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Utvidelse av akuttmottaket somatikk og ny MR Kalnes 
 

Kort bakgrunn for saken 
Det er tidligere gitt godkjenning for å gjennomføre forprosjektfasen for utvidelse av akuttmottaket 
og ny MR. Det er gjennomført en god prosess og brukermedvirkning, og alle berørte fagområder 
har vært involvert. Løsningene er bearbeidet og optimalisert slik at alle funksjoner er godt 
ivaretatt. Det er engasjert rådgivergruppe for å beskrive og kalkulere grunnlag for en B4 beslutning 
(detaljprosjektering og gjennomføring). I tillegg er det utarbeidet forprosjektrapport. 
 

Konkret problemstilling 
Prosjekteringsgruppen har levert forprosjekt med beskrivelse og kostnader, det viser seg imidlertid 
at kostnadene er vesentlig høyere enn i konseptfasen. 
 

Akuttmottaket: 
Konseptfasen 2018 hadde følgende priser: 

- Kostnader: kr. 59.254.094,- (Indeksregulert kr. 64.231.437) 
- Areal 682 m² BTA med en kvadratmeterpris på kr. 86.880,- 

 

Forprosjektfasen 2021 har følgende priser: 
- Kostnader: kr. 82.535.367,- 
- Areal 757 m² BTA med en kvadratmeterpris på kr. 109.030,- 

 

Tallene fra 2018 baserte seg på erfaringstall fra prisbok. Nå er løsningen mer utredet og prisene er 
basert på faktiske beregninger. Kostnadsøkning for utvidelse av akuttmottaket ligger i hovedsak i 
grunn/fundamenter og pæling. I tillegg til økte byggekostnader har det vært en prisstigning på 13 
% siden konseptfasen. 
 

MR: 
Konseptfasen 2020 hadde følgende priser: 

- Kostnader: kr. 20.413.825,- 
- Areal 300 m² BTA med en kvadratmeterpris på kr. 63.000,- 
- Vei og plass estimert til kr. 775.000,- 

 

Forprosjektfasen 2021 har følgende priser: 
- Kostnader: kr. 32.946.343,- 
- Areal 332 m² BTA med en kvadratmeterpris på kr. 99.223,- 
- Omlegging av vei og plass kr. 1.200.000,- 

 

Når det gjelder kostnadsøkning for ny MR ble det nok benyttet for lav kvadratmeterpris i 2020 
(63.000,-). Forprosjektfasen har en kvadratmeterpris på i overkant av kr. 99.000,-, dette kan synes 
noe høyt. 
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Overordnet fremdrift
Aktivitet Start Slutt
Forberede og utsendelse anbud 15.06.2021 23.08.2021
Levering, evaluering og kontrahering 24.09.2021 05.11.2021
Oppstart detaljprosjektering og 
forberedende byggearbeider

22.11.2021 11.02.2022

Etablere rigg 17.01.2022 28.01.2022
Riving og grunnarbeider 14.02.2022 13.05.2022
Byggeperiode 16.05.2022 09.06.2023
Ferdigstille ambulanseinngang 12.06.2023 07.07.2023
Utvendige arbeider 10.07.2023 15.09.2023
Testing og igangkjøring 24.07.2023 29.09.2023
Overtagelse 02.10.2023 06.10.2023

Tidligere vedtak i saken 
 

Akuttmottaket: 
Konseptrapport steg 2 for utvidelse av akuttmottaket ble behandlet i styremøte 21.11.2019, 
styresak 57-19 (enstemmig vedtak): 

1. Konseptrapport steg 2 for utvidelse av akuttmottak for Sykehuset Østfold HF godkjennes og 
legges til grunn for utarbeidelse av forprosjekt, med de føringer som fremkommer i styresaken. 

2. Styret ber om at saken oversendes til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av oppstart av  
forprosjektfasen. 

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 19.12.2019 sak 115-2019 konseptrapport utvidelse 
akuttmottaket: 
 
 
 
 
 
 
MR: 
16.05.2017 - Administrerende direktør bestiller planlegging av ny MR på Kalnes. 
11.08.2020 - sykehusledermøtesak 119-20, administrerende direktørs vedtak: 
 

MR 4 Kalnes planlegges for bruk til både polikliniske og inneliggende pasienter 
og bør også ha mulighet til å benyttes til MR-undersøkelser i narkose. 
 

Forslag til løsning 
Eiendomsavdelingen innhenter uavhengig kontroll og rekalkulering for å: 
- kvalitetssikre løsning for grunnarbeider/pæling 
- rekalkulere/gjennomføre uavhengig kontroll på kostnader 
 

Forprosjektrapport legges frem for beslutning i styremøte 07.09.21. 
 

Fremdriftsplan 
Det er utarbeidet en foreløpig fremdriftsplan i prosjektet, som vil måtte forskyves noe med tanke 
på at beslutning om gjennomføring skal behandles i styremøte 07.09.21. 
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