadsramme (konto 01 - 12) 48 387 313 40 491        
13 Prisregulering -             -             

Kostnadsramme inkl prisregulering (konto 01 - 13) 48 387 313 40 491        

 Sum Totalt 



16 
 

 

8.2 Finansiering og salg av eiendom (avhending) 
Valg av alternativ 1-C og 2-B kan frigjøre areal for salg av tomt/eiendom som vil kunne delfinansiere 
prosjektet. Det har i en lengre periode vært uenigheter med Halden kommune om eiendomsretten til 
Søsterveien 5, 7 og 9. Det ble av Borgarting lagmannsrett avsagt dom i saken 24.02.2020. 
Lagmannsretten konkluderte med at vilkårene for å kreve tilbakeføring av eiendommene i 
Søsterveien ikke er oppfylt, og at Sykehuset Østfold står fritt til å selge eiendommene. Gjeldende 
takst utgjør 9,8 mill. kroner og omfatter 3 bygninger øst for Søsterveien. Eksisterende 
ambulansestasjon og parkeringsområdet i Søsterveien beholdes. Totalt utgjør dette et areal på 3,2 
mål tomt. 

 

 

 

8.3 Kuttlister 
Kostnadsberegning av de opprinnelige 3 alternativene viste en kalkyle som ligger over forventet 
økonomisk nivå. Et tiltak som ble besluttet av styringsgruppen og SLM, var planlegge videre med et  
«billigere» alternativ 1-B, i dette dokumentet omtalt som alternativ 1-C. I forhold til tidligere mulige 
kutt for alternativ 1-B er dette inkludert i basiskalkylen for alternativ 1-C. Det er ikke gjort valgt om 
endringer i valg av fasademateriell for alternativ 1-C, da dette anses som ikke gjennomførbart (ref. 
forvaltningsplan for Halden sykehus). 

En ny vurdering av mulig kuttliste for alternativ 2-B utgjør 4,9 mill. kroner. Noen av tiltakene i 
kuttlisten for alternativ 2-B vil medføre søknad om dispensasjon fra Halden kommune. 

 

Ut ifra de forutsetninger som ble lagt til grunn for utarbeidelse av kuttlisten vil de ikke få negative 
virkninger på ambulansestasjonens funksjonelle krav. Antall kvadratmeter er opprettholdt og 
romfunksjonsprogrammet er ikke endret. 

 

Oppsummert investeringsbehov før og etter økonomisk tilpasning (kuttlister) 
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  Basis kalkyle  Per kvm Korrigert kalkyle Per kvm 
Alt. 1-C 35 722 227 30 480 35 722 227 30 480 
Alt. 2-B 48 387 313 40 491 43 487 313 36 391 

Tall i kroner inkl. mva 

I tabellen over er det tatt utgangspunkt i basiskalkyle. Det er således ikke tatt med forventet tillegg 
eller usikkerhetsanalyse. Dette anbefales gjennomført i forprosjektet. 

9.0 VURDERING AV ALTERNATIVENE 
 

Arbeidsgruppen har gjennomført en vurdering av fordeler og ulemper for de to ulike alternativene.  

Alternativ 1-C 

Fordeler: 

• Romfunksjonsprogrammet blir ivaretatt 
• God funksjonalitet i bygget 
• Kan integreres i sykehuskroppen 
• Arbeidstilsynets krav til arbeidslokaler og arbeidstøy blir ivaretatt 
• Det alternativet med best økonomisk kalkyle 
• Lang levetid 

Ulemper: 

• Usikkerhet knyttet frigjøring av areal (utflytting av legevakt) – foreløpig varslet fraflytting fra 
Halden kommune oktober/november 2022. 

• Større inngrep i terrenget ved området rundt hovedinngang til Halden sykehus. 
• Lav elastitet i bygget (utvidelse/påbygg) 
• Benytter areal i sykehusbygget som kunne bli benyttet til andre funksjoner 

 

 

Alternativ 2-B 

Fordeler: 

• Romfunksjonsprogrammer blir ivaretatt 
• Arbeidstilsynets krav til arbeidslokaler og arbeidstøy blir ivaretatt 
• Tilnærmet optimal funksjonalitet 
• Lang levetid 
• Kan videreføre virksomheten ved endringer i øvrige funksjoner i Halden 
• Bygget har til dels elasitet (kan utvides/påbygg) 

Ulemper: 

• Bygget plasseres nær gang- og sykkelvei 
• Usikkerheter knyttet til vernebestemmelser og godkjenning 
• Det alternativet med dårligst økonomisk kalkyle 
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10.0 PLAN FOR NESTE FASE 
 

I følge veilederen for tidligfaseplanlegging skal det etter gjennomført konseptfase steg 2 velges ett 
alternativ som videreføres til forprosjektet 

Det foreslås at alternativ 1-C videreføres til forprosjektfasen med følgende begrunnelse: 

 

Alternativ 1-C 

Dette er et godt alternativ som vil gi en god og funksjonell ambulansestasjon. Alternativet 
imøtekommer alle krav som fremkommer i godkjent romfunksjonsprogram og vil ha en størrelse og 
levetid utover 2035.  Alternativet er det med laveste totale investeringsnivå og vil således lettest 
realiseres økonomisk. 

Gjennomføringen av forprosjekt for «Ny ambulansestasjon Halden» er gitt en investeringsramme på 
1,5 mill. kroner i 2021. 

Forprosjektet er planlegges med oppstart høsten 2021. 

Det anbefales at det parallelt med arbeidet med forprosjektet iverksettes et arbeidet med å avklare 
tiltakets utforming og plassering i forhold til de føringene som fremkommer i «Forvaltningsplan for 
Halden sykehus. Tiltakets omfang, utbyggingsmønster og fasadevalg oversende til Sykehusbygg for 
endelig avklaring med fylkeskommunen. 

 

 


	1.0 HENSIKT
	1.1 MANDAT, MÅLSETTING OG RAMMEBETINGELSER
	1.1.1 Mandat for konseptfasen – steg 2
	Styringsgruppens føringer for gjennomføring av konseptfasen steg 2:
	Vedtak i SLM-sak  208-20

	1.1.2 Samfunnsmål
	1.1.3 Effektmål
	1.1.4 Resultatmål for prosjektet
	1.1.5 Hovedaktivitet og gjennomføring av konseptfasen

	2.0 GRENSESNITT OG VIRKSOMHETSMODELL MOT ANDRE PROSJEKT
	2.1 Preshospital og ambulansetjeneste
	2.2 Helsehuset Halden

	3.0 ORGANISERING AV ARBEIDET MED KONSEPTFASEN
	4.0 STATUS DAGENS VIRKSOMHET OG AREALER
	4.1 Tomtesituasjon
	4.2 Tilstand og dimensjonering av dagens bygningsmasse
	4.3 HMS

	5.0 ROMFUNKSJONSPROGRAM
	6.0 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVER
	6.1 Alternativ 1-C
	6.2 Alternativ 2-B

	7.0 TEKNISK BESKRIVELSE – FORENKLET
	7.1 Bygg
	7.1.1 Riving, forberedende arbeider
	7.1.2 Grunn og fundamenter
	7.1.3 Bæresystemer
	7.1.4 Yttervegger
	7.1.5 Dekker
	7.1.6 Yttertak
	7.1.7 Trapper, balkonger m.m.

	7.2 VVS-installasjoner
	7.3 Elkraft
	7.4 Tele og automasjon
	7.5 Andre installasjoner
	7.6 Utendørs
	7.7 Utstyr
	7.8 Prinsipper for person- og vareflyt (PPV)

	8.0 INVESTERINGSANALYSE
	8.1 Kostnadskalkyle
	Alternativ 1-C
	Alternativ 2-B
	8.2 Finansiering og salg av eiendom (avhending)
	8.3 Kuttlister

	9.0 VURDERING AV ALTERNATIVENE
	10.0 PLAN FOR NESTE FASE

