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1 Sammendrag  
Forprosjektet for ByggHaugesund2020 byggetrinn 2 (BT 2) er nå ferdigstilt. Tegninger over de ulike 
avdelinger og kliniske sentre er utformet og prosjektert i tråd med tidligere vedtatte driftsmodeller for 
framtiden. De ulike rom og utstyr knyttet til byggetrinn 2 er programmert, og medflyttbart utstyr er 
identifisert. Over 300 medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter har vært med i 
arbeidet. Det har vært et stort engasjement med gode innspill og diskusjoner både mellom og på selve 
møtene. Prinsipper og driftsmodeller fra konseptfasen, samt de veivalg som ble gjort etter OU 
prosessen våren 2016, ligger også til grunn for det en nå har prosjektert og programmert. De kliniske 
sentre på tvers av fagområder vil støtte opp om god behandling og utredning for pasientene, 
prinsippet om at pasientene skal gå på egne bein i størst mulig grad og at bygget legger til rette for 
framtidsrettede teknologiske løsninger. 

Programmering, utstyrsplanlegging og prosjektering er gjennomført i tråd med vedtakene basert på 
konseptrapporten og den eksterne kvalitetssikringen. Det er nå prosjektert i alt 17.000 kvm, hvorav ca. 
9200 kvm brutto nybygg og ca. 7800 kvm ombygging. Nybyggarealet er økt litt fra konseptfasen da 
deler av østblokken rives og bygges ny istedenfor å restaurere gammel bygning. Dette er løst innenfor 
den kostnadsrammen som ble fastlagt i forrige fase for byggetrinn 2. 

Det har vært lagt opp til modell for risikostyring i både konsept og forprosjektfasen. Det er i prosjektet 
løpende utført vurderinger av usikkerhet og kostnad. En har tilpasset prosjektet i tråd med 
kostnadskalkyle og usikkerhetsanalyse underveis i tråd med kuttliste, slik at en hele tiden har sikret at 
prosjektet er holdt innenfor den beregnede budsjettrammen.  

Prisnivå i kostnadskalkyle og økonomiske rammer er nå regnet om til 01.08.2022 kroner. Økonomisk 
ramme er da på 1032 mill. kr i byggetrinn 2. Bygg Haugesund2020 har styrt omfanget av prosjektet 
innenfor kostnadsrammen. 

Prosjektet har også lagt opp til en tett oppfølging av de gevinstene som er identifisert og beregnet i 
konseptfasen. En rekke kvalitative og kvantitative gevinster er identifisert. Kun de gevinster som lar 
seg gjennomføre i praksis har blitt tatt med i beregningen. Det er i forprosjektet identifisert og detaljert 
ut økonomiske gevinster som oppfyller vedtatt plan for gevinstrealisering. 

Det har vært en rekke interne og eksterne møter med dialog og informasjon om prosjektet underveis. 
Prosjektet har hatt faste informasjonsmøter i auditoriet, og flere møter med eksterne 
samarbeidsparter. Prosjektet har i tillegg vært invitert på en rekke arenaer for å informere om 
byggeprosessen. 

Det har vært et godt samarbeid med Sykehusbygg og Sykehusinnkjøp gjennom hele prosessen. 

Arbeidet med reguleringsplanen skjer i god dialog med Haugesund kommune og sykehustomten ble 
omregulert i forbindelse med byggetrinn 1 (BT 1), plan vedtatt i oktober 2017. Reguleringen omfatter 
hele sykehusanlegget og tilliggende arealer. 

Forprosjektrapport med oppdatert kostnadskalkyle og usikkerhetsvurdering ble vedtatt i Helse Fonna 
styret 28. oktober 2022. Entreprisestrategi ble vedtatt i Helse Fonna styret 29. september 2022.  Styret 
i Helse Vest vedtok 07. desember 2022 at fremdriftsplanen til byggetrinn 2 måtte oppdateres og 
revideres, der en skyver noe på den store totalentreprisen og starter opp med mindre entrepriser og 
arbeider som kan styres kontrollert innenfor økonomisk bærekraft og tilgjengelig likviditet. Helse Fonna 
har revidert en slik fremdriftsplan. Den store totalentreprisen er utsatt med oppstart til 2024 og total 
prosjekttid er forlenget med 2 år. Totalentreprisen kan, om det viser seg nødvendig deles i to 
totalentrepriser før en går ut på anbud. All ombygging M blokk er flyttet til 2027.  

I 2023 fortsetter en med det forberedende arbeidet (rivning, forsterkning, asbestsanering, arbeid i eks 
bygg-S og Ø blokk) som er mindre entrepriser og opsjoner som kan styres kontrollert innenfor 
økonomisk bærekraft og tilgjengelig likviditet. Dette medfører et kontrollert og styrbart prosjekt i 2023. 

Byggetrinn 1 har hatt en stram økonomisk styring slik at en har kunnet benytte byggetrinn 1 midler til 
store deler av de forberedende arbeidene i byggetrinn 2 (fase 0, 1, 2) Dette tar ned store 
risikoområder i byggetrinn 2 i forbindelse med asbestsanering, teknisk omlegging og forsterkninger. 
Dette medfører også at en kan overføre 90 mill. av lånet fra 2022 til 2023, derav er også lånebehovet 
sterkt redusert de første årene etter ny fremdriftsplan.  

I revidert plan for videre arbeid legges det nå opp til gjennomføring i åtte faser, gjennomført ved en 
fleksibel entreprisemodell i en kombinasjon med en mindre hovedentreprise, timebaserte opsjoner 
totalentreprise(r) og opsjoner med timebasert åpen bok.   
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Hovedelementer i tidsplanen fra 2022 – 2027 er slik: 

Tabell 1 Revidert byggefase plan med milepæler  

BYGGEFASE  AKTIVITET ESTIMERT 
GJENNOMFØRINGSPERIODE  

Fase 0 Rokade gjennomføring Q4 / 2022 

Fase 1 Forsterkninger og asbestsanering S-
blokk 

Q3 / 2022 – Q3 / 2023 

Fase 2 Forberedende arbeider Infrastruktur Q4 / 2022 – Q3/ 2023 

Fase 3 Rivingsarbeider / 
asbestsanering/Grunnarbeider Ø-blokk 

Q1 / 2023 - Q3 / 2023 

Fase 4 Opsjon: oppbygging plan 2 S blokk Q3/ 2023 – Q1/ 2024 

Fase 5 Byggestart Totalentreprise Sydøst Blokk Q1 / 2024 – Q4 / 2026 *anbud sendes ut 
2023 

Fase 6 Idriftsetting og innflytting Sydøst Blokk Q3-Q4 / 2026 

Fase 7 Ombygginger M- blokk plan 04 og plan 
02 evt plan 05 

Q1-Q4 / 2027 

Fase 8 Utomhus Q3-Q4 2027 

 

 

 

Forprosjektrapporten med sitt hoveddokument og vedlegg svarer ut vedtaket fra Helse Vest RHF samt 
merknader i KSK (ekstern kvalitetssikringsrapport) fra konseptfasen. 

Prosjektet leverer forprosjektrapport i tråd med tidsskjema, plan for kvalitet og kostnad. Det er et stort 
og positivt engasjement i organisasjonen knyttet til ByggHgsd2020. 

2 Historikk 
2.1 Multimapstudie av bygningsmassen i Foretaket 
Helse Fonna har i 2011 hatt en gjennomgang av vedlikeholds-status for bygningene i foretaket. 
Kartlegging og beregninger har vist at det forelå et teknisk oppgraderingsbehov for de forhold som 
haster (”må-tiltak”) på til sammen 1 230 millioner kroner. Videre viser beregningene knyttet til utvidet 
vedlikehold for utbedring av utilfredsstillende forhold (”bør-tiltak”) til sammen 480 millioner kroner. 
Kartleggingen ble lagt frem for styret i Helse Fonna HF i sak 102/11 B. 

2.2 Utviklingsplan 
Som en oppfølging av denne kartleggingen la administrerende direktør i juni 2013 i sak 59/13 A fram 
en plan for styret i Helse Fonna HF for hva som må gjøres for at en skal nå minimumsstandard for 
foretaket sine bygg. De største utfordringene når det gjelder areal og bygningsteknisk standard var 
ved Haugesund sjukehus. I samme styremøte ble også utviklingsplanen for Helse Fonna vedtatt i sak 
58/13 A. 

Styret i Helse Fonna HF vedtok i saken: 
1.Styret i Helse Fonna HF vedtek den reviderte utviklingsplanen for Helse Fonna 2020. 
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2.Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør utarbeide mandat for idéfase for utbygging av Haugesund 
sjukehus som eit første trinn i oppfølginga av utviklingsplanen. 

3.Styret i Helse Fonna HF får mandatet for idéfasen til godkjenning. 

2.3 Idéfasen 
På bakgrunn av dette ble det startet et arbeid for å forberede et nytt bygg/tilbygg ved Haugesund 
sjukehus. Mandat for idéfasen ble godkjent i styremøte 02.10.13 i sak 88/13 A. 

Idéfasen ble gjennomført i 2014 og idéfaserapporten og mandat for konseptfasen ble godkjent i 
styremøte i Helse Fonna HF 17.11.14 sak 80/14 A. Styret i Hele Vest RHF behandlet idéfaserapporten 
i styremøte 08.12.14 i sak 135/14. 

2.4 Konseptfasen 
Konseptfasen ble gjennomført fra mai 2015 til April 2016. Styringsgruppa ByggHaugesund2020 gav 
19.01.16 sin tilslutning til konseptrapport og anbefalinger. 

Styret i Helse Fonna HF ble orientert 29.01.16 om prosjektet sine anbefalinger. Styret tok 
konseptrapporten til orientering og ba administrerende direktør sende den til ekstern kvalitetssikring 
(KSK) før endelig beslutning. 

Konseptrapporten ble etter KSK vedtatt i styret i Helse Fonna HF i 04. april 2016 i styresak 014/16. I 
samme styremøte ble mandat for forprosjektfasen vedtatt. 
Styret i Helse Fonna HF tek Konseptrapport med vedlegg for Haugesund sjukehus til etterretning 

Styret i Helse Fonna HF godkjenner at Vestalternativet for Haugesund sjukehus blir vidareført til forprosjekt  

Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende vedtak og konseptrapport med vedlegg til Helse Vest 
RHF for vidare handsaming 

Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør halde styret i Helse Fonna HF fortløpande informert om det 
vidare arbeidet. 

Styret i Helse Vest RHF behandlet konseptrapporten 04.05.16 og gjorde følgende vedtak: 
Styret i Helse Vest RHF godkjenner at Vest-alternativet for Haugesund sjukehus blir vidareført til forprosjekt.  

Helse Fonna må i samband med forprosjektet svare opp alle merknadane/kommentarane frå den eksterne 
kvalitetssikringa og nytte desse til å betre prosjektet. Det må gå fram av forprosjektrapporten korleis det er gjort.  

Kostnadsramma vert sett til 1,8 mrd. kr for byggetrinn1 med ombygging og 1,5 mrd. kr for byggetrinn 2, samla 3,3 
mrd.  

Helse Fonna må i forprosjekt også kvalitetssikre eiga evne til å finansiere utbygginga.  

Prosjektet må planleggast for gode miljø- og energiløysingar.  

Helse Vest vil ta endeleg stilling til utbygging når forprosjektfasen er gjennomført. 

2.5 Forprosjektfase byggetrinn 1 
Forprosjektrapporten for byggetrinn 1 ble behandlet og godkjent i styremøtet i Helse Fonna HF den 
3.4.2017, ref. sak 22/2017 med følgende vedtak:  
Styret i Helse Fonna HF tek rapporten fra forprosjektet med vedlegg til etterretning  

Styret i Helse Fonna HF godkjenner at forprosjektet blir lagt til grunn for innhenting av anbod og byggestart  

Styret i Helse Fonna HF ber administrerande førebu utlysing av entreprise for grunnarbeider og byggjegrop, og 
informere styret før utlysing skjer  

Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende vedtak og forprosjektrapport med vedlegg til Helse 
Vest RHF for vidare handsaming  

Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør halde styret i Helse Fonna HF løypande informert om det 
vidare arbeidet  

 

Styret i Helse Vest RFH behandlet forprosjektrapporten den 11.05.2017 ref. sak 055/2017 med 
følgende vedtak:  
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Under føresetnad av at det blir gitt statleg lånefinansiering godkjenner styret i Helse Vest at forprosjekt for 
utbygging av byggetrinn 1 ved Haugesund sjukehus blir lagt til grunn for å hente inn anbod og starte utbygging.  

Kostnadsramma for byggetrinn 1 med ombygging blir sett til 1,8 mrd. kr.  

Byggetrinn 2 ligg lenger fram i tid og må behandlast som eiga sak.  

Nemnte styringsvedtak gir grunnlag for igangsetting og gjennomføring av byggetrinn 1 ved Haugesund sjukehus.  

2.6 Byggefase og ferdigstillelse byggetrinn 1  
Byggetrinn 1 startet opp grunnarbeider januar 2018 og nybygget ble ferdigstilt og innflyttet som 
planlagt august 2021 innenfor kostnadsrammen. Ombyggingsdelen byggetrinn 1 startet opp 
september 2021 og ferdigstilles som planlagt høsten 2022 innenfor gitte kostnadsramme. 

2.7 Revisjon av konseptfaserapport byggetrinn 2  
Styret i Helse Fonna HF fatta vedtak om å revidere konseptfaserapport fra 2016 med tanke på å 
fremskynde byggetrinn 2 til 2023: 
Administrerande direktør gjekk gjennom noverande byggeprosjekt og grunnane til at det er mogleg å framskunde 
byggetrinn 2. Adm. dir. gjekk òg gjennom mogleg framdriftsplan. Ein tek sikte på å revidere konseptrapporten og 
leggje fram tilråding til styret i Helse Fonna HF på møtet i oktober 2020. Adm. dir. svarte på spørsmål frå styret. 

Sak 35/20 Byggetrinn 2, Haugesund sjukehus 

Forslag til vedtak (samrøystes)  

1. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør revidere konseptrapporten i tråd med saksframlegget 
og dei føringane som styret ga i møtet 

2. Alternativa som skal evaluerast i revidert konseptrapport er  

- Ny nordblokk 

- Ny austblokk  

- 0 alternativet 

3. Styret ber administrerande direktør sikre involvering av tillitsvalte og vernetenesta i evalueringsarbeidet 

4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør halde styret informert om arbeidet og leggje fram ei 
tilråding om val til styret hausten 2020 

 

Revidert konseptfaserapport ble behandlet i styret i september og oktober 2020 med følgende vedtak: 

Sak 56/20 Revidert konseptrapport, Haugesund sjukehus 
Oppsummering 

Styret gjorde følgjande vedtak i møte 28.09.2020: 

1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner grunnlaget i den reviderte konseptrapporten samt tilrådd 
hovudalternativ for byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus 

2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende den reviderte konseptrapporten til ekstern 
kvalitetssikring (KSK)  

3. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør legge fram tilråding om konseptval på neste 
styremøte 

Etter konkurranse blei firmaet PwC tildelt arbeidet med ekstern kvalitetssikring av rapporten. PwC har 
gjennomført den eksterne kvalitetssikringa og skriv innleiingsvis i sin rapport at utgreiinga og dokumenta er 
fullstendige, har god innbyrdes konsistens og tilfredsstillande sporbarhet (s. 9).    

 

Administrerande direktør tilrår at austalternativet blir vidareført til forprosjekt om det blir gitt lån på 
statsbudsjettet. Administrerande direktør tilrår at saka med vedlegg blir sendt til Helse Vest RHF som 
grunnlag for lånesøknad.  
Vedtak [samrøystes]  

1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner revidert konseptrapport med vedlegg for Haugesund sjukehus  
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2. Styret i Helse Fonna HF vedtek at austalternativet for Haugesund sjukehus kan bli vidareført til forprosjekt, 
om det blir gitt lån på statsbudsjettet 

3. Styret i Helse Fonna HF vedtek mandat og styringsdokument for forprosjektfasen 

4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør arbeide vidare med tilrådingane frå den eksterne 
kvalitetssikringa som det kjem fram av saka 

5. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende konseptrapport og vedtak til Helse Vest RHF 
for handsaming og grunnlag for lånesøknad  

6. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør halde styret i Helse Fonna HF løypande informert 
om det vidare arbeidet 

 

Helse Vest RHF fattet følgende vedtak i styremøte 09.12.2020 ref. styresak 13320 som grunnlag for 
lånesøknad: 

Vedtak (samrøystes): 
1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner revidert konseptrapport som grunnlag for byggetrinn 2 ved 

Haugesund sjukehus 
2. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at austalternativet blir vidareført til forprosjekt under føresetning av 

at tilsegn om lån blir gitt 
3. Kostnadsramma blir sett til 980 mill (i 2020 kroneverdi) 
4. Helse Fonna må nytte forprosjektet til betring av prosjektet m.a med grunnlag i den eksterne 

kvalitetsikringa (KSK) 
5. Helse Vest vil fremme søknad om lån overfor Helse- og omsorgsdepartementet tilsvarande 70% av 

investeringskostnaden til statsbudsjettet for 2022 
 

Lån ble innvilget som omsøkt i Statsbudsjettet 2022. 

2.8 Forprosjektrapport byggetrinn 2  
Arbeidet med forprosjektrapport ble startet opp januar 2022 og rapport med vedlegg legges fram for 
styret høsten 2022. 

3 Nærmere om konseptfasen Byggetrinn 2 
3.1 Revisjon av konseptfaserapport  
Konseptrapporten fra februar 2016 ga grunnlag for å videreføre planene om å utvikle Haugesund 
sjukehus med det såkalte Vest-alternativet.  Vest-alternativet er delt i to byggetrinn, BT1 og BT2. Etter 
grundige utredninger, evaluering og ekstern kvalitetssikring i konseptfasen vedtok Styret i Helse 
Fonna HF og styret i Helse Vest RHF i 2016 å realisere BT1, inkludert noe areal og funksjoner som 
opprinnelig var tiltenkt en senere gjennomføring i BT2. Byggetrinn 2 ble besluttet ikke videreført til 
forprosjektfase på det tidspunktet. Arbeidet med byggetrinn 2 har derfor ligget i ro til revisjon 
konseptfaserapport i 2020. 

Nybygget i BT1 er nå ferdigstilt med ca. 21 000 m2 brutto nybygg og ombygging av eksisterende 
sjukehus er i en sluttfase. I gjeldende reguleringsplan ligger det til rette for videre utbygginger både i 
nord og i øst av sykehustomta. 

BT1 ble også realisert med flere funksjoner enn opprinnelig vedtatt, noe som gir Helse Fonna en 
bedre gevinstrealisering i 2022 enn opprinnelig planlagt. Dette gjelder funksjoner som patologi, 
dagkirurgi og føde/barselsenger. Det opprinnelige BT2 har derfor redusert arealstørrelsen med 21% 
ved at 2.300 m2 allerede er ivaretatt i BT1.   

I prosessen med konseptrapporten fra 2016 er det pekt på at et BT2 også kunne tenkes plassert i øst 
på sykehusområdet. Med det reduserte arealet som BT2 nå har, samt det faktum at det i all hovedsak 
er senger som gjenstår å realisere i BT2, ønsket adm.dir. å studere en mulig plassering i øst nærmere 
og måle den opp mot konseptrapportens anbefaling i 2016 om et BT2 i nord. 

Pandemien 2020 viste at Helse Fonna er i behov av flere isolat og mulighet for kohortisolering. 
Etablering av nye isolat i eksisterende gammel bygningsmasse er krevende og vil medføre store 
ekstrakostnader. 
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Administrerende direktør i Helse Fonna anbefalte på dette grunnlaget i sak (35/20) til styret 
20.06.2020 at det ble gjort en revidering av konseptfaserapporten fra 2016 for å se på mulighetene for 
å framskynde start av byggetrinn 2. Dette også på bakgrunn av signaler fra Helse Vest RHF om 
styrking av likviditet til Helse Fonna. 

Revisjon av konseptfaserapport ble gjennomført i tråd med ny veileder for tidligfaseutredning av 
sykehus.  

Styret i Helse Fonna HF vedtok i styresak 45/20 de dokumenter som ligger til grunn for valg av 
alternativ, og at det på dette grunnlaget er øst-alternativet som legges til grunn i videre prosess med 
forprosjekt. Revidert konseptrapport har vært til ekstern kvalitetsikring som påpeker i sin rapport at 
utredningen og dokumentene er fullstendige, har god innbyrdes konsistens og tilfredsstillende 
sporbarhet. 

Foretaket fikk innvilget lånefinansiering på statsbudsjettet fra 2022 til Byggetrinn 2. Prosessen med 
forprosjekt startet opp januar 2022. 

3.2 Om prosjektprosessen 
Følgende premisser lå til grunn for konseptfaseutredningen med tanke på metode og bruk av veileder: 

 Revisjonen av konseptrapporten (foreliggende dokument) legger til grunn «Veileder for 
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» fra 2017, vedlegg «F Konseptrapport». 

 Konseptrapporten fra 2016 beholdes slik den er og benyttes som referansedokument, spesielt 
for de deler av konseptfasen som ikke er endret fra 2016 til 2020.  

 Revisjonen skal ses sammen med konseptrapporten 2016; konseptrapporten 2016 er et 
vedlegg til den reviderte konseptrapporten i 2020. 

 Revisjonen av konseptrapporten utgjør sammen med Konseptrapporten 2016 den 
dokumentasjonen som skal sørge for at grunnlaget for å velge plassering og løsning for et 
BT2 blir riktig. 

 Programmene fra 2016 oppdateres og sammenstilles i ett dokument slik at det gjenspeiler 
krav i veilederen fra 2017, vedlegg «E Hovedprogram». 

 Nordalternativet og Østalternativet utvikles begge parallelt til likeverdige skisseprosjekt. Helse 
Fonna vil legge fram en sak for styret som omhandler evaluering av de to alternativene målt 
opp mot et 0-alternativ, og deretter gi en anbefaling. Fremgangsmåten er i tråd med «Veileder 
for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» av 2017. Senere, i oktober 2020, vil en endelig sak for 
beslutning bli lagt fram for styret sammen med rapport fra KSK. 

3.3 Mål og avgrensinger for konseptfaseutredningen 
Samfunnsmål og effektmål har sitt grunnlag i prosjektdirektivet til forprosjekt «ByggHaugesund2020», 
datert 14.03.2018. I prosjektdirektivet tok en inn innspill fra kvalitetssikringen av konseptfaserapport 
(KSK) 2016. Målene er ytterligere spisset i forbindelse med foreliggende revisjon 2020. 

3.3.1 Samfunnsmål 
 

Å sikre bærekraftige, langsiktige løsninger i Haugesund sjukehus i tråd med nasjonale og regionale 
planer og strategier, slik at det oppnås et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt 
sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet. 

 

Følgende punkt understøtter dette samfunnsmålet: 

 Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenesten sitt hovedformål som er å tilby 
befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegnet ved god kvalitet er at tjenestene er 
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virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, 
utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt.  

 Prosjektet skal bidra til at spesialisthelsetjenesten sin oppgave med utdanning av 
helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende samt forskning, blir ivaretatt på in god og 
fremtidsrettet måte.» 

3.3.2 Effektmål 
Effektmålene gjenspeiler de prosjektutløsende faktorene og gir uttrykk for den direkte effekten ved 
ibruktakelse av tiltaket: 

Raskere diagnostikk og utredning 

Økt planlagt virksomhet 

Mer effektiv bruk av ressurser 

Økt pasientfokus, økt behandling og redusert ventetid. Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god 

kvalitet og pasientsikkerhet 

Økt trivsel og redusert sykefravær 

Mindre miljøbelastning 

Bedre omdømme og rekruttering 

3.3.3 Resultatmål 
Resultatmål: 

Å samle bygningsmassen i et helhetlig konsept innenfor rammene av 1,0 mrd. kroner i kostnad og 
med ibruktakelse innen utgangen av 2025, slik at sykehuset uttrykker kvalitet i behandling og pleie av 
pasienter, samt gir tillit og trygghet i befolkningen.  

Resultatmålet innebærer at bygningsmasse med tilstandsgrad 3 (svakeste grad) må oppgraderes eller 
erstattes innenfor helseforetakets økonomiske bæreevne. 

3.3.4 Vedtatte føringer til konseptfasen Byggetrinn 2 
Vedtatte føringer: 

Helse Fonnas føringer fra den vedtatte Konseptfaserapporten i 2016 ligger også til grunn for den 
foreliggende utredningen / revisjonen: 

• Legge til rette for et bygg som understøtter at det er pasienten sin helsetjeneste 

• De prinsipielle føringene for driftskonsept som er lagt i konseptfasen 

• De vedtatte kvalitative og kvantitative gevinstene 

• De identifiserte OU-prosessene 

• Sikre framtidig tidsrettede løsninger i tråd med framskriving til 2030/ 2040. 

• Sikre funksjoner i «røde bygg» (M-blokk, S-blokk og Ø-blokk) 

• Sikre god logistikk og nærhet mellom viktige funksjoner 

• Legge til rette for gode pasientforløp og rasjonell drift 

• M-blokk er i Multimap-rapporten fra 2011 anbefalt kun brukt til poliklinikker og kontorer i framtida 

Noen viktige føringer for et byggetrinn 2 fra administrerende direktør Helse Fonna, er forankret i 
styringsgruppen og i sak 35/20 i styret i Helse Fonna HF: 
• De prinsipielle føringer og driftsmodeller fra konseptfaserapport ligger fast 
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• Kvalitet sikret framskriving i miniutredning legges til grunn, drøftede forutsetninger fra 
konseptfaserapporten legges til grunn 

• Program fra konseptfaserapport legges til grunn med korreksjon for endringer i byggetrinn 1 

• Nordalternativet korrigeres til samme program som Østalternativet, M blokk benyttes ombygget til 
poliklinikk og kontor 

• Legger til grunn samme drøfta evalueringskriterier som i konseptfaserapport 

• Styringsgruppa beholdes og det oppnevnes en evalueringsgruppe som bistår i evalueringen. 

• Revidert rapport skal til ekstern kvalitetsikring før behandling i styret 

• Oppstart byggetrinn 2 kan starte 2023 - ferdigstilt 2025 

• Tilpasninger til ombygging byggetrinn 1 bør gjennomføres for å muliggjøre et fremtidig byggetrinn 2 

Driftsmodeller som ligger fast fra konseptfaserapporten: (Haugesundsmodellen – kliniske sentre og 
desentraliserte poliklinikker og dagbehandling 

• Ikke kun ensengsrom 

• «Bergensbadet»/ «Fremtidens baderom på sykehus». 

• Synlige vaktrom/arbeidsstasjoner per 10-12 senger 

• Tilstrekkelig antall isolat (samt egen kohort inngang for smitte med tilgang til infeksjonsavdeling, 
som vil være nødvendig etter korona-utbruddet) 

• Tøy/ boss-sjakter 

• Ta i bruk ny teknologi mht. pasientflyt og ressurser 

• Bygget skal tilrettelegge for at pasienter skal gå mest mulig på egne bein 

• Effektiv logistikk 

• Enekontor og flermannskontor 

• Videreføre en del bygningsmessige og kvalitetsmessige prinsipper fra nybygg (synlighet, oversikt, 
fendring, arbeidsstasjoner, gulv og veggkvalitet, sykeromkanaler mm) 

3.4 Alternativ og konsept 
Følgende alternativ ble utredet og evaluert i konseptfase byggetrinn 2: 

 0-alternativet 

 Nord alternativet 

 Østalternativet 

   
  0-alternativet                                      Nord-alternativet                               Øst-alternativet 
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Figur 1 O-alternativet, Nord-alternativet og Øst-alternativet 

3.4.1 0-alternativet 
Spesielle dimensjonerende forutsetninger er: 

I 0-alternativet videreføres dagens drift i Haugesund sjukehus, og M-blokkens senger beholdes, men 
det oppgraderes for lovpålagte forhold mm, og for ordinært, korrigerende og forebyggende 
vedlikehold. For hele sykehuset skal nødvendig kapasitet søkes opprettholdt, også antall senger. Det 
vises til hovedprogrammet, kapittel 2.1.10 arealberegninger per alternativ. 

3.4.2 Nordalternativet 
Spesielle dimensjonerende forutsetninger er: 

 De økonomiske rammer 

o Samle somatiske sengeområder i nybygg og med tilhørende dag- og poliklinisk 
aktivitet, og kontorer i ombyggete eksisterende arealer i M-blokken og Øst-blokken 

o Samle kreftbehandling i et klinisk senterområde  

o Utbygget kapasitet ved infeksjonsmedisinsk sengeområde med egen inngang for 
pasienter med behov for isolering 

o Samle nukleærmedisin i ombyggete arealer  

o Plassere en eventuell éndoseproduksjon for legemidler (apoteket) i ombyggete 
arealer 

o Erstatte de funksjoner som er plassert i eksisterende psykiatribygg (Administrasjon, 
mottakskontorer, kompetansesenter, simulering, forskning, nevropsykologi og 
garderober) i nybygg. 

For eksisterende bygg betyr dette at M-blokken renoveres i 3 plan. 

3.4.3 Østalternativet 
Spesielle dimensjonerende forutsetninger er: 

 De økonomiske rammer 

o Samle somatiske sengeområder i nybygg og med tilhørende dag- og poliklinisk 
aktivitet, og kontorer i ombyggete eksisterende arealer i M-blokken og Øst-blokken 

o Samle kreftbehandling i et klinisk senterområde  

o Utbygget kapasitet ved infeksjonsmedisinsk sengeområde med egen inngang for 
pasienter med behov for isolering 

o Samle nukleærmedisin i ombyggete arealer  

o Plassere en eventuell éndoseproduksjon for legemidler (apoteket) i ombyggete 
arealer 

For eksisterende bygg betyr dette at M-blokken renoveres i 3 plan. 

3.5 Programmering i konseptfaseutredningen  

3.5.1 Kapasitets- og arealberegning 
På grunnlag av forutsetningene for pasientaktivitet og bemanning i 2040 samt utnyttelsesgrader og 
arealstandarder ble det foretatt ny kapasitets- og arealberegning for Haugesund sjukehus for 2040. I 
tabell 1 nedenfor vises kapasitets- og arealberegningen for somatiske funksjoner 2030 og 2040, og til 
sammenligning vises resultatet fra HFP 2015.  
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Tabell 1 viser aktivitetsutvikling og behov for senger fram til 2030 og 2040. 
 

Tabell 2 Arealbehov somatiske senger, dagbeh, poliklinikk og fysio-ergoterapi Haugesund sjukehus 2030 og 2040 

 
 

Tabell 3 Aktivitetsutvikling somatikk Haugesund sjukehus 2019 – 2030 – 2040 

 
 
Det samlede arealbehov utgjør ca. 10.750 kvm netto i 2030, hvilket er ca. 500 kvm mer enn beregnet 
for 2020 i 2015. For 2040 er arealbehovet ca. 11.600 kvm netto, hvilket er ca. 600 kvm netto mindre 
enn beregningene viste i HFP 2015. Programmet for 2040 viser at Haugesund sykehus har behov for 
232 normalsenger, hvorav 10 % er isolater. 
 

3.6 Pasientsikkerhet  
Bygg og infrastruktur kan påvirke risikoen for uønskede hendelser med tanke på pasientens sikkerhet. 
En rekke faktorer kan være avgjørende for risikoen, og alternativene søker å oppnå god 
pasientsikkerhet ved følgende faktorer:  

 Separere trafikkåren for pasienttransport fra annen transport (publikum, besøkende, 
varetransport o.a.) forebygger smitterisiko og ivaretar taushetskravet 

 God heiskapasitet som sikrer rask og prioritert transport av hastetransporter i akuttsituasjoner 

 Nærhet mellom funksjoner innen samme fag sikrer effektiv bruk av viktige personellfunksjoner 
og bidrar til raskere diagnostikk og behandling. Unngår unødvendige strykninger i poliklinikk 
samt unødige liggedøgn. 
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 Bygg som tilrettelegger for at pasienter kan gå mest mulig på egne bein, forebygger 
komplikasjoner 

 Ny teknologi som sikrer rask diagnostikk, utredning og riktig behandling 

 Korte avstander og tilstrekkelig vide passasjer mellom sengeposter og akuttmottak, 
operasjonsstuer, etc.  

 God oversikt over pasienter på sengeposter, der antall sengerom rundt en personellbase og 
hvordan de er utformet er avgjørende 

 En viss andel énsengsrom, som påvirker samlet kvalitet av smittevern, konfidensialitet, trivsel, 
mm 

 Trygg utskrivning gjennom omfang tilstrekkelig antall énsengsrom og samtalerom 

 Godt smittevern gjennom tilrettelegging for god hygiene 

 Universell utforming (UU) og forebygging av fallhendelser 

 Tilstrekkelig antall isolat, som øker muligheten for isolering av pasienter ved alvorlige 
hendelser 

 For luftsmitteisolatene legges til grunn at disse defineres som Gruppe 2-rom og får to 
uavhengige strømforsyninger frem til lokal underfordeling. 

 Eget smittemottak og rask transport til egen smitteavdeling. 

Effektmålene for byggetrinn 2 gjenspeiler krav til kvalitet og pasientsikkerhet. Disse måles i henhold til 
de nasjonale kvalitetsregistre samt nasjonale kvalitetsindikatorer. De aktuelle effektmål er:  

 Raskere diagnostikk og utredning, Økt planlagt virksomhet, Mer effektiv bruk av ressurser 

 Pasienten skal få et tilbud på rett nivå, med god kvalitet og pasientsikkerhet, Økt pasientfokus 

 Behandle flere og redusere ventetid, Økt trivsel – redusert sykefravær 

 Bedre omdømme og bedre rekruttering. 

3.7 Evaluering og valg av alternativ i konseptfaseutredningen  
De tre alternativ ble i konseptfaseprosessen evaluert mht. økonomi, fremdrift og kvalitet. 

3.7.1 Hovedkriterier 
De fire hovedkriteriene (som også ble benyttet i konseptfasens evaluering i 2016) lagt til grunn for 
evalueringen er: 

1 Måloppnåelse for sykehusets kjernevirksomhet 
Delkriterier (stikkord) som er benyttet for å belyse styrker og svakheter ved alternativene er (ref. 
konseptfaserapport kap. 1.4.2 Mål):  

 samfunnsmålet 
 seks av de syv effektmålene (effektmål nr. 6 om miljøbelastning er benyttet under kriterium 3 

Måloppfylling for bygg- og eiendomsutvikling)  
 resultatmålet med enkelte utdypende underpunkter. 

2 Tomt 
Delkriterier (stikkord) som er benyttet for å belyse styrker og svakheter ved alternativene er blant annet 
tilgjengelighet, miljøfaktorer, infrastruktur, planstatus og gjennomførbarhet.  
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3 Måloppfylling for bygg- og eiendomsutvikling 
Delkriterier (stikkord) som er benyttet for å belyse styrker og svakheter ved alternativene er drift, 
utvikling, vedlikehold, samt ett av de syv effektmålene (nr. 6 omhandler miljøbelastning). 

4 Generalitet og fleksibilitet 
Definisjonen av dette hovedkriteriet som er benyttet for å belyse styrker og svakheter ved 
alternativene er: 

 Generalitet: Mulighet for å bruke bygningsmassen på ulike måter (rokering av funksjoner uten 
ombygging). 

 Fleksibilitet: Mulighet for ombygging til noen funksjoner. 

3.7.2 Oppsummering evaluering 
Basert på den samlede vurderingen av de økonomiske analysene og den kvalitative evalueringen 
kommer Østalternativet best ut.  

Tabell 4 Evaluering alternativer med poengskår per alternativ 

 
 

 

Figur 2 Oppsummert kvalitet evaluering, poengskår per alternativ 

3.7.3 Viktige punkt som var utslagsgivende i evalueringen 
Viktige punkt som var utslagsgivende i evalueringen var: 

 Nordalternativet vil gjøre det vanskeligere å bygge ut akuttfunksjoner og radiologi i fremtiden 

 Nordalternativet kan kun ha en forbindelsesakse i sengepostetasjene pga dagslysforhold 

 Nordalternativet vil måtte ha sammenfallende transportakser med publikum og dårlige 
pasienter 

 Nordalternativet har ikke trinnfri forbindelse i sengeetasjene- all transport må i 2 heiser 
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 Nordalternativet må ha midlertidige løsninger i byggeperioden til kontorer for leger og 
psykologer i akuttmottak og psyk/rus samt nevropsyk testlab 

 Begge alternativ vil ha støyende aktiviteter ved avstivning og hulltaking i betong samt 
restaurering av M blokk 

 Østalternativet vil komme nærmere sykehus i drift i nybyggdelen og må løse tilkobling i 
øverste etg 

 Østalternativet vil ha mindre riggareal. 

Rent investeringsmessig kommer 0-alternativet best ut, men dette når ikke opp kvalitativt, og det vil i 
praksis bli et utsettelsesalternativ som vil utløse behov for en ny investering før tidsperspektivet til 
2040. 

Nordalternativet går over kostnadsrammen på 1 mrd. kr pga. økt behov for etablering av provisorier og 
erstatningsarealer for revne bygg, og kommer heller ikke i sum like bra kvalitativt som Østalternativet. 

Østalternativet innebærer et nytt påbygg med sengeposter over S- og Ø-blokk i Plan 2-6, ombygging 
av M-blokk Plan 2, 4 og 5 til polikliniske funksjoner. Det vil kunne etableres 86 senger i nybyggdelen, 
endelig sengetall vil avklares ved videre planlegging. 

3.7.4 Sentrale bemerkninger i kvalitetssikringen av konseptfaserapporten 
PWC ble i juli 2020 engasjert som ekstern kvalitet sikrer av den reviderte konseptfaseutredningen. 

PWC konkluderer i sin rapport: Alle spørsmålene som KSK skal undersøke er besvart på en 
tilfredsstillende måte i konseptfaserapporten med tilhørende vedlegg og underlagsdokumenter. 
Prosjektet kan etter vår mening igangsette videre planlegging i en forprosjektrapport. 

3.7.5 Kvalitetsikrers vurdering 
Spørsmål som skulle besvares Kvalitetssikrers vurdering 

Er det samsvar med det 
virksomhetsstrategiske grunnlaget 
for investeringen formulert i 
utviklingsplanen og den framlagte 
konseptrapporten? 

Ja, det er samsvar mellom det virksomhetsstrategiske 
grunnlaget og den framlagte konseptrapporten. Grunnlaget er 
hentet fra revidert styringsdokument for konseptfasen, fra 
utviklingsplan for Helse Fonna 2018 og fra økonomisk 
langtidsplan. Grunnlaget er godt dokumentert. 

Er målhierarkiet konsistent, 
avklart og ikke for komplisert eller 
generelt til å være operasjonelt? 

Ja. Det er konsistens i målhierkiet og målene er godt 
formulerte. Målene er operasjonaliserbare. 

Er alternativene vurdert opp mot 
gevinster som ønskes realisert? 

Ja. Gevinster knyttet til liggetid og leiekostnader er beregnet. 
Prosjektet har tatt høyde for risiko i gevinstrealiseringen og har 
et aktivt forhold til risikoreduserende tiltak knyttet til gevinster. 

Er alternativene vurdert opp mot 
det regionale foretakets 
økonomiske og finansielle 
bæreevne til gjennomføring? 

Ja. Økonomisk bæreevne for en investering på 1 000 MNOK 
knyttet til byggetrinn 2 er godt dokumentert på RHF-nivå i ØLP 
2021-2025 for Helse Vest. Bæreevnen er også godt 
dokumentert på HF-nivå i ØLP 2021-2025 for Helse Fonna. 

Er prosjektets lokalisering vurdert 
i forhold til det regionale 
helseforetakets totale tilbud? 

Ja. Prosjektet er omtalt i regionale planer og vurderes derfor å 
være vurdert opp mot det totale tilbudet i Helse Vest. 
Reguleringsplanen for området ble vedtatt 15.11.2017 og 
dermed igangsatt før denne utredningen. 

Hvordan forholder prosjektet seg 
til overordnede krav til 
ivaretakelse av indre og ytre 
miljø? 

Vår vurdering er at Indre og ytre miljø er tilstrekkelig ivaretatt i 
konseptfasen.  
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Hvordan kan planlagte bygg og 
infrastruktur påvirke uønskede 
hendelser innenfor 
pasientsikkerhet? 

Planlagte bygg og infrastruktur vil virke positivt inn på 
pasientsikkerheten. Det er dokumentert at det er alternativ øst 
som best legger til rette for reduksjon av uønskede hendelser. 
Dette er grundig beskrevet og gjelder pasientsikkerhet i nytt 
bygg og i byggeperiode. Erfaringer fra Covid-19 pandemien er 
beskrevet og hensyntatt i vurderingene.  

 

3.7.6 Kvalitetsikrers anbefaling og Helse Fonnas plan for videre arbeid 
Kvalitetsikrers anbefaling og Helse Fonnas plan for videre arbeid: 

Virksomhetsstrategisk grunnlag: 
I det videre arbeid med organisasjonsutvikling bør bemanningsframskrivingen fra 2016-rapporten 
gjennomgås og oppdateres ut fra revidert dimensjonering av aktivitet. 
Helse Fonna sin tilbakemelding: Bemanningsframskriving vil bli gjennomgått og oppdatert før 
prosessen for organisasjonsutvikling i forprosjektfasen starter. 
 
Målhierarki: 
I det videre arbeidet kan man vurdere å inkludere tidsaspektet og konkrete nivåer for målene. For 
eksempel kan effektmål 5 presiseres med at sykefraværet skal reduseres med X% i et gitt år 
sammenlignet med i dagens situasjon. 
Helse Fonna sin tilbakemelding: I det videre arbeidet med organisasjonsutvikling vil de ulike 
måleparametrene bli konkretiserte. feks vil tid fra innleggelse til første legetilsyn, tall på polikliniske 
konsultasjoner samt arbeid med å redusere sjukefravær bli konkretisert. 
 
Gevinster: 
Ingen anbefalinger. 
 
Økonomisk og finansiell bæreevne: 
I det videre arbeidet med prosjektene bør periodisering av investeringen avstemmes ytterligere med 
gjennomføringsplan for byggetrinn 2. Dette kan gjøres i forbindelse med utforming av en eventuell 
lånesøknad til HOD. 
Helse Fonna sin tilbakemelding: Periodisering avstemt med prosjektet sin planlagte framdrift ble levert 
oppdatert da styret behandlet konseptfaserapporten. 
 
Lokalisering: 
Ingen anbefalinger. 
 
Indre og ytre miljø: 
Beskrivelsene av indre og ytre miljø, herunder krav til dette, er relativt overordnede i tilleggsutredning 
2020. Det er viktig at man i det videre arbeidet og i et eventuelt forprosjekt setter i gang arbeid med å 
utarbeide miljøoppfølgingsprogrammet for indre og ytre miljø. Vi legger til grunn at utarbeidelsen av en 
miljøplan er del av dette arbeidet. 
Helse Fonna sin tilbakemelding: I forprosjektfasen vil det bli utarbeidet miljøoppfølgingsprogram med 
miljøplan. Miljøoppfølgingsplanen vil legge til grunn kravene i overordnet teknisk program (OTP) samt 
krav tilhørende Tek17 og grønt sjukehus. 

 

Pasientsikkerhet: 
Ingen anbefalinger. 

4 Mandat for og organisering av arbeidet i forprosjektfasen  
4.1 Føringer fra Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter  
Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter fra 2017 sier blant annet følgende om 
forprosjektfasen: 
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Formålet med forprosjektfasen er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig beslutning 
om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag. Fasen bygger på:  

 Godkjent mandat for forprosjektfasen  

 Konseptrapport med underliggende delutredninger og eventuelle tillegg og endringer.  

  
Figur 3 Beslutningspunkter i tidlig fase investeringsprosjekt  

4.2 Mandat for forprosjektfasen og anbudsfasen fra konseptfaserapport  
Mandat: 

 Beslutning på hvilke avdelinger som skal innbefattes i byggetrinn 2 og hvor disse skal 
lokaliseres besluttes på innen tidlig 2022 

 Eventuell endring av grunnlagsdokument i tråd med ekstern kvalitetssikring (KSK) 
 Videreutvikle og optimalisere byggetrinn 2 for det valgte alternativ inklusive ombygging og evt. 

behov for midlertidig areal 
o Romfunksjonsprogram (RFP) 
o Tegninger på romnivå med lokalisering 
o Brutto (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP) 
o Detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger 
o Detaljering av prosjektkostnader og driftskostnader for bygget (årskostnad) 
o Kostnadsramme og finansieringsplaner 
o Usikkerhetsanalyse. 

 Anbefaling av endelig valg av entreprisemodell og gjennomføringsmodell innenfor gjeldende 
regelverk. 

 Foreta nødvendig prosjektering tilpasset valgte entreprisestrategi og utarbeide nødvendige 
dokumenter til anbudsprosess tilpasset valgte entreprisemodell. 

 Plan for gjennomføring fram til ferdigstilling, overlevering og idriftsetting 
 Gjennomføre nødvendig risikostyring og ROS analyser i tråd med konseptfaserapport 
 Utarbeide prioriteringsplan med hensyn til ombyggingsareal og evt. kuttliste 
 Videreføre og følge opp OU-prosjekter knyttet til ByggHGsd2020 i linjen  
 Følge opp og realitets-vurdere gevinstrealiseringsplan i linjen  
 Sørge for at forprosjektet blir av en slik kvalitet at det kan fattes nødvendige vedtak med mål 

om byggestart 2023. 

4.3 Hovedleveranser  
Forprosjektet vil omfatte følgende leveranser som sammenfattes i en forprosjektrapport med følgende 
vedlegg:  

 Romfunksjonsprogram 
 Forprosjekt med beskrivelser og tegninger. 
 Utstyrsprogram (BUP og NUP). 
 Overordnet IKT program 
 Logistikk og forsyningstjenester 
 Økonomiske analyser 
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o Prosjektkalkyle inkludert brukerutstyr, bygg utstyr, tomt og prosjekterings- og 
administrasjonskostnader. 

o Usikkerhetsanalyser med kuttlister 
o Investeringsanalyse 
o Finansieringsplan 
o Økonomisk langtidsplan (ØLP) 
o Driftsøkonomiske konsekvenser og dokumentasjon av gevinster.) Ansvar 

linjeorganisasjon/økonomidirektør.  
Nødvendige dokumenter for anbudsutsendelse tilpasset valgte entreprisestrategi 

 Mandat for byggefase. 
 

4.4 Rammer og mål for forprosjekt  

4.4.1 Forprosjekt byggetrinn 2 bygger på følgende dokument 
 Strategi for Helse Fonna HF 
 Utviklingsplan for Helse Fonna HF (2018) 
 Konseptfaserapport med vedlegg (2016) 
 Miniutredning fra mai 2020 
 Mandat vedtatt i styret i sak 35/20 
 Revidert konseptfaserapport fra 2020 

4.4.2 Overordnet målsetting for forprosjektfasen 
Samfunnsmål og effektmål bygger på mål fra prosjektdirektivet til forprosjekt «ByggHaugesund2020», 
dat. 14.03.2018 og Konseptrapporten fra 2016. I prosjektdirektivet tok en inn innspill fra KSK for 
konseptfaserapport 2016. Målene er ytterligere spisset i forbindelse med revisjonen i 2020. 

4.4.3 Samfunnsmål 

 
Følgende punkt understøtter dette samfunnsmålet: 

 Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenesten sitt hovedformål som er å tilby 
befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegnet ved god kvalitet er at tjenestene er 
virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, 
utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt.  

 Prosjektet skal bidra til at spesialisthelsetjenesten sin oppgave med utdanning av 
helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende samt forskning, blir ivaretatt på in god og 
fremtidsrettet måte.» 

 

4.4.4 Effektmål 
Effektmålene gir uttrykk for den direkte effekten ved ibruktakelse av tiltaket. 
 
Tabell 5 Effektmål, tiltak, målbarhet og måleparametere 

  
Effektmål 
 

 
Tiltak for å oppnå mål 

 
Målbarhet 

 
Konkrete 
måleparametere 
 

Å sikre bærekraftige, langsiktige løsninger i Haugesund sjukehus i tråd med nasjonale og 
regionale planer og strategier, slik at det oppnås et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk 
effektivt sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet.
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1 Raskere 
diagnostikk og 
utredning 
 
 

 Mer avansert og effektivt utstyr 
 Nye IKT løsninger 
 Bedre heislogistikk 
 Endring fra innleggelse til 

dagkirurgi/ dagbehandling og 
poliklinikk 

 Integrert modell psykiatri og 
somatikk- redusert ventetid tilsyn-
mer effektive forløp 

 Klinisk sentermodell 
 Bedre nærhet, logistikk og forløp 
 

 Måles opp mot 
faktiske tall fra 
pasientsystemet 

 
 Måles opp mot 

faktiske tall fra 
nasjonale 
kvalitetsregister 

 

 Antall liggedøgn 
 Forløpstider 

pasientforløp 
 Tid fra ankomst 

akuttmottak til første 
legetilsyn 

 Liggetider 
 Antall polikliniske 

konsultasjoner 
 Antall dagbeh/kir 
 Utskriving til 

hjemmet fra obspost 
 

2 Økt planlagt 
virksomhet 
 

 
 Tilstrekkelig areal til poliklinikk og 

dagbehandling 
 Nærhet mellom poliklinikk, 

dagbehandling, kontor og 
sengepost innen det enkelte 
fagområdet 

 
 Eget akuttmottak til pandemier 

 Måles opp mot 
faktiske tall fra 
pasientsystemet 

 
 Måles opp mot 

faktiske tall fra 
nasjonale 
kvalitetsregister 

 

 Antall polikliniske 
konsultasjoner i tråd 
med fremskriving 
2040 

 Antall dagbehandling 
i tråd med 
fremskriving 2040 

 Antall direkte 
utskrivinger fra 
obspostsenger og 
akuttmottak øke fra 
60 til 70 % 
 

3 Mer effektiv bruk 
av ressurser 

 Integrert modell psykiatri og 
somatikk 

 Avslutte eksterne leieavtaler for 
lokaler 

 Klinisk sentermodell, dvs 
samlokalisering sengepost-pol-
dag-kontor 

 Bedre nærhet, logistikk og 
pasient forløp 

 Samdrift 
 Sambruk av areal og utstyr 
 Universell utforming av rom-

lettere å jobbe på tvers av 
enheter 

 

 Bruke tall fra HR 
kuben 

 
 Bruke tall fra 

GAT 
 
 Bruke tall fra 

regnskapsystem  
 
 

 Bruk av overtid 
 
 Sykefravær 
 
 Antall årsverk 
 
 Reduserte 

leie/driftsutgifter til 
bygg 

 utgifter til bygg 
 
 

4 Pasienten skal 
få et tilbud på 
rett nivå, med 
god kvalitet og 
pasientsikkerhet 
 
Økt 
pasientfokus 
 
Behandle flere 
og redusere 
ventetid 
 

 Sengetun som gir bedre oversikt, 
nærhet og effektivitet 

 Klinisk sentermodell som gir 
sammenhengende pasientforløp- 
de som eier hele forløp ligger 
samlokalisert 

 Integrert modell psyk/soma 
 Bedre samordna tjenester – mer 

effektive forløp 
 Gode tilpassa lokaler og utstyr til 

pasientbehandling, som gir 
forutsigbarhet, oversikt, 
effektivitet, kontinuitet,kvalitet 

 Redusere sykehusinfeksjoner 
pga bedre tilpasset bygg/avd 

 Ta i bruk ny teknologi som 
understøtter pasientsikkerheten 

 Sikre gode lokaler til mottak, 
utredning og behandling ved 
pandemier og kreft 

 Separate trafikkårer for publikum 
og ansatte 
 

 Måles opp mot: 
 Resultat 

nasjonale 
kvalitetsindikator
er 

 Pasienterfaringsu
ndersøkelser 

 Bruke tall fra 
GTT-
undersøkelser 
(global trigger 
tool) 

 Frekvens av 
medholdssaker 
innen Norsk 
pasientskadeerst
aning 

 
 
 

 Antall fall 
 Antall infeksjoner 
 Antall Trykksår 
 Bruk av sjekklister 
 Antall 

suicid/overdoser 
 Antall fristbrudd 
 Antall 

korridorpasienter 
 Ventetider 
 Fristbrudd 
 Sykehusinfeksjoner 
 Måloppnåelse ifht 

Kreftforløp 
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5 Økt trivsel – 
redusert 
sykefravær 

 Bedre ergonomi i bygg og utstyr-
reduserte arbeidsrelaterte skader 

 Bedre tilpassa lokaler 
 Bedre fysiske 

løsninger/plassforhold 
 Sengedekning ifht 85% belegg -

og bruk av obspost - mindre 
overbelegg 

 Universell utforming av rom - 
lettere å finne fram 

 Nye bygg – estetikk-trivsel-helse 

 Bruke tall fra 
Synergi 

 HMS 
undersøkelsen/ 
kulturmåling 
(ForBedringsund
ersøkelsen) 

 Bruke tall fra HR 
kuben 

 
  

 Antall 
arbeidsrelaterte 
skader i synergi 

 Reduserte 
arbeidsrelaterte 
skader 

 Økt trivsel 
 Redusert sykefravær 
 Flere søkere til 

ledige stillinger 

6 Mindre 
miljøbelastning 
 
Jfr krav i OTP 
Delrapport 2 

 Tilrettelegge for gjenvinning og 
kildesortering 

 Følge myndighetskrav ifht 
nybygg og renovering og tilstrebe 
oppfyllelse av momenter i OTP 
delrapport 2 

 Etablere et klimaregnskap og en 
miljøplan for det valgte 
byggealternativ 

 Innføring av elektroniske system-
redusere papirbruk 

 Tall fra målt 
energiforbruk 

 Tall fra målt 
sorteringsgrad 

 Tall fra Grønt 
sykehus 
rapporteringen 

 Tall fra 
klimagassregnsk
apet 

 Tall fra 
Mobilitets-
analyser 
 

 Energiforbruk 
 Sorteringsgrad 
 Klimagassutslipp 
 Transportmiddel for 

ansatte 
 
 

7 Bedre 
omdømme og 
rekruttering 

 Nye teknologiske løsninger  
 Reduserte ventetider 
 Klinisk sentermodell-samlet 

forløp-tilbud samlet 
 Nye bygg – estetikk-trivsel-helse 
 Integrert modell psykiatri og 

somatikk- motarbeider 
fordommer 

 God skilting 
 God heiskapasitet 
 Tilgjengelige trappealternativ 
 

 Tall fra 
Pasienterfaringsu
ndersøkelser 

 Tall fra HR kuben 
 Omdømmeunder

søkelser 
 
 

 Tilfredshet blant 
publikum og 
pasienter 

 Antall søkere på 
ledige stillinger 

 Ansattetilfredshet 
 
 

 

4.4.5 Resultatmål 
 

Å samle bygningsmassen i et helhetlig konsept innenfor rammene av 1,0 mrd. kroner i kostnad og 
med ibruktakelse innen utgangen av 2025, slik at sykehuset uttrykker kvalitet i behandling og pleie av 
pasienter, samt gir tillit og trygghet i befolkningen. 

 

Resultatmålet innebærer at bygningsmasse med tilstandsgrad 3 må oppgraderes eller erstattet 
innenfor helseforetakets økonomiske bæreevne. 

4.5 Føringer og rammer  
De prinsipielle føringene for et byggetrinn 2 er forankret i framlegg av sak 35/20 i styret i Helse Fonna 
HF og oppsummeres slik: 

De nåværende funksjoner ved Haugesund sjukehus er omtalt i Konseptrapporten 2016, funksjoner 
som også i overskuelig framtid vil være ved sykehuset. En vesentlig endring fra Konseptrapporten 
2016 er økt egendekning innen medikamentell kreftbehandling (onkologi).  
 
Det er i revisjonen i 2020 ikke forutsatt endringer i funksjonsfordeling mellom sykehusene i Helse 
Fonna eller innen helseregionen.  



   

ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 Forprosjekt hoveddokument 

Side 27 av 89

4.5.1 Overordna føringer for Forprosjektfase 
 Legge til rette for et bygg som understøtter at det er pasienten sin helsetjeneste 
 Prosessen skal sikre brukermedvirkning 
 Den økonomiske totalrammen for byggetrinn 2 er 1,0 mrd i 2020 kr 
 De prinsipielle føringene på driftskonsept som er lagt i byggetrinn 1 
 De vedtatte kvalitative og kvantitative gevinstene 
 De identifiserte OU prosessene 
 Sikre framtidigtidsrettede løsninger i tråd med framskriving til 2040.  
 Sikre funksjoner i «røde bygg» 
 M-blokk skal benyttes til poliklinikk, dagbehandling og kontor i fremtiden 
 Sikre gode løsninger for psykisk helsevern i byggeperioden 
 Sikre god logistikk og nærhet for viktige funksjoner 
 Legge til rette for gode pasientforløp og rasjonell drift. 

4.5.2 Driftsmodeller som ligger fast fra konseptfaserapporten/prosessen 2016 

4.5.2.1 Hovedføringer for pasientens helsetjeneste 
 

 

 

 

4.5.2.2 Tilleggs beslutninger som støtter opp om hovedføring 
• Haugesundsmodellen – kliniske sentre og desentraliserte poliklinikker og dagbehandling 
• Ikke kun ensengsrom 
• Bergensbad om mulig 
• Synlige vaktrom/arbeidsstasjoner pr 10-12 senger 
• Tilstrekkelig antall isolat samt egen kohort inngang for smitte med tilgang til infeksjonsavd (tatt inn 

etter korona) 
• Tøy/boss-sjakter 
• Ta i bruk ny teknologi mht pasientflyt og ressurser 
• Bygget skal tilrettelegge for at pasienter skal gå mest mulig på egne bein 
• Effektiv logistikk 
• Enekontor og flermannskontor i tråd med tidligere drøfta enighet 
• Videreføre en del bygningsmessige og kvalitetsmessige prinsipper fra nybygg trinn 1 (synlighet, 

oversikt, fendring, arbeidsstasjoner, gulv og veggkvalitet, sykeromskanaler mm) 

4.5.2.3 Kliniske sentre 
Med klinisk sentermodell menes at alle funksjoner innen et fagområde (sengepost, poliklinikk og evt. 
dagbehandling) samlokaliseres. Ved Haugesund sjukehus har en de siste årene gradvis tilpasset drift 
og bruk av bygningsmasse på en slik måte at flere fagområder i dag driftes som klinisk sentermodell. 
Dette har vært gjort for å kunne ha en effektiv bruk av fagressursene, og da særlig legene. Som et 
alternativ til denne modellen er å ha større poliklinikk og dagbehandlingsområder samlet på tvers av 
fag, adskilt fra sengepostene. Haugesund sykehus har gode erfaringer mht. kvalitet og aktivitet ved å 
ha samlokaliserte funksjoner knyttet til samme pasientforløp, og ønsker derfor å bygge videre på disse 
erfaringene. 
 
Ny driftsmodell, den såkalte «Haugesundsmodellen», med fullintegrerte kliniske sentre innebærer at 
samlokaliseringen av sengepost, poliklinikk og dagkirurgi, også vil gå på tvers av somatikk og psykisk 
helsevern, og også innen medisin og kirurgi. I modellen har pasientens behov for tjenester knyttet til 
de store pasientforløp vært utgangspunkt for lokalisering av de ulike sykehusfunksjoner. Dette 
medfører en samlokalisering av tjenester uavhengig dagens organisering i de ulike klinikker. Som eks. 
kan nevnes klinisk senter med gastromedisin og gastrokirurgi, og klinisk senter for akutt somatikk og 
psykiatri. Funksjoner knyttet til psykisk helsevern vil samlokaliseres med de funksjoner som bidrar til 
sammenhengende pasientforløp og samhandling. Som eksempel kan nevnes samlokalisering 
akuttsomatikk og akuttpsykiatri, geriatri og alderspsykiatri, nevropsykologi og nevrologi samt tettere 

Å legge til rette for bygg som understøtter pasientens helsetjeneste ved:
• Fullintegrert klinisk sentermodell
• Pasientene skal gå mest mulig på egne bein
• Ta i bruk fremtidsrettet teknologi
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lokalisering somatikk og rus. Denne nye modellen vil bli fulgt tett med evaluering og følgeforskning 
blant annet i samarbeid med Sykehusbygg HF. 
 
Gevinster som ønskes oppnådd med ny modell er:  

 Bedre utnyttelse av ressurser på tvers mellom sengepost og poliklinikk 
 Større effektivitet  
 Mindre avstander for legene 
 Raskere avklaringer og diagnostisering 
 Lettere å orientere seg for pasienter og pårørende 
 Større samarbeid mellom sengepost og poliklinikk 
 Bedre kompetanseutveksling og bedre bruk av felles personell 
 Felles forståelse for utfordringsbildet. 

4.5.2.4 Pasientene skal gå mest mulig på egne bein 
I forbindelse med konseptfaseutredningen i 2016 ble det gjennomført en prosess for hvilke 
driftsmodeller som skal ligge til grunn for framtidig sykehusdrift og sykehusbygging. I den forbindelse 
ble det utarbeidet ulike nærhetskart som beskriver hvilke funksjoner som bør ligge sammen, slik at det 
blir god nærhet og logistikk for pasienter og personell. 

Nærhetskartet viser de bindinger som er de viktigste, og viser plassering av seksjoner geografisk i 
forhold til dette. Pasientlogistikk har vært hovedargumentet for å etablere nærhetskartet. 

Studier og forskning viser betydningen av at pasienter holder seg i mest mulig fysisk aktivitet også 
under sykehusopphold knyttet til forbedring og egen evne til helbredelse. Det har derfor vært et av de 
førende prinsipp at nytt sykehusbygg skal tilrettelegge for at pasientene ligger minst mulig i seng og 
går mest mulig på egne bein. Som eksempel kan en vise til tilpasninger på operasjonsavdelingen med 
gode areal til sammedagsmottak og dagkirurgisk postoperativ sone. 

Dette prinsippet videreføres også inn i byggetrinn 2. 

4.5.2.5 Ta i bruk fremtidsretta teknologi 
Nytt sykehusbygg skal tilrettelegge for moderne teknologiske løsninger, og må kunne ta inn kjente og 
fremtidige regionale prosjekt fra Helse Vest IKT. Den teknologiske utviklingen går raskt og det er viktig 
å tilrettelegge med nødvendig infrastruktur for å kunne ta inn fremtidige teknologiske løsninger. Som 
eksempler på teknologiske løsninger i Byggetrinn 1 har en lagt opp til fullautomatiserte løsninger i 
laboratoriet, teknologiske løsninger knyttet til pasient og ressursstyring samt smart belysning. Aktuelle 
teknologiske løsninger fra byggetrinn 1 vil tas videre med i et byggetrinn 2, samt at nye signaler om 
fremtidige løsninger må ivaretas. 

4.5.2.6 Nærhet og logistikk 
Nærhet mellom funksjoner er en viktig del av sykehusplanleggingen. For å kunne gi solid forankrede 
råd om plassering av funksjoner, må en ha god kunnskap om avhengigheten av de ulike funksjonene 
på sykehuset. Når det gjelder god logistikk, vil dette omfatte både pasienter, pårørende/besøkende og 
varer/tjenester.  
 
Gode pasientforløp og logistikk har vært sentrale prinsipper gjennom hele prosessen både for 
byggetrinn 1 og 2, for å legge til rette for pasientens helsetjeneste.   
 
Tidlig i prosessen byggetrinn 1 ble prosjektgruppen «Pasientforløp, samdrift og logistikk» opprettet. 
Gruppen skulle ha et overordnet blikk for at de løsninger som velges støtter opp om gode forløp, 
logistikk og samdrift.  
 
Prosjektgruppen gjennomførte en nærhetskartlegging basert på innspill fra alle fagseksjonene ved 
Haugesund sykehus. Kartleggingen inneholdt en modell hvor en skulle navngi de 
seksjoner/funksjoner/tjenester en ønsket nærhet til for å sikre gode pasientforløp og effektiv bruk av 
ressurser.  

Gruppen poengterte i sin delrapport forholdet mellom nærhet og tilgjengelighet. Sykehuset er relativt 
lite, og avstandene er derfor kortere enn flere andre sykehus må forholde seg til. Uansett størrelse er 
det umulig å tilrettelegge en fysisk nærhet mellom alle, og en bør derfor tilrettelegge for økt 
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tilgjengelighet både i nytt bygg, men også mellom nytt og eksisterende bygg. Teknisk utstyr som 
rørpost og dedikerte heiser er eksempler på slik tilrettelegging.  

Gruppen har utarbeidet nærhetskart, vist nedenfor, mht. en generell oversikt over pasient-, personal- 
og utstyrslogistikk. Videre har de presentert nærhetskart knyttet til akuttaksen, utstyrsflyt, 
hovedmengde trafikk pasienter og «klynger» av funksjoner basert på kartleggingsskjema. Disse 
nærhetskartene er brukt aktivt i prosessen ved utarbeidelse av de ulike kliniske sentre og plassering 
av funksjoner. 

 

 

 

 

Eksempel fra nærhetskartleggingen: 

 

Figur 4 Illustrasjon nærheter 

 

4.6 Prosess for plassering av funksjoner i byggetrinn 2 

4.6.1 Prosess 
Det har siden nov 2021 vært kjørt en åpen prosess med mulighet for alle ansatte til å komme med 
forslag om hvilke funksjoner som skal plasseres hvor i forbindelse med byggetrinn 2. Det har vært 
sendt ut 4 forslag til fordelinger, og det har vært stort engasjement og tilbakemeldinger fra hele 
organisasjonen. Det har også vært avholdt eget møte med klinikkoverleger og klinikkdirektører i de 
aktuelle klinikker. Forskjellige utkast er sendt ut for innspill. Styringsgruppen besluttet i sak 3/22 at 
kirurgisk og medisinsk klinikk skulle få mulighet til å komme med et omforent alternativ til AD sitt siste 
forslag.  

Adm. Dir. mottok et slikt forslag og i stort er det denne funksjonsfordeling som er lagt til grunn. 
Føringer for prosessen var at klinisk senter tanke og nærhetskartleggingen skulle etterleves, med 
effektiv bruk av ressurser og gode pasientforløp. En annen føring var også at en skulle etablere en 
hardfør infeksjonspost med flere isolat i byggetrinn 2. For å ivareta dette har Adm. Dir. måttet foreta 

ByggHaugesund2020 - Nærhetskartlegging
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noen justeringer av innhold for medisinske sengeposter og noen av deres poliklinikker i plan 4-6 i nye 
sydøst blokk. Ellers er forslaget fra klinikkene i stort ivaretatt.  

Viser ellers til styringsgruppesak 5/22.  

I det omforente forslaget til klinikkene ble hemato/kreftavdelingen lagt i gamle hjerte/MIO avdeling i 2 
vest. Arbeidet i brukergruppene i forprosjektet viste i midlertidig at denne plasseringen ikke var 
hensiktsmessig pga behov for beskyttende isolat og små muligheter for ombygging pga. røntgenavd. i 
plan 1 vest. Da det i forprosjektet ble besluttet å rive deler av Ø blokk har det åpnet seg en mulighet 
for å plassere denne avd. i plan 1 Sydøstblokk dersom det lar seg gjøre innenfor tildelte 
kostnadsramme.  

4.6.2 Endelig funksjonsfordeling som legges til grunn for videre prosess 
Funksjonsfordeling som etter involverende prosess er besluttet av AD skal legges til grunn for videre 
arbeid: Det er kun de funksjoner farget rosa som inngår i byggetrinn 2 budsjettet. Dette med ett 
unntak. Sengepost for hemato/kreft i plan 1 Østblokkdel ligger i utgangspunktet ikke inne i kalkyle. En 
vil i den videre prosess tilstrebe at denne inngår i byggetrinn 2 kalkylen om det lar seg gjøre innenfor 
tildelte ramme.  

Gjennom forprosjektprosessen har en kun gjort små tilpasninger på antall senger der dette har vært 
nødvendig pga fysisk areal og nødvendige støttefunksjoner. Det er kun arealet som er merket rosa i 
skissen under som tilhører byggetrinn 2 prosjektet. Utenom dette er det kun konkret gjenoppbygging 
av rom som berøres av riving eller forsterkning som gjøres i byggetrinn 2 prosjektet og som ligger inne 
i kalkylen. 

 

Figur 5 Etasjevise funksjoner byggetrinn 2 

4.7 Involvering og brukermedvirkning  
Det har vært bred involvering av medarbeidere og brukere i forprosjektfasen. Over 300 ansatte, 
tillitsvalgte, verneombud og brukere har vært involvert i de ulike gruppene. 

For å sikre god informasjon og dialog har det i tillegg vært månedlige informasjonsmøter i auditoriet 
samt egen brukerkontakt i byggorganisasjonen. ByggHaugesund2020 har egen nettside hvor det 
jevnlig legges ut informasjon om prosjektet 

Det har vært arrangert flere møter med eksterne private og offentlige interessenter. Dette gjelder både 
Haugesund kommune og Høgskolen på Vestlandet. Det har vært gjennomført risiko og 
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sårbarhetsanalyse sammen med brann, politi, ambulanse, luftambulanse, HSR samt alle interne 
avdelinger på sykehuset. 

Styret i Helse Fonna HF er løpende informert på styremøtene. Det er gjennomført jevnlig 
styringsdialog mellom Helse Fonna og Helse Vest. 

4.7.1 Brukergruppene 
Klinikkdirektører, femmannsutvalg, Hovedverneombud, Leder i brukerutvalg og ungdomsråd har hatt 
ansvaret for å peke ut kandidater til gruppene, og det har vært godt oppmøte i alle brukergruppeserier.  

Det har vært avholdt 5 halvdagsmøter med hver gruppe 

Det har vært rapportert fra både Prosjektdirektør og klinikkdirektører på hvert styringsgruppemøte fra 
brukerinvolveringen. 

 

Følgende grupper er opprettet for å planlegge videre byggetrinn 2: 

 Hjerte og MIO/NIV sengepost  
 Hjerte/lungepol 
 Barn sengepost og pol 
 Gastrolab og screening, gastropol (med og kir), uropol 
 Infeksjon, gastromed, nefro sengepost 
 Eldremedisin sengepost  
 Eldremed pol, nyrepol, nevropsyk testlab 
 Dialyse 
 Nevrologi sengepost 
 Logistikk (varer, avfall, mat, renhold, teknisk) 
 Onkdag, palliativt team, medisinsk dagbeh, hemato/endo/kreft sengepost (utsjekk av areal) 
 Forskning og simulatorsenter (utsjekkmøte seinere) 

4.7.2 Videre brukerprosesser 
Høsten 2022 er det satt av hele dager hvor avdelingene kan booke seg inn hos Byggorganisasjonen 
for å vise 3D modellen på personalmøter ol 

Før utsendelse av anbudsdokument blir det en siste utsjekk runde med brukerne før signering av 
tegninger, program og utstyr. 

Det blir opprettet brukergrupper for medvirkning til anskaffelse av nytt utstyr. 

Kommunikasjonsplan for byggetrinn 2 er utarbeidet for å sikre god informasjon og involvering. 

Kommunikasjonsplan for ByggHaugesund2020 er et verktøy for å sikre åpen og god kommunikasjon 
før, under og etter bygging. Planen skildrer mål, målgrupper, tiltak, budskap og kanaler. 
Kommunikasjonsplanen blir oppdatert og utviklet gjennom prosjektet. 

Kommunikasjonsplanen inngår i prosjektets styringssystem. 

4.7.3 Logistikk og forsyningstjenester 
Det har i forprosjektfasen for byggetrinn 2 vært etablert en brukergruppe som har hatt hovedfokus på 
logistikk og forsyning knyttet til den endelige løsningen når byggetrinnet står ferdig og knyttet til 
nødvendige midlertidige løsninger i byggeperioden. 

Plan for midlertidige logistikk og forsyningstjenester innbefatter midlertidig flytting av morshåndtering, 
sterilvarelager, avfallshåndtering, oppbevaring og uttransport av avfall.  

Plan for logistikk og forsyning i permanent løsning inkluderer vareforsyning inn til sykehuset og ut til de 
enkelte avdelingene, avfallshåndtering fra de enkelte avdelingene og ut av sykehuset. Aktiv forsyning 
av varer og væsker har vært et prinsipp i arbeidet med å planlegge varelagre ute på sengeposter og 
poliklinikker, og forsyningsenhetens innspill på antall skap som er nødvendig for å ivareta aktiv 
forsyning til den enkelte avdeling er ivaretatt i planene. Prinsippet fra byggetrinn1 med avfallsjakter for 
restavfall og sykehustøy er videreført i byggetrinn2. 
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Det er også lagt planer for morshåndtering og oppbevaring. Utover dette har det vært diskutert 
transporttraseer/korridorer i sykehuset og en ønsker å videreføre prinsippene for å i størst mulig grad 
skille mellom gående trafikk (besøkende) og pasienttransport/intern trafikk i sykehuset.  

4.8 Forutsetninger og grunnlag for forprosjektet  
Grunnlaget for forprosjektet er løsningene beskrevet i revidert konseptrapport (september 2020) som 
en videreutvikling av opprinnelig konseptrapport for samlet prosjekt Bygg Haugesund 2020 (februar 
2016). Revidert konseptrapport beskrev en alternativ løsning for utvidelse av sykehuset i sør-øst, 
bestående av nytt påbygg og ombygging, istedenfor et nytt tilbygg mot nord der Psykiatribygget står. 
Kapasitetsøkningen som kartlagt i oppdaterte framskrivningstall ville kunne ivaretas med denne noe 
mindre utvidelsen, mens utvidelsen mot nord kunne heller opprettholdes som en fremtidig mulighet, 
enten i ett eller to/flere trinn med potensiale for en vesentlig større kapasitetsutvidelse for sykehuset 
på lengere sikt. Dette er nærmere beskrevet i kap. 3 over. 

Forutsetningen for revidert konsept var at det ville være mulig å bygge oppå eksisterende S- og Ø-
blokk, og etablere hensiktsmessige tilkoblinger mot nabo-blokkene for effektiv tjenesteleveranse og 
drift. For sistnevnte var muligheten for videre utvikling av klinisk sentermodellen åpenbar, med 
polikliniske behandlingsområder omringet av tilhørende sengeområder og korte avstander, 
tilgjengelige støttefunksjoner mv. Byggets funksjonelle struktur, med øst-vest tverrgående 
kommunikasjonslinjer i nord og sør med avdelingene plassert mellom disse, ville kompletteres 
oppover i etasjer 2-6. Utvidelsen ville altså føye seg sømløst inn i eksisterende enkle og oversiktlig 
struktur i forhold til både sykehusets modell for ytelse av helsetjenester, og i forhold til drift, flyt og 
logistikk. 

Eksisterende bygningsmasse i denne delen av anlegget, sett bort ifra opprinnelig G-blokk, består av 
noen av de eldste byggene. Bærekapasitet i eksisterende konstruksjoner må være tilstrekkelig for å 
kunne bygge nye etasjer oppå både S- og Ø-blokk. Analyser utført i konseptfasen av bærende 
konstruksjoner viste at dette ville være mulig, forutsatt at eksisterende konstruksjoner ble forsterket. I 
konseptfasen ble det forutsatt at det ble søkt om - og innvilget - fravik fra seismiske laster. Av 
beredskapshensyn har sykehuset gjennom utredning i forprosjektet konkludert med at en likevel ikke 
ønsket å søke om fravik som forutsatt i konseptet. Nødvendige forsterkninger og avstivende tiltak er 
utviklet i forprosjektet, og er beskrevet nærmere i kap.7. Disse forsterkningene har en utført samtidig 
med ombyggingsprosjektet byggetrinn 1 som foregår i samme areal. Dette vil ta ned risikoen på 
byggetrinn 2 betraktelig. 

4.9 Oppdatering og endring av innholdet i program og løsning ved endringer i 
forutsetningene  

Det er foretatt en generell utvikling i forprosjektet som følge av innmeldinger fra brukermedvirkningen 
og som en del av den tekniske utviklingen, særlig med mål om generalitet og standardiserte løsninger. 
Funksjonsbehov er presisert og rom justert i tråd med disse, og det er utviklet standardiserte løsninger 
for gjennomgående elementer som tekniske sjakter, el-tavler og nedkastsjakter for avfall og tøy. Dette 
har ført til utvikling i konseptfasens planløsninger. Av større betydning ble det besluttet tidlig i 
forprosjektet to vesentlige endringer, den ene i byggets konsept, den andre i programmet.  

I konseptfasen var påbygget over Ø-blokk nødvendigvis utformet etter gamle Ø-blokk sin bærende 
struktur med akser, søyler mv, som gav en forhåndsbestemt utforming på bygget. Bredden var 
begrenset til to aksemoduler som førte til en asymmetrisk planløsning med standard sengerom på den 
ene siden, og korridor og grunnere rom på den andre. På grunn av den midtre søyleraden kunne 
korridoren ikke plasseres sentrisk og rommene på denne siden var utformet langs bygget og med 
færre sengerom. 

Det ble presisert tidlig i fasen at påbygget på Ø-blokk kunne ikke påvirke arealer i drift i etasjene 
under, særlig apotekfunksjonen og sentrale IKT-rom i plan U1. Påbygget var plassert delvis over disse 
og ble vurdert flyttet en askemodul mot øst for å ligge "inntil" men ikke direkte over. Denne 
forskyvningen ville imidlertid føre til en mindre funksjonell kobling mellom Ø- og S-blokk i 
behandlingsarealene i etasjene over og ville heller ikke fjerne utfordringen med bygging tett på de 
driftskritiske arealene i plan U1 eller usikkerheten knyttet til påbygg oppå gamle Ø-blokk.  

I tillegg ville et 5-etasjers påbygg over eksisterende plan U1 og 01 ha medført et betydelig 
forsterkingsbehov som trolig ville ha begrenset funksjonalitet til arealer i plan U1 og 01. 

Dette førte til en vurdering av ny utforming av Ø-blokk. I konseptrapporten var plan 01 og U1 beholdt, 
men dersom østre del av disse ble revet, ville Ø-blokk kunne utformes etter egne behov og premisser. 
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Usikkerheten knyttet til påbygg ville fjernes for denne delen og utfordringene knyttet til kritiske arealer i 
drift unngås. En alternativ utforming ble utviklet med et nytt bygg plassert noe vekk fra både 
gjenværende del av Ø-blokk og fra VA-bygget i sør for å unngå komplikasjoner med fundamentering, 
og økt bredde for bedre funksjonalitet med korridor i senter og fullverdige sengerom på begge sider. 
Dette gav i tillegg en mer hensiktsmessig tilkobling mot S-blokk og økt kapasitet totalt sett i plan 02-06. 
Følgelig var det også nybyggsarealer i plan 01 og U1 med mulighet for nye funksjonsarealer i plan 01, 
og i plan U1 arealer for nytt teknisk rom sammen med funksjonene fra konseptfasen (smittemottak, 
seremonirom og avfallssentral).  

Denne rasjonaliseringen og utvidelsen i Ø-blokk gav altså en mer funksjonell, gjennomførbar og 
mindre usikker løsning og en økning i disponible funksjonsarealer. Innplassering av nye funksjoner 
kunne vurderes og det ble undersøkt innplassering av kreftavdeling med sengeområde og disse ble 
lagt til programmet som en mulig opsjon dersom den økonomiske kostnadsrammen tillater det på et 
senere tidspunkt, forprosjektets andre vesentlig endring. Sengeområde er etablert i nybyggsdelen på 
lik linje med sengeområdene i etasjene over, og tilhørende støtteareal lagt til gjenværende del av Ø-
blokk og inn i S-blokk. Funksjonene i plan U1 har fått nye løsninger tilkoblet anleggets funksjonelle 
struktur og med egne innganger direkte fra terreng. 

Ellers har en foretatt mindre tilpasninger knyttet til erfaringer og evaluering fra byggetrinn 1. 

4.10 Organisering og ansvar 
Det er i forprosjektfasen lagt opp til følgende organisering av byggetrinn 2. Prosjektdirektør er med og 
rapporterer på styremøter i Helse Fonna samt sikrer rapportering i tråd med bestilling til Helse Vest 
RHF. Prosjektdirektør har regelmessige møter og tett dialog med adm. Dir i Helseforetaket. 
Prosjektdirektør rapporterer også i månedlige Styringsgruppemøter. Fullmaktsmatrise oppdateres og 
etterleves i tråd med veileder frå Helse Vest RHF. Fullmaktsmatrise er senest oppdatert og behandlet i 
styret i Helse Fonna ref styresak 44-22. 
Prosjekteier er Helse Fonna HF v/ Administrerende Direktør. Administrerende Direktør rapporterer til 
Styret i Helse Fonna HF. Helse Fonna Hf rapporterer også i tråd med bestilling til Helse Vest RHF mht 
store byggeprosjekt.  
Helse Fonna har lagt opp til organisering av arbeidet gjennom den etablerte organisasjonen 
ByggHaugesund2020 . Styringsgruppen beholdes og brukergrupper opprettes etter behov. Samarbeid 
med Sykehusbygg og Sykehusinnkjøp i tråd med avtale og dialog. Innleie av tjenester til prosjektering 
og programmering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisering ByggHgsd2020 Byggetrinn 2: 
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Figur 6 Organisering ByggHgsd2020 Byggetrinn 2 

4.10.1 Administrerende direktør 
Prosjekteier er Helse Fonna HF v/ administrerande direktør 

 Ansvarlig for at prosessen blir gjennomført i tråd med vedtatte føringer og rammer 
 Ansvarlig for ledelse og organisering av prosjektet 
 Ansvarlig for god intern og ekstern informasjon og kommunikasjon 
 Ansvarlig for at styret i Helse Fonna HF får et godt grunnlag for avgjørelse  
 Ansvarlig for god styringsdialog med eiger. 
 Ansvarlig for å gjøre nødvendige beslutninger knyttet til prosjektet. 

4.10.2 Ansvar Styringsgruppen 
Styringsgruppens ansvar: 

 Forankre organisering og prosess 
 Forankre viktige prinsipielle føringer og veivalg underveis i prosessen 
 Forankre at det faglige grunnlaget som blir presentert som grunnlag for anbefalinger i revidert 

konseptfaserapport gir tilstrekkelig trygghet for valg 
 Forankre at prosjektet følger vedtatte mandat, rammer og føringer. 
 Foreslå, og oppnevne deltakarer i prosjektet 
 Forankre revidert konseptfaserapport før behandling i styret 
 Klinikkdirektører må sikre informasjon og kommunikasjon ut i linjen mht beslutninger og 

prosesser fra styringsgruppen 
 Klinikkdirektører må sikre og gjennomføre nødvendige OU prosesser  
 Klinikkdirektører må sikre og gjennomføre vedtatte gevinster knyttet til BT1 og BT2 i 

samarbeid med økonomidirektør 

Adm Dir
Helse fonna HF

Styringsgruppen

Styret Helse 
Fonna
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 Representanter fra verneombud og tillitsvalgte samt brukerutvalg sikrer informasjon og dialog i 
sine linjer. 

4.10.3 Ansvar Prosjektdirektør 
Prosjektdirektørens ansvar: 

 Har ansvar for at prosjektet blir gjennomført i tråd med rammer, føringer og krav. 
 Sikre at prosessen holder vedtatt tids- og kostnadsramme 
 Sikre at oppgavene blir fulgt opp innen fastsett frist og innenfor økonomisk avtalte ramme. 
 Sikre god rapportering på innhold, kvalitet, framdrift og økonomi i prosjektet. 
 Etablere samarbeid og oppfølging med eksterne rådgivere. 
 Ha ansvar for at brukere, interessenter og medarbeidere blir involvert i prosessen på en god 

måte 
 Følger opp prosjekt og delprosjektledere knyttet til prosjektet. 
 Legge til rette for god informasjon om prosjektet internt og eksternt 
 Sikre at det faglige grunnlaget, som blir presentert som grunnlag for anbefalinger i revidert 

konseptfaserapporten, gir tilstrekkelig trygghet for valg. 
 Sikre at revidert konseptfaserapport tar vare på helseforetaket sine rammevilkår med hensyn 

til økonomisk bæreevne, funksjonsfordeling og framtidig kapasitet. 

4.11 Samarbeid med Sykehusbygg HF 
Helse Fonna HF har signert en kontrakt med Sykehusbygg AS i 2016 som innebærer at sykehusbygg 
kan bidra med rådgivingstjenester etter behov fra Helse Fonna knyttet til sykehusutbyggingen ved 
Haugesund sjukehus. Helse Fonna skal selv ivareta Byggherreansvaret i tråd med avtalen.  
 
Helse Fonna har hittil i prosessen benyttet rådgivingstjenesten fra Sykehusbygg knyttet til ulike tema 
og second opinions. Som eksempler kan nevnes second opinion angående eksisterende energisentral 
og kvalitetsikring av Totalentreprisen knyttet til byggetrinn 1. Helse Fonna hadde også en periode en 
representant fra sykehusbygg i styringsgruppen for ByggHaugesund2020. Sykehusbygg valgte å 
trekke ut denne ressursen underveis pga. kapasitetsmangel.  
 
Helse Fonna vil fortsette samarbeidet med Sykehusbygg i tråd med avtale fra 2016 og dialogmøter i 
2020-22, og benytte disse til rådgivingstjenester og second opinions ved behov. Helse Fonna HF 
deltar nå i et nettverk organisert av Sykehusbygg sammen med 3 andre sammenlignbare 
sykehusprosjekter. 

4.12 Samarbeid med Sykehusinnkjøp 
Helse Fonna har siden 2017 hatt en enighet om samarbeid og rollefordeling med Sykehusinnkjøp HF 
om bistand ift. anskaffelser. Samarbeidet for byggetrinn 2 følger samme mal med noen korrigeringer. 

Sykehusinnkjøp yter følgende bistand inn i prosessene: 

 Tilbyr en Singel point of contact og involveres når behovet er definert 
 Gjennomgang av anskaffelsesplan og utstyrsgrupper 
 Praktisk bistand (Doffin etc) 
 Rådgiving, juridiske vurderinger og kvalitetssikring av prosess og konkurransegrunnlag samt 

evaluering 
 Delta i evalueringen av tilbudene  
 Rådgi ift. fornuftig oppdeling og anskaffelse av utstyrspakker, bruk av rammeavtaler og 

opsjoner  
 Involveres i fht entreprisemodell- strategi- diskusjon. 
 Involveres i fht anbudsutlysning, anbudsdokumenter for byggingen. 
 SI bruker interne ressurser i fht erfaring, kompetanse på kontraktsform/entrepriseform. Både i 

fht strategiske vurderinger og juridiske vurderinger. 
 Helse Fonna styrer selve anskaffelsesprosessene inkl brukerprosessene 
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4.13 Modell for risikostyring av prosjektet 
I Byggetrinn 1 og hittil i byggetrinn 2 har vi hatt god erfaring med vår modell for risikostyring av 
prosjektet.  

Denne metodikken innebærer følgende element: 

1. Utsjekk kostnadskalkyle og ekstern usikkerhetsanalyse med styrt bruk av reserve og margin 
før hvert veivalg, store beslutninger eller signering av store kontrakter. 

2. Månedlige risikovurderinger 

3. Aktiv bruk av kuttliste 

4. Bevisst valg av entreprisestrategi 

 
Modell for risikostyring har blitt etterlevd i hele forprosjektfasen og vil ligge til grunn i den videre 
detaljering og byggefase. 

4.13.1 Utsjekk kostnadskalkyle og ekstern usikkerhetsanalyse 
Utsjekk kostnadskalkyle og ekstern usikkerhetsanalyse har blitt gjennomført ved flere sjekkpunkter 
underveis i prosjektet. Slike sjekkpunkter har vært lagt i forkant av større beslutninger og veivalg som 
for eksempel når prosjektet går fra en fase til en annen eller før inngåelse av større kontrakter. Den 
reserve og margin som anbefales fra usikkerhetsanalysen legges til grunn i budsjett for byggetrinn 2. 
På denne måten har en hatt full kontroll på kostnadskalkyle og har sikret at en har satt av tilstrekkelige 
reserver og margin til enhver tid i prosjektet. I tillegg har en tidlig i byggetrinn 2 etablert en 
kutt/opsjonsliste som har blitt oppdatert og benyttet fortløpende for å holde prosjektet innenfor 
rammen. Dette har gitt oss en god styring på prosjektet, og mulighet for å ta ut og inn elementer til rett 
tid for å styre prosjektet innenfor kostnadsrammen med høyest mulig kvalitet. 

 

Figur 7 Modell for risikostyring i forprosjektet 

4.13.2 Månedlig risikovurdering 
Prosjektet har i byggetrinn 1 og hittil i byggetrinn 2 gjennomført interne månedlige risikovurderinger. 
Hele prosjektledelsen samt prosjektstyrer deltar i denne gjennomgangen. Prosjektet gjennomfører 
ekstern usikkerhetsvurdering for å sjekke ut kalkyle og beregne tilstrekkelige reserver og margin til 
enhver tid i prosjektet. Særlig er dette viktig foran store veivalg eller signering av betydningsfulle 
kontrakter. 

4.13.3 Aktiv bruk av kuttlister  
Som et av verktøyene i risikostyringen er det utarbeidet en kutt/opsjonsliste som er i aktiv bruk 
gjennom alle faser.  Allerede i forprosjektet er element tatt ut og satt på opsjonslisten før utarbeidelse 
av kalkyle. Disse opsjonene vil bli priset av entreprenør som en del av konkurransen slik at de kan tas 
inn uten ekstra unødvendige kostnader på et senere tidspunkt. Kutt/opsjonslisten inneholder 

• Prosjektering
• Programmering
• Brukermedvirkning
• kutt/opsjonsliste
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ytterligere mulige kutt som ved behov vil bli innarbeidet i prosjektet for å hele tiden holde 
budsjettrammen. Blant annet er det identifisert kutt og opsjoner som tas inn dersom tilleggsscenariet 
fra usikkerhetsanalysen med forverret markedssituasjon inntreffer som innebærer en situasjon hvor: 

 krigen i Ukraina ikke er over og at den i verste fall har fått større omfang 
 prisene på innsatsfaktorene i leverandørmarkedet ikke går ned til normale nivåer igjen 
 tilgangen på internasjonal arbeidskraft blir begrenset 
 leverandørene av ulike grunner opplever større utrygghet og krever høyere risikopåslag 
 det kommer nye oppblomstringer av koronapandemien 

 
I tillegg er det identifisert mulige kutt som kan tas i bruk i et ytterligere forverret worst case scenarie. 

Kuttlisten inneholder også informasjon om når opsjoner og kutt seinest kan inntre i prosjektet. 
Kuttlisten forankres med adm.dir. og i styringsgruppen fortløpende. 

I tillegg er prosjektet lagt opp slik at ombyggingen kan bestilles etasje for etasje slik at en hele tiden 
sikrer at en ligger innenfor den vedtatte budsjettramme. 

4.13.4 Bevisst valg av entreprisestrategi 
Entreprisestrategi er utarbeidet etter en prosess, markedsseminar og erfaringer fra ulike entrepriser i 
byggetrinn 1. Strategien er rigget med ulike steps og mulighet for utløsing av opsjoner tilknyttet både 
hovedentreprisen og totalentreprisen. Dette gir gode muligheter for den økonomiske styringen. Dette 
har en svært god erfaring med i byggetrinn 1. Som eks er prosjektet lagt opp slik at ombyggingen kan 
bestilles etasje for etasje slik at en hele tiden sikrer at en ligger innenfor den vedtatte budsjettramme. 

5 Organisasjonsutvikling 
Før oppstart i konseptfasen byggetrinn 1 arbeidet organisasjonen med hvilke driftsmodeller en ønsket 
å legge til grunn etter ByggHgsd2020. Tre hovedprinsipper er lagt til grunn for arbeidet videre: 

 Kliniske sentre for de store pasientforløp på tvers av ulike fagområder. Dette sikrer gode 
pasientforløp, nærhet til kompetansen, effektiv bruk av ressurser og økt kvalitet og 
pasientsikkerhet. For eksempel vil en etablere klinisk senter hjerte og lunge, klinisk senter 
eldremedisin og klinisk senter gastroenterologi i byggetrinn 2. 

 Pasienter skal ikke unødvendig legges i seng, og skal stimuleres til å gå på egne bein lengst 
mulig inne på sykehuset. Dette stimulerer til egenmestring, tilheling, kortere liggetider og 
effektiv ressursbruk. For eksempel er det i prosjektet lagt opp til en samlokalisering av 
dagkirurgi og sentraloperasjon med et felles sammedagsmottak. Dette sikrer at flere pasienter 
kan komme inn samme dag og få nødvendig forberedelse til operasjon uten å måtte innlegges 
dagen før. 

 Ta i bruk ny teknologi som underbygger de kvalitative og kvantitative gevinster som er satt for 
prosjektet. For eksempel legges til grunn en fullautomatisering av laboratoriene, noe som vil 
korte ned på svartider, heve kvalitet, sikre effektiv bruk av bemanning og unngå belastende 
gjentagende prosedyrer for de ansatte. 
 

Det ble i byggetrinn 1 gjennomført en rekke OU prosesser tilknyttet ByggHgsd2020 for å identifisere 
tiltak som understøtter de nye driftsmodellene og ønska gevinster. Gruppene leverte sine rapporter 
sommeren 2016, og administrerende direktør besluttet etter en prosess med styringsgruppa på det 
grunnlaget på en rekke veivalg som førende for det videre arbeidet. Over 300 Ansatte, ledere, 
tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter har deltatt i gruppene og arbeidet er forankret i 
femmannsutvalg og AMU. Brukerutvalget i Helse Fonna har hatt ansvar for å sikre deltagelse i de 
ulike prosjekt/OU grupper. 

Videre i prosessen er det arbeidet med prosjektering og programmering, samt utsjekk og detaljering 
av gevinstrealiseringen.  

Fra og med byggefase byggetrinn 1 har ansvar for OU arbeidet og gjennomføring av 
gevinstrealisering vært lagt til de ulike klinikker. Det er besluttet på at de føringer og driftsmodeller 
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samt plan for gevinstrealisering også skal være gjeldende for byggetrinn 2 og at ansvaret for 
gjennomføringen fortsatt ligger i klinikk. 

 
 

Figur 8 Sammenheng mellom organisasjonsutvikling - gevinstrealisering, bygg og utstyr 

 

6 Program  
6.1 Innledning og bakgrunn  
I forprosjektfasen skal grunnlag for beregning av prosjektkostnaden og beslutning om byggestart 
kvalitetssikres ved at det gjennomføres detaljert prosjektering av det valgte alternativet. 
Forprosjektfasen er siste del av tidligfasen og skal gi grunnlag for beslutning om gjennomføring av det 
valgte alternativet. 

Programaktivitetene bygger på konseptrapporten med underliggende delutredninger, og de tillegg og 
endringer, som har kommet til i forprosjektfasen. De konkrete programdokumenter fra konseptfasen, 
som danner grunnlaget og har vært styrende for programarbeidet i forprosjektfasen er: 

 Hovedprogram 
o Funksjon 
o Teknikk 
o Utstyr 
o IKT  
o Rom og areal 

Hovedprogram bygger på Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017), og erstatter 
Hovedfunksjonsprogram (HFP), Delfunksjonsprogram (DFP), Hovedprogram utstyr (HPU), Overordnet 
teknisk program (OTP) og Prinsipper for person- og vareflyt (PPV).  

Forprosjektfasens programaktiviteter består av: 

 Romfunksjonsprogram (RFP) 
 Utstyrsprogram med brutto utstyrsprogram (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP) 
 Kalkyle for brukerutstyr (BRU) 
 Teknikk krav spesifisert i RFP og utstyrsartikler 
 IKT krav i RFP og utstyrsartikler 

Dette sammendraget inneholder resultatene av romfunksjonsprogram med spesifikke funksjonskrav 
på romnivå, utstyrsprogram med overordnete spesifikasjoner på bygg- og installasjonspåvirkende 
utstyr (BIP) og kostnadskalkyle for brukerutstyr. Teknikk er omtalt i rapporten Forprosjekt prosjektering 
og IKT-program i kapittel 6.8 i denne rapporten.  
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6.2 Prosess  
Medvirkning fra brukerne har vært sentral i programmeringsprosessen. Målet med brukermedvirkning 
har vært å kvalitetssikre og bearbeide romfunksjons- og utstyrsprogrammet, gjennom å søke 
kunnskap fra fagmiljøet og brukerne av bygget. 

Hver av brukergruppene ble ledet av en prosjektleder (PL) som sammen med prosjektdirektøren (PD) 
har koordinert og fungert som kontaktperson for programmeringsteamet. 

Hovedformålet med brukermedvirkning i romfunksjons- og utstyrsprogrammet er å: 

 Kvalitetssikre prosjektets funksjonalitet og andre bruksrelaterte kvaliteter 
 Sikre relevant informasjonsflyt i prosjektet 
 Få kunnskap, motivere og etablere eierskap i prosjektet og dermed sikre et konstruktivt 

engasjement i fagmiljøene til fordel for prosjektet. 
 

Programmet er utviklet i samarbeide med 11 brukergrupper. Det har vært gjennomført 5 møter i hver 
brukergruppe, bortsett fra gruppen Avfallshåndtering og Kapell hvor det ble gjennomført 3 møter.  

Det har vært gjennomført en møteserie for gjennomgang av standardrom, 2 møter for logistikk og 
særmøter etter behov. 

For de funksjoner og rom som har vært gjennomgått, er innspill notert ned og samlet til videre 
behandling og oppfølging. 

Følgende 11 brukergrupper har deltatt i programarbeidet: 

 Barn og ungdom sengepost  
 Hjerte sengepost, observasjonssenger og MIO-/NIV sengepost* 
 Hjerte- og lungepoliklinikk  
 Eldremedisinsk sengepost 
 Eldremedisinsk poliklinikk og nevropsykologisk testlab 
 Infeksjon-, gastromedisin-, og nefrologisk sengepost inkludert smittemottak 
 Hematologisk-, endokrinologisk- og kreft sengepost 
 Gastrolaboratorium, gastrokirurgisk-/gastromedisinsk poliklinikk, urologisk poliklinikk og 

colonscreening 
 Nevrologisk sengepost og slagenhet sengepost 
 Dialyseenhet 
 Kapell og Avfallshåndtering 

* MIO er medisinsk intensiv overvåking. NIV er Non-Invasiv Ventilasjonsstøtte. 

6.3 Metode  
Romfunksjons- og utstyrsprogram for de enkelte rom er i forprosjektet utarbeidet parallelt, og henger 
nøye sammen. Arbeidsgrunnlaget er basert på hovedprogrammets programareal og hovedprogram 
utstyr. Det utarbeides et utstyrsprogram med brutto utstyrsprogram (BUP) og netto utstyrsprogram 
(NUP) og utstyrskalkyle for brukerutstyr med prioriteter for innkjøp. Romfunksjons- og 
utstyrsprogrammeringen innebærer beskrivelse av funksjonelle krav i rommet og programmering av alt 
utstyr som er nødvendig for å kunne utføre funksjonen rommet er ment til. Programmet vil være en 
viktig faktor i den videre prosjekteringen av sykehuset. Det foreligger romfunksjons- og utstyrsprogram 
for alle rom ved endt forprosjekt. Databaseverktøyet dRofus er benyttet for begge deler. 

6.4 Hovedprogram og endringer  
Foruten nullalternativet ble det utredet to alternative utbyggingsmuligheter, Alternativ Nord og 
Alternativ Øst. Alternativ Øst ble valgt basert på førende prinsipper og premisser, hvorav de 
vesentligste er: 

 De økonomiske rammer 
 Samle somatiske sengeområder i nybygg med tilhørende dag- og poliklinisk aktivitet i 

eksisterende bygning 
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 Utrede mulighet for en samlet kreftbehandling i et klinisk senterområde 
 Utbygget kapasitet ved infeksjonsmedisinsk sengeområde og flere isolater samt areal for 

pandemimottak 
Programarealet for Alternativ Øst ble beregnet til i alt 6020 kvm netto, hvorav 2561 kvm netto for 
nybygg, og 3459 kvm netto for ombygging av eksisterende bygg. 

I løpet av forprosjektfasen har en del funksjoner og arealer i hovedsak møterom og kontorer, blitt flyttet 
til rokadeprosjektet, mens andre funksjoner som senger for hematologi, endokrinologi og kreft, 
nevropsykologi testlab, smittemottak, kapell og avfallshåndtering har blitt tatt inn i byggetrinn2. 

Endringer fra hovedprogrammet til romfunksjonsprogrammet for hovedfunksjonene i byggetrinn 2 er 
vist i tabellen nedenfor. I tillegg vises det arealet som løses i eksisterende bygg. 

Tabell 6 Funksjoner og arealer 2040 løst innenfor byggetrinn 2 og utenfor byggetrinn 2 

 
Av arealet 14054 kvm netto utgjør byggetrinn 2 i alt 7364 kvm (nybygg og ombygging) og 
rokadeprosjekt / eksisterende bygg 6690 kvm netto funksjonsareal (inngår ikke i byggetrinn 2).  

Endringer foretatt etter konseptfasen er vist i tabellen nedenfor (areal for kontorer og møterom inngår 
ikke i tabellen og kommer i tillegg). 

Hovedprogram 2040 
netto kvm 

Program løst i BT2 
netto kvm

Program løst utenfor BT2 
netto kvm

04 Kvinne-Barn. Barn og ungdom senger 1 874                             834                               -1 040 
05 Hjerte, lunge, MIO, NIV, hjerte-lungepol 2 167                          1 770                                 -397 
07 Eldremedisin inkl alderspsykiatri* 1 065                          1 077                                    12 
07 Nevropsykologi testlaboratorium 158                             158 0 
09 Ortopedi* 1 192 0                               -1 192 
10 Infeksjon, gastromed, nyre senger** 720                             894                                   174 
11 Hematologi, endokrinologi, kreft 1 014                             671                                 -344 
13 Gastro, Gastrolab, gastrokir/-med, uropol.** 1 481                             735                                 -746 
14 Nevrologi 944                             836                                 -109 
15 Nyre, dialyseenhet** 959                             106                                 -854 

Generell indremedisin** 365 0                                 -365 
Kar-, thorax-, plastikk-, mammakirurgi 92 0                                   -92 
Generell kirurgi 121 0                                 -121 
ØNH 622 0                                 -622 
Øye 535 0                                 -535 
Terapitjenester, fysio- ergoterapi*** 460 0                                 -460 

20 Fellesfunksjoner 108                             108 0 
21 Teknisk enhet 177                             177 0 
Totalt 14 054                          7 364                               -6 690 
*) 4 senger ortopedi inngår i gruppe 07 eldremedisin og tillegg nevropsyk testlab 158 kvm.
**) 3-6 senger gastromedisin og 3-5 nyresenger inngår i gruppe 10 infeksjonsmedisin
***) Fysioterapi og ergoterapi løst i gruppe 07 eldremedisin og 14 nevrologi

ByggHaugesund2020 
Funksjoner byggetrinn 2
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Tabell 7 Funksjoner 2040 arealendringer etter konseptfase byggetrinn 2 

 

6.5 Romfunksjonsprogram  
I romfunksjonsprogrammet (RFP) fortsetter arbeidet med en mer detaljert bearbeiding av 
hovedprogrammet. Romfunksjons- og utstyrsprogrammeringen er en utdypning av de enkelte rom og 
type utstyr programmert i databaseverktøyet dRofus. Funksjonelle krav til rommets bygningstekniske 
og installasjonstekniske kvaliteter beskrives. RFP er en viktig input til prosjekteringen og kan sees på 
som brukernes kravspesifikasjon til rommet, samt kvalitetssikringsverktøy etter ferdigstillelse av 
bygget. Den viktigste informasjonen som kommer frem i RFP er sannsynligvis beskrivelsen av 
virksomhet/ funksjon i rommet, hvor det beskrives hva som skal skje i rommet og hvilke krav det stilles 
til rommet i forbindelse med dette arbeidet. Romfunksjonsprogrammet beskriver ikke løsninger, men 
funksjoner og krav. Løsning kommer frem av den videre prosjektering i samarbeid med arkitektene og 
rådgivende ingeniører7 

Resultatet av romfunksjonsprogrammet er 610 funksjonsrom (158 standardrom, 395 avledede 
standardrom, 43 unike rom og 14 ikke opprettede rom). I tillegg kommer 119 teknikkrom, 3 disponible 
rom og 104 tverrgående trafikkarealer (korridor, heis og trapp). 

Resultatet av det programmerte og prosjekterte areal i dRofus er vist i tabellen nedenfor.  

 Konseptfase 
Program 2040

Endringer etter 
konseptfasen Endring

Antall enheter 2040 Netto areal Netto areal

Somatikk, poliklinikker / dagbehandling
Poliklinikker* 45 1 350                     1 440                90 
Kliniske spesiallaboratorier** 38 1 480                     1 360             -120 
Dagområde 60 1 070                     1 070 0 
Nevropsykologisk testlab                        158 158 
Kliniske støttefunksjoner 300 300 0 

Delsum 4 200                     4 328 128 
Somatikk, døgnbehandling
Sengeområde (inkl. intermediære senger)*** 232 6 923                     7 300 377 
Fysio- og ergoterapi 460                        460 0 

Delsum 7 383                     7 760 377 
Felles funksjoner og teknisk enhet
Kapell                        110 110 
Avfallshåndtering                        177 177 

Delsum                        287 287 
Nettoareal somatikk 11 583 12 375 792
Bruttoareal somatikk (b/n faktor 2,0) 23 166 24 750            1 584 
*) Økt fra 45 til 48 enheter da alderpsykiatri inngår i eldremedisin, somatikken
**) Redusert fra 38 til 34 da anestsesi inngår i byggetrinn 1
***) Økt fra 232 til 241 senger da alderpsykiatri inngår i eldremedisin i somatikken

ByggHaugesund2020 
Funksjoner / antall enheter beregnet for 2040
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Tabell 8 Programmert RFP og prosjektert areal - Alle delfunksjoner 

 
Sammenlagt er det programmerte arealet 1344 kvm mer enn arealet fra hovedprogrammet (7364 – 
6020 kvm netto). Endringene i programarealet har ulike grunner og de vesentligste endringer er: 

 120 senger (østalternativ - hovedprogram 86 ordinære senger + tillegg for MIO / NIV og 
isolater): 

o 82 ordinære senger 
o 16 isolat: 

- 3 luftsmitte (1 barn og 2 infeksjonspost) 
- 1 overtrykk (hematologi, endokrinologi og kreft) 
- 12 kontaktsmitte (herav 3 MIO / NIV og 2 (4) barn) 

o 3 skjermet (1 barn og 2 eldremedisin)  
o 7 senger MIO / NIV  
o 4 observasjonssenger, hjerte 
o 4 overvåkingsenger barn 
o 2 mottak (sengerom) 

 Hematologi, endokrinologi og kreft senger som mulig opsjon 
 Nevropsykologisk testlab 
 Colonscreening 
 Kapell 
 Avfallshåndtering 

Fullstendig romfunksjonsprogram er angitt i kapittel 10, vedlegg 1 Forprosjekt rapport program. 

Samlet er det prosjekterte arealet i dRofus 14 723 kvm (8 556 kvm funksjonsareal og 6 167 kvm 
tekniske arealer) datert 06.10.2022. 

6.6 Brutto utstyrsprogram (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP) 
Formålet med utstyrsprogram er å utarbeide bruttoutstyrsprogram (BUP) og nettoutstyrsprogram 
(NUP) med tilhørende kalkyle. Utstyrsprogrammet er en detaljert oversikt over alt utstyr som er 
nødvendig for funksjonen i alle rom.  

I utstyrsprogrammeringen jobbes det metodisk slik at det gjøres mulig å ta ut informasjon vedrørende 
forekomster av utstyr i rom, totalt antall utstyrsartikler som skal anskaffes, kalkyler med mer. 
Rapportene kan sorteres ut fra faktorene som ansvar, budsjett, plassering, prioritet, pris, bygg- og 
installasjonspåvirkende utstyr (BIP), modellering mv. Utstyrslister er justert i henhold til 
brukergruppenes behov og beslutninger tatt av prosjektdirektøren i løpet av prosessen.  

I prosjektet skilles det mellom tre budsjettkoder; byggutstyr, brukerutstyr og Hgsd. utstyr; jf. vedlegg 
1.1 «ByggHaugesund2020 – Byggetrinn 2. dRofus prosedyre med grensesnittmatrise for bygg- og 
brukerutstyr. Forprosjekt». 

RFP BT2 
netto kvm 

Prosj areal 
BT2

Diff RFP og 
prosj areal BT2 

04 Barn og ungdom, senger 834 948 114

05
Hjerte, MIO, NIV, obs senger, hjertepoliklinikk og 
lungepoliklinikk 1 770 2 060 290

07
Eldremedisin inkl. alderspsykiatri, senger, eldremedisinsk 
poliklinikk, nevropsykologisk testlaboratorium 1 235 1 458 223

10
Infeksjon-, gastromedisin-, og nefrologiske senger inkludert 
smittemottak 894 1 027 134

11 Hematologi, endokrinologi, kreft, senger 671 895 224
13 Gastrolab, gastrokir /-med. pol, uropol, colonscreening 735 762 27
14 Nevrologi 836 967 132
15 Dialyseenhet 106 185 80
20 Fellesfunksjoner, kapell 108 92 -16
21 Teknisk enhet, avfallshåndtering 177 161 -16
Totalt 7 364 8 556 1 192

Delfunksjoner byggetrinn 2
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Byggutstyr (BGU), omfatter alt utstyr som er fastmontert i bygget og som inngår i byggets 
infrastruktur. Byggutstyr programmeres vanligvis av de prosjekterende og anskaffelsen inngår 
tradisjonelt i bygg entrepriser.  

Brukerutstyr (BRU), omfatter vanligvis fastmontert medisinsk teknisk utstyr og alt løst utstyr. 
Brukerutstyr knyttet til brukernes utøvelse av funksjon. Dette utstyret blir tradisjonelt programmert og 
anskaffet i egne prosesser i nært samarbeid med brukerne. 

Hgsd. utstyr, utstyr som anskaffes av sykehuset og/ eller leies ved leasingavtale.  

I programmeringen av brukerutstyr er det satt prioritet 1-6 på alle utstyrsartikler for å lettere kunne ta 
ut brutto- og nettokalkyle: 

 Brukerutstyr som skal anskaffes har prioritet 1 (Anskaffes) i nybygg og prioritet 3 (Anskaffes, 
eksisterende bygg) i eksisterende bygg 

 Brukerutstyr på «ønskeliste» har prioritet 2 (Anskaffes hvis budsjettdekning) i nybygg og 
prioritet 4 (Anskaffes dersom budsjettdekning, eksisterende bygg) i eksisterende bygg 

 Brukerutstyr som eksisterer, men krever plass eller infrastruktur i rommet har prioritet 5 (Plass 
for i rom) 

 Medflyttbart utstyr uten registreringskode hos Medisinsk teknisk avdeling (MTA) har prioritet 6 
(Medflyttbart). 

 Medflyttbart utstyr med registreringskode hos MTA har prioritet 1 og 3, og er knyttet til 
registreringskode. 
 

I brukerutstyrskalkylen fremkommer differansen ved at bruttokalkylen (behov bestykning i rom) er alt 
utstyr, mens nettokalkyle (brutto kalkyle fratrukket medflyttbart utstyr) er utstyr som skal kjøpes inn 
nytt. Se vedlegg 1 «ByggHaugesund2020 Forprosjekt rapport program» 

Beregnete administrasjonskostnader for brukerutstyrsprosjektet i senere faser er knyttet til 
nettoutstyrsbehovet og medflyttbart utstyr. Disse kostnader er knyttet til planlegging av utstyrsbehov, 
anskaffelse og mottak av brukerutstyr og utgjør 10 %.  Beløpet inngår i kostnadskalkylen for prosjektet 
(bygningsdeltabellens konto 08.3 administrasjon).  

6.7 Plan for neste fase 
Det må legges en plan for videre forløp i forhold til utstyrsplanlegging og anskaffelse av utstyr 
(anskaffelsespakker, prioritering, kvalitetssikring og kravspesifikasjon): 

 Brukerutstyret må sorteres/ inndeles i hensiktsmessige anskaffelsesgrupper/ -pakker.  
 Plan for anskaffelse av brukerutstyr må planlegges ved utarbeidelse av plandokument med 

detaljløsninger, mengder og anbudsunderlag.  
 Kvalitetssikring av utstyrsbehovet 
 Kravspesifikasjoner for alt utstyr må utarbeides  
 Prioritering slik at planlagt anskaffelse kan finne sted innenfor budsjett 

Fullstendig utstyrsprogram vises i vedlegg 1 «ByggHaugesund2020 Forprosjekt rapport program». 

6.8 Overordnet IKT-program  

6.8.1 Organisering 
Byggeprosjektet har i sin organisasjon en prosjektleder som har ansvar for IKT programmet, og som 
samarbeider med Helse Fonna sin IKT-leverandør Helse Vest IKT. I tillegg er det samarbeid mellom 
prosjektleder og utstyrsrådgiverne i OEC, og RIE/RI-IKT i Norconsult. 

Helse Vest IKT er organisert med en avdeling som støtter byggeprosjektene i Helse Vest. Her inngår 
ressurser fra aktuelle fagområder som skal levere til byggeprosjektene. 

IKT programmet omfatter funksjonalitet som skal etableres i nytt bygg og ombyggingsarealer, som 
støtter opp om sykehusets drift og pasientbehandling: 

 Infrastruktur 
 Alarmsystemer 
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 Integrasjoner, servere og programvare 
 IKT-utstyr og AV-utstyr 

Leveranser omfattet i IKT programmet skal hovedsakelig leveres av entreprenør, med noen unntak 
hvor dette håndteres som byggherreleveranser. 

6.8.2 Infrastruktur 
Det skal etableres felles kablet og trådløst datanettverk som skal benyttes av systemer og løsninger 
på sykehuset. Datanettverket deles inn i 3 soner for IKT-utstyr, medisinsk utstyr og bygg teknisk utstyr. 
All kommunikasjon på datanettverket går via brannmur. 

Telesystemer skal ha dedikert infrastruktur, dette omfatter blant annet alarmsystemer, personsøk og 
innendørs mobildekning. 

Entreprenør har en viktig oppgave i å koble bygg teknisk utstyr til nettverket og integrere dette med 
driftssystem. 

6.8.3 Alarmsystemer 
Dette omfatter pasientsignal som innebærer alarmer for pasienter, og eskaleringsalarmer for 
helsepersonell. Gruppekall etableres på strategiske steder i bygget for å tilkalle helsepersonell når 
kritiske hendelser oppstår. 

Overfallsalarm blir benyttet for å ivareta helsepersonellet sin sikkerhet dersom det oppstår truende og 
farlige situasjoner. 

6.8.4 Integrasjoner, servere og programvare 
Ved anskaffelse av medisinsk utstyr (MU) skal det etableres integrasjoner med sykehuset sine 
fagsystem. Dette innbefatter ytelser og løsning som utstyrsleverandør av MU skal inkludere i 
leveransen. Helse Vest IKT er også delaktig i å etablere integrasjonene. 

Alle alarmsystem skal integreres sammen med fagsystem og driftssystem på sykehuset. Eksempel på 
dette er pasientsignal som sender alarmer via Imatis til helsepersonellet sine smarttelefoner. Det skal 
også etableres integrasjon mellom bygg tekniske system og driftssystemer som ivaretar overvåkning 
og alarmering til driftspersonell på sykehuset. 

Forbundet med leveranser av medisinsk utstyr og bygg teknisk utstyr vil det være behov for å innføre 
nye systemer og programvare som personell på sykehuset skal ha tilgang til på sine PC-er. Det kan 
også omfatte endring av eksisterende system og programvare. Disse behovene planlegges og utføres 
i samarbeid mellom byggeprosjektet, entreprenør, leverandør og Helse Vest IKT. 

6.8.5 IKT-utstyr 
Sykehusets behov er grunnlag for utstyr som planlegges og leveres til nybygget. Byggeprosjektet 
anskaffer nytt IKT-utstyr basert på gjeldende rammeavtale i Helse Vest. Avdelingene sitt eksisterende 
IKT-utstyr blir samlet inn og gjenbrukt i rokade og ombyggingsfasen. 

6.8.6 AV-utstyr 
Dette omfatter blant annet TV, møteromsløsninger, infoskjermer, berøringsskjermer, som entreprenør 
skal levere. Utstyret skal være enkelt å ta i bruk. 

Berøringsskjermer og infoskjermer blir tilknyttet fagsystem og driftssystem på sykehuset. 

7 Forprosjekt prosjektering  
7.1 Innledning  
Forprosjektfasen etterprøver hovedvalgene fra skisseprosjektet. Løsninger er utredet på en rekke 
områder, alternativer er vurdert og det er tatt beslutninger vedrørende planløsninger, konstruksjoner, 
tekniske strukturer, videre hovedvalg for bruk av materialer, fasadeløsninger, adkomst mv. 
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I forprosjektfasen er prosjektet utviklet med utgangspunkt i Helse Fonnas kommentarer til 
skisseprosjektet og programmeringen for de enkelte avdelingene. Erfaringer fra løsninger i byggetrinn 
1 er hensyntatt. Fasen har omfattet valg av prinsipper for tekniske, funksjonelle og fysiske strukturer 
og en avklaring av prosjektets endelige form og størrelse. 

Forprosjektet danner grunnlag for beslutning om å gjennomføre prosjektet og for å søke om 
rammetillatelse og varsle andre berørte myndigheter.  

7.2 Styrende dokumenter  
Forprosjektet er utviklet i samsvar med Helse Fonna HF sitt prosjektdirektiv for prosjektet 
ByggHaugesund2020. Føringer og rammer er definert i kapittel 4.5. 

7.3 Program  
Som programgrunnlag har vært benyttet: 

 Hovedprogram fra revidert konseptfase 2020 for byggetrinn 2: 
o Funksjon 
o Teknikk 
o Utstyr 
o IKT  
o Rom og areal 

7.4 Arkitektonisk beskrivelse  
Haugesund sjukehus har en sentral plass i bybildet. Beliggenheten karakteriseres av nærhet til 
sentrumsaktiviteter og gode utsiktsforhold over store deler av byen og havet i vest. Høgskulen på 
Vestlandet Campus Haugesund i vest, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus, 
boligområde og rådhuset i nord, den trafikkerte Karmsundgata i øst og et rolig eneboligområde i sør 
utgjør de nærmeste naboene. 

Sykehuset som bygningsanlegg fremstår som større og mer dominerende enn andre bygg i byen, med 
unntak av bygningsmassen til verftet på Risøy. Dette gir et skille i bystrukturen, der sykehusets store 
skala og byens relativt sett mindre skala er tydelig forskjellige. 

Sykehuset er av samfunnets viktigste funksjoner og det er en rekke positive sider ved den sentrale 
plasseringen. Sammenhengen mellom viktighet og nærhet gir en alminnelig aksept for størrelse og 
dominans i bybildet. I skisseprosjektet ble det valgt å følge kvartalsstrukturen i størst mulig grad 
(konkretisert i utførelsen av nybygget i byggetrinn 1 som nå står ferdig) samtidig som tomtens 
begrensninger medførte at det må bygges i høyden. Disse overordnete betraktningene er videreført i 
byggetrinn 2 forprosjekt, særlig videreføring i høyden av anleggets eksisterende kvartalsstruktur. 

 

Tilpasning til byen 
Delen av byggetrinn 2 som vil være synlig for omverden er nytt påbygg på S- og Ø-blokk. Prosjektets 
innvendige ombygging i del av M-blokk og nedre etasjer i S-blokk samt i Ø-blokk inne i lukket 
gårdsplass vil ikke endre på anleggets visuelle uttrykk eller endre på bygningsvolumene på noen 
måte. 

Det nye påbygget oppføres som en utvidelse av eksisterende S- og Ø-blokk nærmest som en 
fortsettelse og i samme antall etasjer som V- og M-blokk. Bygget vil komplettere anleggets struktur 
som en serie fløyer eller lameller rundt lukkete gårdsrom. Volummessig har den altså et klart slektskap 
til V- og M-blokk og fremstår som en naturlig utvidelse av det eksisterende sykehusanlegget.  

Nye og eksisterende bygninger i sykehuset 

Eksisterende bygg har ulike etasjehøyder, relativt lave og litt varierende i de eldre delene og høyere i 
nylig ferdigstilt SV-blokk i vest. På grunn tilkobling til eksisterende bygningsmasse i begge ender av 
påbygget er det nødvendig at etasjehøyder er det samme som det eldre anlegget, altså om lag 3,4 – 
3,8 m. Små avvik finnes likevel mot det eldste bygget, G-blokk, i nord, disse tas opp i tilkoblingspartiet 
og har ingen annen påvirkning på byggets utforming. 
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Den relativt lave etasjehøyden må hensyntas i den detaljerte planleggingen, særlig for tekniske 
føringer over himling som nå får mindre plass enn i et nybyggsprosjekt uten slike begrensninger. Dette 
har påvirket utvikling av byggets generelle løsning, særlig mht. plassering av hovedsjakter for korte 
kanalstrekk med mindre diameter på kanalene. 

Adkomst  

Prosjektet ligger i sin helhet innenfor eksisterende bygningsmasse. Hovedinngangen og adkomst til 
sykehuset for pasienter og besøkende så vel som for ansatte og vare-/driftstransport er derfor ikke 
påvirket. Adkomst til akuttmottaket og øvrige innganger påvirkes heller ikke. 

Adkomst til arealene i det nye påbygget er fra nabobygg, på samme måte som mellom alle øvrige 
deler av anlegget. Det er umiddelbar tilgang til hovedkorridorer som fører til alle andre deler av 
anlegget, særlig den offentlige kommunikasjonsaksen i nord og den medisinske aksen i sør, og til 
trapp og heis til og fra sykehusets hovedinngang. 

I Plan U1 gjenopprettes egne innganger for avfallssentral og seremonirom fra den åpne gårdsplassen 
mellom Ø-blokk og NØ-fløy, og det etableres egne innganger fra samme gårdsplass til nytt 
smittemottak og tekniske rom. Gårdsplassen er tilgjengelig for aktuelle kjøretøy (driftsbil, lastebil, 
søppelbil, ambulanser og brannbiler) og innerst gjenopprettes adkomstkontrollert areal for 
sykkelparkering med personalinngang nord i Ø-blokk. 

Gang, sykkel- og kollektivtrafikk 

Adkomst til fots, med kollektivtrafikk og med sykkel vil ikke påvirkes av utbyggingen, løsninger 
gjennomført i byggetrinn 1 samt byens gater og gang- og sykkelveier vil benyttes som i dag. 
Hovedtyngden vil fortsatt gå via Litlesundsgata og inn hovedinngangen. 

Videre utbygging 

Som forutsatt i opprinnelig skisseprosjekt er det nylig ferdigstilte SV-blokk i byggetrinn 1 disponert slik 
at det kan tilpasses et senere byggetrinn mot nord hvor psykisk helsevern-bygget ligger i dag 
(Psykiatribygg). 

7.4.1 Arkitektonisk konsept – bygningen 
Påbygget er knyttet til eksisterende bygningsmasse ved hovedkorridorene som går i øst-vest retning. 
Den nordre korridoren fungerer som publikumsakse gjennom anlegget, mens den sørlige korridoren er 
å betrakte som en medisinsk eller behandlingsakse som knytter de sykehusinterne funksjonene 
sammen. Disse prinsippene er ført videre i byggetrinn 2 via et enkelt mellombygg i nord mellom G-
blokk og påbygget som kobler hovedkorridoren sammen med inngangene til de nye avdelingene i 
påbygget, mens i sør kobles de nye sengeområdene til de ombygde polikliniske delene av 
avdelingene i M-blokk og den medisinske aksen.  

Det er etablert nytt trapperom og heiskjerne nord i påbygget, med enkel tilgang til og fra 
hovedinngangen i plan 01, og trapperom sør i ny østre del av SØ-blokk som erstatter gammel trapp i 
S-blokk. Disse gir tilgang til alle etasjer. Fra vestre ende av SØ-blokk er det umiddelbar tilgang via den 
medisinske aksen til trapp og heis sør i M-blokk. På grunn av G-blokkens høyde er det ikke mulig med 
tilkobling nord til G-blokk i plan 06 (tilsvarer G-blokkens loft i tak), tilgang er dermed enten via 
heis/trapp til plan 5 eller via M-blokk i den andre enden av SØ-blokk. 

Planløsningen for ny del av SØ-blokk er utviklet for å gi størst mulig sammenhengende funksjonsareal. 
Areal til tekniske hovedsjakter, tavlerom og nye IKT-rom er plassert etter standardiserte prinsipper. 
Disse ligger i begge ender og over hverandre i alle etasjer, og sammen med byggets bærende 
konstruksjoner danner rammeverket for den funksjonelle planløsningen. Tekniske forsyninger fra 
sentralt teknisk rom i plan U2 og U1 og tekniske rom i M- og S-blokk, føres ut i hver etasje. Dette gir 
mest mulig sammenhengende funksjonsarealer uten store innvendige vertikale tekniske sjakter. I 
tillegg gir det korte føringsveier, spesielt for ventilasjon er det både plass- og energibesparende. 

Påbygget er utviklet som et sengeromsbygg med baderom for hvert sengerom. Baderom er plassert 
direkte over hverandre for enkle vertikale føringer, særlig avløp. Variasjoner i etasjenes planløsninger 
forholder seg til dette enten rom er utvidet eller baderom sløyfet, ved at føringsveiene er opprettholdt. 
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Fasader 

De eksisterende bygningene er fra ulike tidsperioder med ulike uttrykk som er alle ganske typiske fra 
den tiden de ble bygget. SV-blokk som ble ferdigstilt i 2021, er den nyeste og har en tydelig 
fasadeutforming utviklet blant annet for å redusere byggets opplevde målestokk. Det er valgt å gi det 
nye påbygget et moderne arkitektonisk uttrykk som tar hensyn til det eksisterende anlegget, både 
eldre og nyere deler, med tilpasning på et helhetlig nivå ved bruk av virkemidler i fasadene som 
knytter den inn i den eksisterende bygningsmassen. Påbygget skal forstås og oppleves som en 
integrert del av anlegget ved Haugesund sjukehus. 

Påbyggets fasader består av en kombinasjon av metallkledning og glass, med formater som knytter 
den til den eksisterende bygningsmassen. Tydelige etasjer og vindusfelt er hovedelementene i 
fasadenes utforming. På gavlfasadene i sør-øst er det planlagt balkonger for både pasienter og 
ansatte, disse er utformet som en integrert del av fasadene og binder sammen de nye etasjene i S- og 
Ø-blokk samtidige som beriker den mest synlige delen av nybygget sett fra Karmsundgata i sør-øst. 

Utenom vindusfeltene er fasadene lyse for å øke refleksjonsfaktoren, dette bidrar til å sikre dagslys 
ned i gårdsrommene og de nederste etasjene både i nybygget og omkringliggende bygg. Dette vil 
også bidra til å gi det hele et noe lettere uttrykk, tilpasset det eksisterende bygget det sitter oppå. 

Utearealer 

Som en utbygging midt i eksisterende anlegg og for det meste over bakkeplan, har byggetrinn 2 kun 
begrenset med nye utearealer. Det etableres et nytt atrium i plan 01 i eksisterende del av Ø-blokk ved 
at takdekke fjernes. Dette atriet vil benyttes av avdelingen innplassert i plan 01 og består av 
terrassedekke møblert for uteopphold med beplantning i kar og beholdere. Atriet er også viktig for 
daglys til funksjonsarealene i plan 01, både sengerom og behandlingsarealer, og har utgang fra 
fellesareal i nord og avdelingens spiserom i sør. 

Balkonger i etasjene over gir utearealer. For avd. Eldremedisin er dette lovpålagt for en av enhetene 
og pasientene kan oppholde seg ute og har mulighet for å gå runder mellom sengerom, oppholdsrom 
og balkong. 

Utearealer på terreng består av den eksisterende gårdsplassen mellom ny del av SØ-blokk, NØ-fløy 
og G-blokk. Formen på denne er justert i forhold til ny utforming av Ø-blokk og gir tilgang til 
adkomstkontrollert sykkelparkering og personalinngang, tekniske rom i både SØ-blokk og NØ-fløy, og 
tilgang til nytt smittemottak, seremonirom og avfallssentral samt nødutganger. Gårdsplassen består av 
hardt landskap egnet for kjøretøy, mens forplassen ved seremonirommet utformes som en mer 
skjermet plass med plantebed og sittebenk. Letak planlegges ved publikumsinngangene. 

Ombygging av eksisterende arealer 

Ombyggingsarealene har vært gjennom den samme brukerprosessen som avdelingene i påbygget. I 
likhet med nybyggsdelen ble romprogrammet utviklet i samarbeid med brukerne. Gjennom 
brukerprosessen i forprosjektet har man optimalisert omfanget av ombygging for å redusere 
kostnader, men også for å redusere følgekonsekvenser for omkringliggende avdelinger i drift.  

Foruten ombygging i S-blokk plan 02 og 03 og begrensete arealer i plan 01 som inngår i 
sengeområdene i nye SØ-blokk, er det planlagt ombygging i tre etasjer i M-blokk, plan 02, 04 og 05 for 
polikliniske funksjoner. Det har vært viktig å utvikle løsninger som benytter seg av eksisterende 
hovedføringer, særlig der ombygging ikke skal foretas i etasjen under, videre at det benyttes 
eksisterende rominndeling der mulig. Endringer i fasader er unngått annet enn der forskriftskrav 
inntreffer. Resultatet av ombyggingen skal fremstå og oppfattes som helhetlig renoverte og 
moderniserte arealer tilnærmet likt de nye arealene i påbygget. 

Ombyggingen i S-blokk plan 02 og 03 er en videreføring av planene utviklet i byggetrinn 1. Det er 
foretatt en del forberedende arbeid, særlig boring for avløp fra nye baderom mv, for å unngå 
forstyrrelser i etasjen under etter innflytting i forbindelse med byggetrinn 1. I utviklingen av løsningene 
sammen med brukerne er det ellers etterstrebet å benytte eksisterende avløpspunkter og føringer. Av 
hensyn til funksjoner i plan 01 har det i enkelte områder ikke vært mulig å etablere nye føringer, særlig 
over enhetene Nukleærmedisin og Intervensjonslaboratorium. 
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Arkitektonisk konsept – interiør  

Byggets interiører er sentrale i opplevelsen av sykehuset. Her er pasienter, besøkende og 
medarbeiderne nært og tett inn på. Utforming av interiørene preger vår opplevelse og stimulerer 
følelser og opplevelse av behandling, pleie og arbeid. Det er et ønske om at farger og materialer i 
interiørene bidrar til at pasienter opplever trygghet, ro og stimuleres til helbred. Bygget skal gi uttrykk 
for soliditet og trygghet, i tillegg til selve behandlingen skal pasienter og besøkende oppleve å bli tatt 
vare på. For sykehusets medarbeidere skal det oppleves at bygg og interiørene legger til rette for og 
er stimulerende for arbeidet.  

Det er utviklet et konsept og helhetsplan for interiørene. Denne bygger på konseptet og løsninger 
etablert i nye SV-blokk og som er videreført i ombyggingsarealene i byggetrinn 1. Målet er en generell 
fornying og oppgradering av interiørene i sykehuset med helhetlig og sammenhengene løsninger i alle 
deler. Dette skal være et opplevelsesmessig løft, særlig i ombyggingsdelene, og bidra til økt trivsel 
samt forenkle veifinning og styrke gjenkjenning av arealer og funksjoner. 

Det er definert følgende målsettinger:  

 Lyst og oversiktlig sykehusbygg 
 Transparens, etterstrebe dagslys i interiørene 
 Oversiktlig og gjenkjennelig, enkelt å bevege seg rundt om i huset 

Varme og trivsel, vennlige omgivelser: 

 Valg av naturlige materialer og farger 
 Lyssetting, i kombinasjon med dagslys 
 Utforming av fellesarealer så vel som i avdelinger og rom 
 Kunstnerisk innslag i behandlingsområder og atrier 

For å oppnå disse målsettingene gis de ulike etasjer og rom ulik karakter ved blant annet bruk av 
temafarger og effektfarger. Disse knyttes til byggetrinn 1 sine arealer for å skape sammenheng og 
gjenkjenning. Sammen med ulike karakter på materialer og farger vil moderne belysning også gi 
variasjonen og ulike kvaliteter.  

7.5 Funksjonell beskrivelse  

7.5.1 Kliniske sentre 
Det henvises til kapittel 4.5.2 Driftsmodeller som ligger fast fra konseptfaserapporten/prosessen 2016 
og  kapittel 4.6 om prosess for plassering av funksjoner i byggetrinn 2.  

7.5.2 Brukersamarbeidet 
Det henvises til kapittel 4.7 om involvering og brukermedvirkning.  

7.5.3 Standardrom 
Definisjonen av standardrom er rom med likt areal og samme funksjon, og som det finnes flere 
identiske av. Standardrom angir standardiserte løsninger og brukes som mal i prosjektet. Hensikten 
med standardrommene er å sikre samme kvalitet og generalitet i prosjektet, og stor grad av 
standardiserte rom som er fordelaktig i et rasjonelt og godt byggesystem. 

Standardrom ble utviklet i forprosjektet og bearbeidet videre parallelt med utviklingen av 
planløsningene. Rommene er illustrert med romskjemaer som viser planløsning, himling og oppriss av 
alle vegger. Det er også lagt til 3D-illustrasjon fra to motsatte synsvinkler for å vise hele rommet. 

7.6 Landskap  
Motiv og premiss 
Motiv og premiss for landskapsutformingen i uteområdene, forbundet med byggetrinn 2, hensyntar en 
sammensatt brukergruppe; pasienter som i sterk grad påvirkes av de omgivelsene de oppholder seg i, 
pårørende som tar siste avskjed i kapellet, personale som ferdes med sykkel til og fra jobb og 
driftspersonell til avfallsrom. Det må spesielt tas hensyn til de mest sårbare brukergruppene og skape 
uteområder med harmoniske og beroligende rammer som inneholder vegetasjon. Vitenskapelige 
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studier viser at tilgang til eller utsyn over utearealer med grønne elementer har en helende og 
beroligende/restituerende effekt på pasienter, pårørende og personale.  En gjennomtenkt belysning vil 
også bidra til å sikre trygghet og lesbarhet i utearealene på gjennom døgnet og året.   

Formspråk og materialbruk  
Atriumgården ved fremtidig kreftavdeling plan 1 

Det skal skapes plass både til opphold, skjerming til og utsyn fra pasientrommene. Målet er at dette 
utearealet skal gi en positiv distraksjon fra opphold på sykehuset.  Utformingen er inspirert fra 
takhagene med opphøyde trekonstruksjoner og innbygget sitteplasser med plass til vegetasjon. Det 
skapes ulike rom, skjerming og varierende oppholdsplasser som er sikre og tilgjengelige for brukerne.  

Område ved kapell 

Innenfor det lille område ved kapellet skal det skapes et lunt sted som skjermes mot øvrig ferdsel og 
kan bidra til å skape ro og fred til ettertanke. Bruk av vegetasjon er viktig for å myke opp det harde 
uttrykk i omgivelsene. Her tilrettelegges det for et kortvarig uteopphold med sitteplasser.   

Sykkelparkering og øvrige utearealer 

Det totale område for sykkelparkering blir opprettholdt ifm. utbyggingen og det søkes å få plass til så 
mange sykler som mulig innenfor området. Det skal ellers skapes et fint adkomstområde med innslag 
av beplantning mot fasadene samt for å ta opp høydeforskjeller. 

Overflatevann 
Overflatevann ønskes i størst mulig omfang å fordrøyes på egen tomt før det slippes ut på kommunalt 
ledningsnett. Her benyttes løsninger i form av blant annet fordrøyningsmagasiner/kassetter i område 
ved sykkelparkering. 

7.7 Bygningsmessig og teknisk beskrivelse  
Byggetrinn 2 er andre byggetrinn i utvidelsen av sykehusanlegget og består av to deler, nytt påbygg 
over S- og Ø-blokk, og ombygging av deler av M- og S-blokk. Som beskrevet i kap. 7.4 er byggetrinnet 
en videreføring av anleggets blokk-system og kompletterer denne bygningsstrukturen i sør-østre del. 
Byggetrinn 2 er utformet som sengeområder i S- og Ø-blokk og polikliniske behandlingsområder i M-
blokk, som en videreføring av Haugesund sjukehus sin behandlingsmodell, klinisk senter-modellen, 
som beskrevet i annet kapitel i dette dokumentet. I tillegg til disse sentrale prinsipper og behov, er 
utformingen også styrt av det eksisterende anleggets tekniske struktur, særlig påbyggsdelen som må 
forholde seg til underliggende bærende konstruksjon og andre fysiske og tekniske rammer i 
ombyggingsarealene. 

7.7.1 Bygningsmessig beskrivelse 
Byggetrinn 2 består hovedsakelig av tre ulike bygningsdeler. Den nye delen av Ø-blokk er utformet for 
sengeområder hvis økning i kapasitet er ett av hovedmålene for dette byggetrinnet. I M- og S-blokk er 
det hhv innvendige ombygginger og påbygg på eksisterende bygg og de er nødvendigvis utformet 
etter og følger underliggende bygg sine eksisterende størrelser og dimensjoner. I tillegg kommer 
ombygging i eksisterende plan 01-03 S-blokk og plan 01 Ø-blokk. 

Funksjonsarealene er utformet med fokus på hensiktsmessig drift og fleksibilitet med hensyn til 
fremtidige endringer. I sengeområder er planleggingsmodulen for sengerom godt egnet til andre 
funksjoner, og i alle deler kan rominndeling endres over tid for å tilpasses nye funksjoner eller 
behandlingsmetoder.  

Etasjehøyder i Byggetrinn 1 må forholde seg til eksisterende etasjehøyder. For å sikre 
funksjonsmessig himlingshøyde i rom betyr dette at det er begrenset med høyde og plass over himling 
for tekniske føringer som må planlegges og utformes deretter. Plassering av tekniske hovedføringer er 
derfor nøye vurdert for å gi korte avstander i etasjene og reduserte dimensjoner, særlig på 
ventilasjonskanaler. 

Byggets konsept tillater ombygging av en enkelt etasje til nye funksjoner av samme 
tyngde/kompleksitet uten konsekvenser for etasjen under og over. 
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7.7.1.1 Konstruktive prinsipper og byggets strukturelle planløsning 
Nye Ø-blokk og øvrige dekker er utformet etter litt ulike prinsipper. Ved beslutning om å rive del av 
gamle Ø-blokk i endret konsept i revidert konseptrapport, og bygge nytt helt ned til terreng, kunne nye 
Ø-blokk utformes mer fritt, uten hensyn til underliggende bygg. For påbyggs- og ombyggingsdelene 
var underliggende geometri, konstruksjoner og tekniske hovedføringer del av de faste rammene for 
prosjektet. 

Nye Ø-blokk: 

Med økning og fornyelse av sengekapasitet som ett av hovedmålene for utvidelsen av sykehuset er 
nye Ø-blokk utformet for sengeområder. I revidert konseptrapport ble bygningskroppens bredde 
utvidet for å muliggjøre standard sengerom på begge sider av midtstilt korridor. Dette økte den totale 
kapasiteten og førte til en mer rasjonell og hensiktsmessig utforming både behandlings- og 
bygningsmessig. 

Planlegging ble derfor basert på en-sengsrom og ved utvikling av standardrom kunne rombredden 
avklares og legges til grunn for de konstruktive prinsippene. Varianter av modulen ble utviklet for to-
sengsrom/luftsmitteisolat, og for kontaktsmitteisolat. Basismodulen er i tillegg egnet for, og kan 
inndeles om nødvendig for sengeområdets ulike støttefunksjoner. 

For å sikre generalitet og byggbarhet er plassering av romtype (og dermed også det konstruktive) 
systematisert. Dette er spesielt viktig for baderom med sine vertikale føringer. I samråd med brukerne 
ble det besluttet at to-sengsrom/luftsmitteisolater plasseres lengst nord i fløyen, én på hver side av 
korridoren, med neste rommodul dimensjonert for kontaktsmitte. Deretter mot syd, rommoduler for en-
sengsrom. Sentralt i etasjene ble plassert arbeidsstasjon og støtterom (eksempelvis lokalt 
desinfeksjonsrom med rent lager). Sør i fløyen er det planlagt standardisert løsning for avfallsrom ned 
nedkastsjakt, renholdsrom, WC mv. I enkelte etasjer er det valgt å slå sammen rom for å etablere flere 
to-sengsrom eller etablere andre funksjonsrom, dette er gjort uten påvirkning av prinsipp for baderom 
eller det konstruktive og kan i fremtiden også gjøres om. 

For vertikal transport og forflytning er det etablert ny heis- og trappekjerne nord i Ø-blokk med 
umiddelbar tilgang til/fra publikumsaksen i nord og sykehusets hovedinngang i plan 01. Nord i plan 02-
05 er tilgangen til G-blokk via et mellombygg. En kommunikasjonstrapp er etablert i koblingen mellom 
nye Ø-blokk og S-blokk, i de nederste etasjene er dette også en rømningsvei. Utvidelsen i byggetrinn 
2 benytter seg ellers av de eksisterende heis- og trappekjerner ved naturlig tilkobling til sykehusets 
hovedkorridorer og kommunikasjonsveier. 

Ombyggingsarealer S- og Ø-blokk: 

Ombyggingen i plan 02 og 03 S-blokk er en videreføring av løsninger utviklet i Byggetrinn 1. Det er 
utført diverse forberedende arbeider, særlig forboring av nedløpspunkter og forsterkning av bærende 
konstruksjoner slik at gjennomføring av byggetrinn 2 ikke forstyrrer unødvendig arealer i plan 01 fra 
byggetrinn 1 som er tatt i bruk. Planløsningene har altså vært mere forhåndsdefinerte, med en del 
justeringer i byggetrinn 2 i samråd med brukerne.  

Planløsningene bygger på en to-korridorløsning, som tidligere, men med funksjonsrom langs yttervegg 
i både nord og sør (i gammel løsning var korridor plassert langs yttervegg av funksjonsmessige 
årsaker). Støtterom er generelt sentralt plassert i en midtsone, mellom korridorene. 

Påbygg på S-blokk: 

Påbygget er som beskrevet styrt av underliggende eksisterende bygg, både konstruksjonsmessig og 
av vertikale tekniske føringsveier. Sengerom mot syd er dermed relativt store og kan benyttes som to-
sengsrom eller isolater. Mot nord er de langt grunnere på grunn av den konstruktive modulen som 
også omfatter korridoren, og må orienteres langs yttervegg, noe som gir et lavere antall. Støtterom er 
sentralt plassert på samme måte som i ombyggingsetasjene under. 

Ombygging M-blokk: 

Tre etasjer i M-blokk planlegges ombygget til polikliniske funksjoner, plan 02, 04 og 05. Prinsippene 
for de nye løsningene har vært å opprettholde strukturen på hovedkorridorene (to-korridorsystem, 
nord-sør), opprettholde hovedforsyninger til etasjene, og der mulig beholde eksisterende vegger mv 
der disse er egnet for nye funksjoner og arealbehov. Videre at etasjer over og under med arealer i drift 
ikke påvirkes av ombyggingen, altså at eksempelvis nye nedløpspunkter mv unngås eller minimeres. 
Det er altså utført en rasjonalisering, ikke bare med tanke på funksjon og drift, men også med tanke 
på investering. Selv om enkelte rom således kan ha relativt begrenset ombyggingsbehov, vil hele 
arealer omfattes av ombyggingen. 
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Nye planløsninger er utviklet i samråd med brukerne og viser funksjonelle arealer og rom som 
tilfredsstiller de medisinske behandlingsbehovene samtidig som de nevnte prinsippene overholdes. 
Det er nødvendigvis lagt inn nye tverrkorridorer for sikre tilgang og nærhet internt i avdelingene og 
støtterom er innplassert også med tanke på tekniske føringer og drift. Behov for dagslys har vært et 
sentralt trema og har påvirket innplassering av rom for varig opphold, som gjelder også generelt i 
byggetrinn 2. 

Ombygging Ø-blokk: 

Gjenværende del av Ø-blokk plan 1 bygges om til behandlingsarealer for sengeområdet i den nye 
delen. Ved å bygge nytt var det mulig å sikre dagslys til både plan 01 i den nye delen og til den gamle 
delen som før hadde en svært dyp planform med store arealer uten dagslys. Etablering av et nytt 
atrium mellom de to var løsningen, med sengerom langs østsiden i det nye bygget og behandlingsrom 
og støtterom i den gamle. De eksisterende arealene bygges om etter samme rasjonelle prinsipper 
som i M- og S-blokk og er ført noe inn i S-blokk og gir kontinuitet både i avdelingens arealer og i 
anleggets kommunikasjonsveier. 

7.7.1.2 Industrialisert bygging 
I byggetrinn 1 ble det utført prefabrikkering av bygningskomponenter, særlig fasadeelementer, med 
fordeler med tanke på kostnader, effektivisering av byggeprosessen samt redusert behov for stillas. 
Prefabrikkering under kontrollerte fabrikkforhold bidrar til jevn kvalitet gjennom hele leveransen og 
reduserer oppfølging på byggeplass. I byggetrinn 2 er det også gode muligheter for å benytte 
prefabrikkerte komponenter med et rikt utvalg av aktuelle leverandører, særlig på nybyggsdelen og 
trang byggeplass, som kan også gi kortere byggetid totalt sett. Bygging i seksjoner med store 
bygningsdeler er som for byggetrinn 1 vurdert å være mindre hensiktsmessig siden det vil mest 
sannsynlig gjelde kun for nye Ø-blokk og antallet leverandører er lavere, det vil også føre til 
begrensninger med å utføre fremtidige ombygginger. Antall etasjer kan også være en avgjørende 
faktor. 

Ved utstrakt bruk av prefabrikkerte komponenter i bygningen oppnås tidlig tett bygg i et værhardt 
vestlandsklima. Den trange tomtesituasjonen er også utfordrende med hensyn til bruk av stillas, hvor 
mange personer som kan jobbe effektivt på byggeplass, og hvor store lagre man kan ha av materialer. 
Bruk av prefabrikkerte komponenter som heises inn på plass av byggeplasskranene vil kunne 
redusere disse usikkerhetene betydelig.  

Følgende bygningsdeler er vurdert som hensiktsmessig å få levert som prefabrikkerte elementer: 
bære- og dekkekonstruksjoner, ytterveggselementer, tekniske installasjoner, og for nybyggsdelen kan 
i tillegg vurderes bad og øvrige våtrom. På produktnivå brukes systemer for dører, himlinger og 
glassvegger. 

7.7.1.3 Fasadeutforming 
Fasadene er byggets ansikt utad mot byen samtidig som de skal løse en rekke funksjoner som er 
knyttet til bruken av bygningen. Fasadene er bygningens klimaskall, vinduer skal gi dagslys og 
utsynsmuligheter, det skal skjermes for sol og innsyn.  

For nybyggsdelen er det valgt en systematisk inndeling som følger byggets og funksjonsarealenes 
premisser. En kombinasjon av horisontale og vertikale elementer i metall og glass fremhever byggets 
etasjer samtidig som behov for vinduer og dagslys i rommene samt innslag av bærende 
konstruksjoner ivaretas. Det etableres således et rammeverk der uregelmessigheter ivaretas innenfor 
systemet og på denne måten oppnås sammenheng med eksisterende anlegg med sine vindusbånd 
og nylig ferdigstilte SV-blokk med sin tydelige fasadeutforming. 

Overgangene mellom de ulike deler er utformet ulikt etter de lokale forholdene. Mellom M- og S-blokk 
er tilkoblingen planlagt på bred front der nye etasjer i S-blokk bygges tett innpå M-blokk for å sikre de 
nødvendige funksjonelle og tekniske løsningene. Mellom S- og Ø-blokk er overgangen styrket ved 
bruk av balkonger som binder de to delene sammen. Dette er på mange måter byggetrinn 2 sin 
hovedfasade, godt synlig fra Karmsundgata og i de fleste etasjer er fellesfunksjoner lagt til arealene 
innenfor balkongene slik at alle får tilgang. Mellom Ø-blokk og G-lokk er tilkoblingen utført med så lite 
innslag som mulig i form av en smal broforbindelse. Dette er både for at minst mulig areal i G-blokk 
brukes opp og for å sikre at brannseksjonering mellom de to blokkene foretas i nybyggsdelen. 

Fasadene får en relativt lys farge med høy refleksjonsgrad for å sikre tilstrekkelig daglys i 
funksjonsrom i nedre etasjer. Dette gjelder både for rom i prosjektets egne deler og for at dagslys til 
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rom i nabobygg ikke reduseres. Det samlete uttrykket er av en lettere art enn det eksisterende 
underliggende bygget.  

Fasadene på nybyggsdelen vil tilfredsstille passivhuskrav. På ombyggingsdeler vil dette etterstrebes, 
men er ikke et krav. På fasaden mot sør i plan 04-06 er det lagt til rette for bruk av solceller som en 
integrert del av fasadesystemet. Solcellepaneler vil erstatte kledningspaneler innenfor samme system. 
Utredninger viser at dette kan gi driftsmessige fordeler (redusere strømforsyning til sykehuset og 
driftskostnad) og vil utredes nærmere i neste fase. Solcelleanlegg på tak vil også bidra til reduserte 
driftskostnader og vil også kunne utredes nærmere i neste fase. 

For skjerming mot sol og innsyn er det foreslått bruk av utvendig screen-duk montert i kassetter 
integrert i fasadesystemet over vinduene. Felt med translusent materiale (perforert duk) vil likevel 
slippe inn dagslys i de funksjonsarealer der det er ønsket samtidig som det gir utsyn på dagtid. I 
fasaden mot syd, og øvre etasjer mot øst og vest, er det viktig å skjerme mot sol og ha tilstrekkelig 
kapasitet på kjøling, dette er tilrettelagt for i prosjektet. 

For ombyggingsdelene er det ikke lagt opp til en generell fornyelse eller oppgradering av fasader eller 
vinduer, de skal opprettholdes i størst mulig grad som de er. Lokale justeringer vil likevel være 
nødvendig som følge av eksempelvis nye brannkrav eller forsterkninger/vindkryss i bæresystemet, 
disse vil utføres innenfor eksisterende fasadeuttrykk og materialbruk. Det er to unntak: 

 S-blokk plan 2 sørfasade, ombygging fra vinduer høyt på vegg til vindusbånd med vinduer for 
sengerom som i øvrig eksisterende anlegg/bygg, inkludert ny utvendig solskjerming; utføres 
innenfor eksisterende fasadeuttrykk. 

 Ø-blokk plan 01 atrium: nye yttervegger der atriet etableres, utformes etter egne premisser 
med store vinduer for å sikre dagslys, med utvendig solskjerming der nødvendig og innvendig 
blending mot innsyn. 

7.7.2 Byggeteknisk beskrivelse 
Byggetrinn 2 består av et nybygg i 3 etasjer over eksisterende S-blokk og et nybygg i 7 etasjer der 
hvor deler av dagens Ø-blokk ligger. Det etableres gangbroer mellom nybygg i nord til eksisterende G-
blokk, og sammenkobling av nybygg mot eksisterende M-blokk. Drøyt halvparten av dagens to 
etasjers Ø-blokk, samt trapperom mot S-blokk rives for å gi plass til nybygget. 

Nytt bygg fundamenteres på fjell/undersprengt fjell i nord og i noen grad på peler i sør mot 
eksisterende VA-bygg.  

Bæresystemet utføres med søyler av stål og betong, og bjelker av hatteprofiler i stål. Som 
etasjeskillere og tak benyttes hulldekkeelementer som også ivaretar horisontal avstiving sammen med 
veggskiver av betong. Bæresystemet i eksisterende S-blokk forsterkes for å tåle laster fra påbygget, 
samt for å oppta økte laster fra vind og jordskjelv. 

Det legges til grunn bruk av betong i lavkarbonklasse B, armering med resirkuleringsgrad 90 % og 
stålprofiler med 60 % resirkulert stål.  

Trapper og repos utføres i stål og prefabrikkert betong.  

7.7.3 Teknisk infrastruktur 
Utomhus teknisk anlegg erstattes for de deler som blir berørt av nye bygg og anlegg. Omlegging og 
nyanlegg er i hovedsak begrenset til overvannshåndtering for utomhusarealene mellom ny Østfløy og 
nybygg i Ø-blokk. Det legges opp til tilkobling av overvannet til nye bunnledninger i Ø-blokk, og 
videreføring via eksisterende anlegg til offentlig ledning for overvann i Stavangergata. 

7.7.4 VVS-tekniske løsninger 
Hovedføringer for tekniske fag legges opp etter fast struktur i korridorsoner hvor hensyn til 
himlingshøyder, endringsmulighet og tilkomst for drift og vedlikehold er vektlagt. 

Samtlige arealer innenfor prosjektgrensene skal sprinkles. IKT-rom og hovedtavlerom skal beskyttes 
med separate Inergen slokkeanlegg og el-nisjer utstyres med slokkeampuller. 

Nybygg 
Rørtekniske anlegg er i hovedsak tilknyttet eksisterende hovedinfrastruktur og delsystemer.  
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Ventilasjonstekniske rom er lokalisert i U1 i Ø-blokk, med direkte adkomst fra bakkeplan, samt for hver 
påbyggingsetasje i S-blokk. I tillegg er det avsatt areal i U2 for fremtidig aggregat for luftsmitteisolat i 
Ø-blokk.  

Eksisterende ventilasjonsaggregat 360.006 i U2 Ø-blokk fases ut og det etableres nytt 
ventilasjonsaggregat for å betjene arealer i gjenstående del av Ø-blokk og U2 i S-blokk. 

Eksisterende bygg 
I S-blokk er det medtatt utskifting VVS-tekniske anlegg samt overgang til vannbåren romoppvarming. 
Sanitæranlegg tilkobles eksisterende oppstikk fra BT1 som videreføres gjennom nybygg over plan 3.  

For M-blokk og eksisterende del av Ø-blokk er det medtatt stor grad av utskifting av tekniske føringer 
og tilkoblingsutstyr som følge av alder og tilstandsgrad. Sanitærutstyr som får endret plassering er 
også medtatt utskiftet.  

Eksisterende vannbåren romoppvarming for M-blokk er av nyere dato og skal beholdes i størst mulig 
utstrekning. 

Videre skal det etableres nye ventilasjonssystemer i M-blokk for å redusere energibruk og luftmengder 
tilpasset ny bruk av arealer.  

7.7.5 Energikonsept  
Det er etablert en stegstrategi for vurdering av energiforsyning til ByggHaugesund 2020 Byggetrinn 2 
(BT2). Arbeidet er fordelt på to steg; steg 1- levere varme og kjøling til BT2 og steg 2- 
leveransesikkerhet. Denne strategien er valgt i hovedsak for å sikre varme- og kjøleleveransen til BT2. 
Samtidig er det viktig å optimalisere energiforsyningen og sikre driftssikkerheten over tid for hele 
bygningsmassen, derav steg 2 i prosessen. Steg 2 er ikke en del av byggetrinn 2 prosjektet og må evt 
løses utenfor prosjektet. 

7.7.5.1 Steg 1 – Varme – og kjøleleveranse BT2  
Dette kapittelet beskriver løsning for steg 1 i prosessen med valg av energiforsyningsløsning til BT2. I 
steg 1 beskrives ikke hvordan sykehuset skal oppfylle redundanskrav og øke driftssikkerheten i 
systemet for hele sykehuset. Løsningen har kun tatt hensyn til å sikre at BT2 får levert nok effekt til 
oppvarming, tappevann og kjøling.  

Varmeleveranse  
Effektbehov til BT2 forutsettes være 0,32 MW inklusive 20 % sikkerhetsmargin, fordelt mellom 143 kW 
ventilasjon og 120 kW romoppvarming. Dette er oppgitt av RIV på nåværende tidspunkt i prosjektet. 
Det ble i 2021 installert en vannkjele på 1,3 MW, som er dimensjonert for å dekke 1 MW til BT1 og 0,3 
MW til BT2. Effektbehovet til BT2 forutsettes nå å være 20 kW større enn ved installasjon av vannkjel. 
Rådgiver mener likevel at eksisterende varmesystem vil kunne levere dimensjonerende effektbehov til 
BT2 under normale driftsforhold. Varmeløsning beskrevet i steg 1 vil derfor innebære påkobling av tur-
/returledning på hensiktsmessig punkt i eksisterende energisentral.   

Varmt tappevann 

Effektbehovet for varmt tappevann til BT2 forutsettes være 160 kW, oppgitt av RIV i prosjektet ved 
nåværende tidspunkt. Basert på forutsatt effektbehov vil det være tilgjengelig kapasitet i dagens 
system til å kunne levere varmt tappevann fra eksisterende energisentral, under normale driftsforhold. 
På samme måte som varmeleveransen vil tappevannsløsning i steg 1 være påkobling på 
tappevannsledning i energisentral.  

Kjøleleveranse 
Kjølebehovet til BT2 er estimert av RIV i prosjektet til å være 0,32 MW inkl. sikkerhetsmargin på 30 %. 
Effektbehovet er fordelt mellom 160 kW ventilasjonskjøling og 88 kW komfort- og prosesskjøling.  

I dag er det problemer med å levere nok kjøling til eksisterende bygningsmasse på de varmeste 
dagene i året. En grunn til dette er at kapasiteten til varmepumpen/kjølemaskinen er svekket da det 
kun er 1 av 3 kompressorer som er i drift. Dette medfører at det kun er ca. 20 % tilgjengelig kapasitet 
på denne. I tillegg er systemet avhengig av frikjøling fra sjøvann. Kapasitet på frikjølingen er størst på 
vinteren når sjøvannstemperaturen er lavest og når kjølebehovet er minst. Det vil si at når sykehuset 
trenger mest kjøling er det ikke tilgjengelig like stor effekt fra frikjølingen. I tillegg til ovennevnte 
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problem i systemet informerer driftsavdelingen om at det er en begrensning knyttet til kapasiteten i 
rørnett og på sirkulasjonspumpen til kjølesystemet.   

Slik situasjonen er i dag vil det derfor være nødvendig å installere/oppgradere kjølesystemet for å 
kunne levere kjøling til BT2. Løsningen for å dekke kjølebehovet i steg 1 er å installere en kjølemaskin 
med installert effekt tilsvarende estimert kjølebehov. Kjølemaskinen vil bli plassert i eget rom i 5. 
etasje i M-blokk. Denne plasseringen av kjølemaskinen er gunstig med tanke på påkobling til 
eksisterende isvannssystem, samt gunstig for rørføring for dumping av overskuddsvarme til tørrkjøler 
på tak. Kjølemaskinen til BT2 skal operere som en satellitt – den bidrar til felles kjøleleveranse for hele 
sykehuset under normale driftsforhold, men kan isoleres ut og bare forsyne BT2 ved behov. Det vil si 
at kjølemaskinen er spisslast for sjøvannsvarmepumpen – når behovet i hele bygningsmassen er 
større enn det varmepumpen kan levere, vil kjølemaskinen i BT2 starte opp og levere kjøling til felles 
isvannssystem.   

I steg 1 vil overskuddsvarmen fra kjølemaskinen dumpes til tørrkjøler plassert på tak. Det kan ved et 
senere tidspunkt vurderes å benytte seg av overskuddsvarmen til forvarming av tappevann eller 
romoppvarming, avhengig av temperaturnivåer.  

Kjøleløsningen vil ikke bli dimensjonert for N+1 - nødstrøm utelates derfor fra vurderingen. Rom som 
er kritiske med tanke på kjøling, eksempelvis IKT rom, installeres med nettvann som back up.  

Valgt kuldemedium for kjølemaskinen skal etterstrebe å være klimavennlig. Det anbefales å benytte 
naturlig kuldemedium eller et medium med lav GWP. Dette også for å ta høyde for at reglene for hvilke 
kuldemedier som er tillat blir strengere med årene. Valg av kuldemedium kan derimot påvirke 
plassering av kjølemaskinen. Eksempelvis er det et strengt regelverk for funksjoner knyttet til 
ammoniakk/propan-kjølemaskiner. Det er derfor viktig at det tidlig gjøres en risikovurdering av 
kuldemediet og plassering for å kunne hensynta disse faktorene.  

Steg 2 – Opsjon  
Varmeleveranse  
Det vil videre pekes på ulike løsninger for å sikre driftssikkerheten til hele sykehuset, både for 
tappevann og oppvarming.  

Dette kan blant annet innebære oppgradering av varmepumpe i T-blokk og sikre at sykehuset 
oppfyller redundanskravet. Sikring av driftssikkerheten for hele sykehuset ligger utenfor byggetrinn 2 
prosjektet, prosjektet vil kun peke på mulige tiltak. 

Kjøleleveranse  
Det vil videre vurderes ulike løsninger for å levere kjøling til BT2 som også vil bidra til å øke 
driftssikkerheten til hele sykehuset.  

Dette vil blant annet kunne innebære å benytte ledig kapasitet i kjølekontainer til BT1 og oppgradering 
av varmepumpe i T-blokk. Dersom dette kan komme som erstatning for foreløpig valgte løsning i 
byggetrinn 2 innenfor rammen, vil dette arbeides videre med innenfor prosjektet. Ellers ligger alle tiltak 
knyttet til driftssikkerheten i stort for hele sykehuset utenfor prosjektet. 

7.7.6 Elektrotekniske anlegg  
Elektrotekniske anlegg vil tilkobles allerede eksisterende strømforsyningsanlegg. Dette gjelder 
reservekraft, nettforsyning og uavbrutt kraftforsyning.  Det etableres nye hovedtavlerom i plan U2 for 
ø-blokk og nye etasjer s-blokk, mens ombyggingsarealene i M- og S-blokk vil bli tilknyttet eksisterende 
fordelinger.  

De eksisterende arealene i S-blokk blir strippet ned, og ny installasjon inngår i prosjektet. I M-blokk vil 
installasjoner som oppfyller dagens krav og forskrifter tilstrebet gjenbrukt.  

Det blir etablert IKT-nettverk tilknyttet nye etasjefordelere i den enkelte etasje. Nye etasjefordelere 
tilknyttes eksisterende hovedfordelere med redundante fiberforbindelser. Lyd- bilde og AV-anlegg 
benytter IKT-nettverk for kommunikasjon. Alarm og signalanlegg viderefører løsninger i eksisterende 
bygningsmasse og tilknyttes disse.  

For vertikal transport etableres det to person-/sengeheiser i den nordre delen av ø-blokk.  

Automasjon 
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Det tas sikte på en utvidelse av SD-anlegg til byggetrinn 1 for å inkludere nybygde arealer i byggetrinn 
2. Lokal automatikk for alle VVS-systemer og romkontroll for hele den nye bygningsmassen knyttes 
opp mot SD-anlegget. Detaljeringsgraden på instrumentering legges på et nivå som gjør det raskt og 
enkelt å verifisere drift og feil. Alle systemer skal være autonome og driftssikre.  

I arealer som bygges om i M-blokk legges det opp til oppgradering av lokal automatikk og integrere 
dette mot samme SD-anlegg som for nybygg. 

ITB standarden NS3935 følges gjennom alle faser av prosjektet for å sikre gode integrasjoner mellom 
byggets tekniske systemer. Totalentreprenør skal ha en egen ITB-koordinator som samspiller med 
byggherrens ITB-koordinator. 

Belysning 

Belysning prosjekteres i henhold til standarder for innendørs arbeidsplasser NS-12464-1 og for 
utendørs arbeidsplasser NS-12464-2.  

For prinsipper for styring av belysning henvises til dokument: HF001-212033-E-NO-
007_01_B_Premissnotat Lysstyring. Se vedlegg 2 Forprosjekt rapport prosjektering. 

For belysningsløsninger innendørs og utendørs henvises til dokument: HF001-212033-E-NO-
004_01_B_Belysningsprinsipper. Se vedlegg 2 Forprosjekt rapport prosjektering. 

7.7.7 Akustikk  
De nye sykehusfløyene ligger delvis skjermet og delvis eksponert for støy fra vegtrafikk. For å 
tilfredsstille grenseverdi for innendørs lydnivå må vegg og vinduer ha ekstra lydisolasjonsytelser i rom 
/ fasader som er støyutsatt. I mest støyutsatte fasade må det settes krav til R´w+Ctr > 45 dB for 
veggfelt og R´w+Ctr > 38 dB for vinduer.  

Det er helikopterlandingsplass på taket på M-blokka. Det er oppgitt et tall på 11 – 15 landinger pr 
måned for plassen på taket.  

Det foreligger ikke grenseverdier fra offentlig myndigheter. Basert på erfaring og lignende prosjekter er 
det i denne utredning lagt til grunn at innendørs lydnivå fra helikopterstøy ikke bør være høyere enn 
60 – 70 dB. I nybygg bør være mulig å få til uten for store utfordringer, men det anbefales noe økte 
lydkrav til både yttervegg og vinduer i de støyutsatte områdene. I eksisterende bygninger må det 
forventes perioder med høyere støynivå enn 70 dB. For mest støyutsatte fasade anbefales vurdering 
av utskifting eller utbedring av eksisterende vinduer. Det ligger ikke i prosjektet å utbedre fasader på 
andre eksisterende bygninger. 

Støy mot omgivelsene fra tekniske installasjoner forutsettes ivaretatt med lyddempende tiltak på utstyr 
montert på tak eller i fasade. 

7.7.8 Tomteopparbeidelse  
Byggetrinn 2 vil hovedsakelig kun berøre allerede opparbeidet tomt under deler av der dagens Ø-
blokk ligger. Grunnarbeidene vil allikevel medføre meisling- eller sprengningsarbeider da det må 
etableres nye bunnledninger, og fundamenter for nybygget ikke korresponderer med dagens 
fundamentering. 

Det må forventes å utføre sprengningsarbeidene meget forsiktig og med store begrensninger i forhold 
til sprut mot omkringliggende bygninger, vibrasjoner for sykehuset, og luftoverført støy fra boring mot 
sykehus i drift. Særskilte tiltak gjennomføres i anleggsperioden i forhold til informasjon og styring om 
når sprengning og støyende arbeider gjennomføres, og det må tas hensyn til vibrasjonssensitivt utstyr 
på sykehuset som er i drift ut mot byggegropen. Gode rutiner og erfaringer fra byggetrinn 1 knyttet til 
dette videreføres i byggetrinn 2. 

Riggområdet som etableres på tomten er trangt og tett inn mot eksisterende bygninger. I bygge og 
anleggsperioden vil en forsøke å lede anleggstrafikken inn via Karmsundgata i nord og ut igjen i sør 
ved Stavangergata. Forhold rundt anleggstrafikken må koordineres med sykehuset og 
veimyndigheter. 

For nybyggene er det nødvendig med en eller to byggekraner. Disse blir stående i store deler av 
byggeperioden. Innflygningssonen for helikoptertrafikken vil bli hensyntatt.  
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7.7.9 BIM  
BIM-modellen har vært vårt sentrale prosjekteringsverktøy i forprosjektfasen. Den fungerer som en 
sentral informasjonskilde for prosjektutvikling og dataflyt for alle aktører i prosjektet. 

Resultatet er færre feil, større fleksibilitet, bedre løsninger, mer nøyaktig prissetting, og en effektiv og 
bærekraftig samhandling i hele prosjektets livssyklus. I tidligfase ble BIM-modellen benyttet til 
visualisering (geometrisk) og kommunikasjon, synkronisering med dRofus, areal og kostnadskontroll 
og mengdeuttak for kalkyle. 

Videre i prosjektet vil benyttes en arbeidsmetodikk i BIM med følgende fokus: 

 Tidlig integrering av BIM, inkludert georeferert konseptuelle og parametriske volumer med 
mulighet for dataimport og ekstraksjon. 

 Redusere usikkerheten for feilprosjektering som gir større trygghet for et prisgrunnlag innenfor 
kalkyle, og som gir et tydelig og konsistent arbeidsunderlag for bygging med økt 
kostnadskontroll.  

 Oppmuntre og støtte standardisering ved bruk arbeidsmetodikker for dupliserte løsninger og 
mulig modulbasert konstruksjon. 

 Automatisering av oppgaver som for eksempel datakobling og berikelse av informasjon på 
modeller, import/eksport rutiner, kollisjonskontroll og andre kontrollrutiner.  

 Støtterelevant innovasjon innenfor området arbeidsflyt, og bidra til utvikling av digitalisering i 
prosjektet. 

7.7.10 Miljø  
Hovedfokus i forprosjektet har vært å fastsette et miljøprogram og en miljøoppfølgingsplan tilpasset 
prosjektets rammer. Prosjektet skal tilstrebe å følge Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter, 
som er en videreføring av veilederen "Grønt sykehus".  
  
Miljøprogrammet er prosjektets styringsdokument for miljø og bærekraft fra planfase til ferdigstillelse, 
og skal være en del av kontrahert entreprenør sine forpliktelser i prosjektet. Programmet gir 
informasjon om hvilke betingelser og ambisjoner prosjektet har med hensyn til miljø og fastsetter 
miljømål som skal legges til grunn for valg av løsninger og tiltak gjennom hele prosjektets livsløp.  
  
De fem miljømålene som er etablert for prosjektet er: 

 
1. Lokalmiljø: Det skal innføres tiltak for å redusere ulemper for eksisterende sykehus i byggefasen.  

Utnyttelse av tak må utredes mtp. fordrøyning, økologi, solceller og opphold.  
 

2. CO2-utslipp fra materialer per bygget kvadratmeter nybygg skal tilstrebes å reduseres med 20%  
sammenlignet med referanseverdien på 451 kg CO2e/m2 BTA (sykehuset Østfold Kalnes).  
Bygget skal prosjekteres for lang levetid og klimaendringer. Det skal i størst mulig grad legges til  
rette for demontering og gjenbruk av bygningsdeler/-komponenter. Bygg og installasjoner skal  
utformes mht. fleksibilitet.  
 

3. Fossilfri/utslippsfri byggeplass: Det skal tilstrebes at byggeplassen skal være fossilfri og utslippsfri 
så langt det er mulig. Oppvarming og byggtørk skal være fossilfri jf. Stortingets vedtak om forbud 
mot å fyre med fossil olje til byggvarme fom. 1. januar 2022. Det må vurderes om eksisterende 
energisentral kan benyttes til bl.a. byggtørk.  
 

4. Avfall fra byggeriet skal reduseres. For nybygg skal det tilstrebes å ikke overstige 30 kg per 
bygget kvadratmeter og minimum 90% skal kildesorteres.  

 
5. Energiforbruk: Nybygg skal tilfredsstille passivhusnivå og oppnå energikarakter A. 

Egenproduksjon skal tilstrebes å økes (varmepumpe, solceller og bioenergisystem). Det skal 
stilles krav til lavt energi- og effektforbruk på alt utstyr, samt energimåling av energikrevende 
utstyr.   

 
Løsninger og tiltak for å tilfredsstille miljømålene er videre detaljert i miljøoppfølgingsplanen. 
Miljøoppfølgingsplanen er et levende dokument som skal videreføres og oppdateres i de påfølgende 
prosjektfasene, frem til ferdigstillelse. Av tiltakene er det blant annet fokusert på hvilke muligheter 
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prosjektet har til å redusere klimagassutslipp fra materialbruk i byggefasen og energibruk i driftsfasen, 
i tillegg til hvordan bygget kan prosjekteres for lengre levetid og klimaendringer.  
 
I henhold til Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter er det i forprosjektet utført et 
klimagassregnskap for nye materialer. Regnskapet viser at de mest effektive tiltakene for å redusere 
klimagassutslipp fra materialer er å vurdere lavkarbonklasse for betong og andel resirkulert stål i 
armeringsjern og stålprofiler. Avhengig av disse materialvalgene, ligger prosjektet an til å kunne oppnå 
rundt 10-20% reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med referanseprosjektet. 
 
Det er lagt premisser for hvordan nybygget skal kunne oppnå passivhusnivå og energikarakter A. I 
henhold til miljøprogrammet er det også utført en vurdering av solcelleanlegg, som et tillegg til 
eksisterende energisentral, som kan bidra til lavere klimagassutslipp fra energibruk i driftsfasen.  
 
Det er også utført en miljøkartlegging som angir hvilke bygningsdeler som må behandles som farlig 
avfall.  
 
Det er gjennomført ombrukskartlegging for eksisterende bygg. 

7.7.11 Universell utforming  
Prosjektet skal forholde seg til teknisk forskrift TEK 17, krav til universell utforming er en del av dette. 
Prosjektering skal ellers følge og ivareta gode prinsipper for universell utforming. Det presiseres at det 
ikke bare er mål og minimumskrav som er viktige, det er også den helhetlige ideen om at bygget skal 
være et godt, trygt og funksjonelt sted for alle å være og bevege seg i. 

Alle rom og korridorer skal utformes med hensyn til universell utforming med tilstrekkelig 
dimensjonering, at det er plass ikke bare til å utføre tiltenkt funksjon, men også plass særlig ved bruk 
av rullestol for å åpne dører, ved servanter, adkomst og passasje. Valg av materialer, farger og bruk 
av kontraster så vel som belysning og skilting skal sikre tilgjengelighet og funksjonelle løsninger for 
alle. 

Selv om i begrenset omfang skal beplantningstyper være tilpasset universell utforming (UU) iht. krav 
om at det ikke benyttes arter som kan fremkalle allergiske reaksjoner.  

7.7.12 Arealoversikt  
Arealoversikt for nybygg og ombygging for byggetrinn 2: 

Totalt nybygg og ombygging:  
Tegnet nettoareal som funksjonsareal:     8 670 m2 
Bruttoareal:      16 965 m2 

 

SØ-blokk og M-blokk 
Kombinert SØ-blokk (nybygg og ombygging): 

Tegnet nettoareal som funksjonsareal:    6 426 m2 

Bruttoareal:      12 635 m2 

 

M-blokk ombygging plan 2, 4 og 5: 

Tegnet nettoareal som funksjonsareal:    2 244 m2 

Bruttoareal:          4 330 m2 

 

Arealer per blokk: 
Nybygg: 

Tegnet nettoareal som funksjonsareal:  

 Ø-blokk       2 633 m2 
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 S-blokk       1 680 m2 

 Totalt        4 589 m2 

Bruttoareal: 

 Ø-blokk        5 839 m2 

 S-blokk        3 322 m2 

 Totalt         9 161 m2 

 

Ombygging: 

Tegnet nettoareal som funksjonsareal:  

 Ø-blokk           428 m2 

 S-blokk        1 409 m2 

 M-blokk        2 244 m2 

 Totalt         4 081 m2 

Bruttoareal: 

 Ø-blokk           814 m2 

 S-blokk        2 569 m2 

 M-blokk.       1 394 m2 

 G-blokk             92 m2 

 Totalt         7 804 m2 

Tabell 9 Bruttoareal nybygg og ombygging byggetrinn2  

 

SØ-blokk komplett (nybygg og ombygging):   
 - uten balkonger og tilkobling G-blokk 12 267  
 - inkl balkonger og tilkobling G-blokk 12 635  

 

BRUTTOAREAL
Nybygg Ombygging

Etasje Ny Ø-blokk Ny S-blokk Balkonger Eks Ø-blokk Eks S-blokk Eks M-blokk Tilk G-blokk
6 724 942 85 35
5 724 942 85 1 463 25
4 724 942 53 1 438 22
3 724 142 53 811 22
2 724 142 1 444 1 394 22
1 938 814 307
U1 965 7
U2 252

5 775 3 110 276 814 2 569 4 330 92
Sum 9 161 7 804 uten forsterkning S-blokk
TOTALT 16 965
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Tabell 10 Netto funksjonsareal nybygg og ombygging byggetrinn 2 

 

SØ-blokk komplett (nybygg og ombygging):    6 426 
 - uten balkonger og tilkobling G-blokk 6 150    
 - inkl balkonger og tilkobling G-blokk 6 426    

 

8 Økonomiske analyser  
8.1 Overordnet kostnadsramme  
Helse Fonna HF har i sitt arbeid med økonomisk langtidsplan lagt til grunn en økonomisk ramme på 
1 032 762 163 kr (i 2022 kroneverdi) knyttet til investeringer for byggetrinn 2 i Haugesund.  

Beregningene av helseforetakets samlede økonomiske bæreevne har vært førende for vurderinger av 
helseforetakets evne ift å investere i nytt og eksisterende bygg. Den overordnede kostnadsrammen for 
prosjektet er på denne bakgrunn utarbeidet av Helse Fonna HF med utgangspunkt i helseforetakets 
bæreevnevurderinger og ble godkjent gjennom behandlingen av revidert konseptrapport for byggetrinn 
2 i styret i Helse Fonna HF i september 2020 og Helse Vest RHF desember 2020. Helse Vest RHF 
fattet følgende vedtak i styremøte 09.12.2020 ref. styresak 133/20 som grunnlag for lånesøknad: 

Vedtak (samrøystes): 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner revidert konseptrapport som grunnlag for byggetrinn 2 ved 
Haugesund sjukehus 

2. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at austalternativet blir vidareført til forprosjekt under 
føresetning av at tilsegn om lån blir gitt 

3. Kostnadsramma blir sett til 980 mill (i 2020 kroneverdi) 

4. Helse Fonna må nytte forprosjektet til betring av prosjektet m.a med grunnlag i den eksterne 
kvalitetsikringa (KSK) 

5. Helse Vest vil fremme søknad om lån overfor Helse- og omsorgsdepartementet tilsvarande 70% 
av investeringskostnaden til statsbudsjettet for 2022. 

Lån ble innvilget som omsøkt i Statsbudsjettet 2022. 

Arbeidet med forprosjektrapport ble startet opp januar 2022 og rapport med vedlegg legges fram for 
styret høsten 2022. 

Momenter fra den eksterne kvalitetssikringen (KSK) er tatt inn i forprosjektarbeidet. 

De økonomiske analysene er oppdatert i tråd med ny revidert fremdriftsplan for prosjektet. Store 
investeringssummer er flyttet fra de første årene av prosjektet slik at prosjekttiden og ferdigstillelsen er 
forlenget med to år. Den store totalentreprisen er utsatt med oppstart til 2024 og total prosjektperiode 
er forlenget med 2 år. Byggetrinn 1 har hatt en stram økonomisk styring slik at en har kunnet benytte 

NETTO FUNKSJONSAREAL
Nybygg Ombygging

Etasje Ny Ø-blokk Ny S-blokk Balkonger Eks Ø-blokk Eks S-blokk Eks M-blokk Tilk G-blokk
6 368 515 85
5 361 508 85 709
4 365 535 53 763
3 363 54 53 483
2 360 68 870 772
1 430 428 49
U1 331 7
U2 55

2 633 1 680 276 428 1 409 2 244 0
Sum 4 589 4 081
TOTALT 8 670
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byggetrinn 1 midler til store deler av de forberedende arbeidene i byggetrinn 2(fase 0, 1, 2) Dette tar 
ned store risikoområder i byggetrinn 2 i forbindelse med asbestsanering, teknisk omlegging og 
forsterkninger. Dette medfører også at en kan overføre 90 mill. av lånet fra 2022 til 2023, derav er 
også lånebehovet sterkt redusert de første årene. Viser til vedlegg u.off som viser revidert budsjett og 
ny fremdriftsplan for Byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus samt justert lånebehov for å møte endra 
forutsetninger. 

8.2 Kostnadskalkyle – prosjektkostnad  

8.2.1 Generelt om kostnadskalkylen 
Prosjekteringsgruppen for Haugesund Sykehus byggetrinn 2 har fått i oppdrag av Helse Fonna å 
utarbeide forprosjekt, med tilhørende kostnadskalkyle.  

Prosjektets kalkyle presenteres i eget fagnotat, og bør leses sammen med usikkerhetsanalyserapport 
utarbeidet av Atkins september 2022. Resultatene fra kostnadskalkylen presenteres i fagnotat for 
kalkyle.  

8.2.2 Prosess  
Kalkylearbeidet har vært forberedt parallelt med forprosjektets modning. Kalkylerådgiver har fasilitert 
prosessen, koordinert grensesnitt mellom delprosjekter, kontoer og fag, og estimert deler av 
kostnadene. Fagene RIB, RIV og RIE har kalkulert egne arbeider, ARK har benyttet kalkylerådgiver i 
Norconsult. Metier OEC har utarbeidet utstyrskalkyle.  

Alternativvurderinger av store og mindre valg i prosjekteringen er gjort løpende gjennom 
prosjekteringsarbeidet med fokus på å oppnå et kostnadsmessig rasjonelt prosjekt.  

I forprosjektets avslutningsfase har fokuset for kalkylearbeidet vært å tilrettelegge for god 
kostnadsstyring i form av kutt – og opsjonslister. 

8.2.3 Forutsetninger  
Kostnadskalkylen er utarbeidet i ISY Calcus og kontert etter NS3453:2016 og NS3451:2009.  

 Basisestimatet utarbeides med prisdato 15.2.2022, som er samme prisdato som 
våroppdateringen i ISY Calcus/Norsk Prisbok 2022. 

 Lover, forskrifter, og bransjenormer fra kalkyletidspunktet er lagt til grunn.  
 Kalkylen gjelder for prosjektet med det omfang som er programmert og beskrevet i denne 

prosjektfasen (i to varianter som beskrevet i fagnotat kalkyle).  
 Kalkylen er kontert som en utførelsesentreprise. Entreprisestrategien med en større 

totalentreprise supplert med flere mindre entrepriser på ulike entrepriseformer vil kreve en viss 
omkontering av prosjekteringskostnader dersom kostnadskalkylen skal benyttes til 
entreprisebudsjetter.  

 Det er forutsatt at det velges en entrepriseform som utnytter kapasitet i markedet og gir nokså 
god konkurranse på pris. 

8.2.4 Metode  
Bygningsdelstabellens konto 02-07 (Bygning, VVS, Elektro, Tele- og automatisering, Andre 
installasjoner, og Utendørs) er kalkulert i stor grad basert på mengdeberegnede poster, med en 
nøyaktighet som følger prosjekteringsmodenheten. Mengdegrunnlaget for disse postene er en 
kombinasjon av BIM, tegningsbasert mengdeuttak, uttrekk fra dRofus, uttrekk fra fagvise beregninger, 
og noe faglig skjønn. Enkelte kostnadsbærere er estimert basert på kvadratmeterprisbetraktninger der 
dette er rasjonelt.  

Felleskostnader og Generelle kostnader er estimert basert på prosentvise påslag, kontrollert opp mot 
byggetid, tidligere budsjetter, og referanseprosjekter. Spesielle kostnader består av utstyr (beregnet i 
dRofus), finansieringskostnader, kunst (prosentsats), og rivekostnader for Østblokk (kontert som 
tomtekostnad iht. NS3453).  

Det er beregnet MVA på alle kostnader, dette gir marginalt for høy MVA-belastning i 
kostnadsestimatet.   
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8.2.5 Inndeling av kalkyle  
Prosjektets kostnadskalkyle er delt inn i ulike delprosjekter som vist i listen nedenfor. Formålet med 
denne inndelingen er å skille arbeider som skjer på ulik tid, har ulik geografisk plassering, vesentlig 
ulikt innhold, eller ulik prioritet fra hverandre.  

Flertallet av delprosjektene har en geografisk inndeling. Det er etablert egne tegningssett for 
avgrensning av disse delprosjektene. Noen særskilte kommentarer til delprosjektenes innhold 
nedenfor.  

 Nybygg 
o Nybygg Ø-blokk og påbygg S-blokk 

 
 Ombygging 

o Ombygging plan 1 Ø 
o Ombygging S-blokk plan 1, 2 og 3 
o Ombygging M-blokk plan 2 
o Ombygging M-blokk plan 4 

 I redusert alternativ benyttet i usikkerhetsanalysen er restbeløpet opp mot 
kostnadsramme (basert på estimert utfall av usikkerhetsanalysen) plassert 
her. Styringsgruppen har senere besluttet at dette tas inn igjen og 
kreftavdeling legges som opsjon – tilsvarende sum 

o Ombygging M-blokk plan 5 
 I redusert alternativ benyttet i usikkerhetsanalyse er det et mindre beløp i 

dette delprosjektet. Dette gjelder et ventilasjonsrom i M-blokk som skal 
betjene S-blokk.  

 Kompletterende arbeider 
o Tilkobling G plan 2-5, M plan 6, og V plan 2 

 Tiltak i fasade og i romstruktur i arealer som ikke direkte berøres av 
funksjonsmessig ombygging for å knytte sammen nybyggets korridorsystem 
med eksisterende korridorsystem.  

o Utendørs og infrastruktur 
o Forsterkningsarbeider S-blokk (andel BT2) 
o Gjelder primært fundamentforsterkning og noe tilbakeføring i U2. Søyleforsterkning 

med tilhørende følgearbeider utføres av Veidekke i BT1.  
o Riving og forberedende arbeider 

 Rivearbeider før den store nybyggentreprisen 

8.2.6 Forklaring til NS 3451 og NS 3453  
Kostnadskalkylen er kontert etter NS3451:2009 «Bygningsdelstabellen» og NS3453:2016 
«Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt». Kontostrukturen i NS3451/3 er benyttet uten 
endringer i oppbygging, og kostnader er forsøkt kontert etter faglig skjønn. Se også kommentarer i 
avsnitt Metode ovenfor.  

8.3 Usikkerhetsanalyse  

8.3.1 Oppdraget 
Atkins Norge AS har i perioden august – september 2022 bistått med gjennomføring av 
usikkerhetsanalyser av investeringskalkylene for prosjektet. Oppdraget inkluderer ikke kvalitetssikring 
av prosjektets basiskalkyle, kvalitetssikringen av basiskalkyle er forutsatt gjort av 
prosjektorganisasjonen. 

8.3.2 Sentrale forutsetninger 
Analysen omfatter ikke større premissendringer i det videre prosjektforløpet, dvs. endringer i 
prosjektets premisser som er av en slik art at det med rimelighet kan forventes at endringene 
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finansieres ved særskilt tilleggsbevilgning. Tilsvarende omfatter ikke analysen mulige kostnadskutt 
eller effekt av risikoreduserende tiltak. 
Resultater og basiskostnad er i millioner februar 2022-kroner inkludert merverdiavgift og 
finansieringskostnader.  

Usikkerhet knyttet til bevilgninger og ekstremhendelser - hendelser med liten sannsynlighet og store 
konsekvenser - er ikke medtatt i vurderingen. 

Virkningene av Covid-19 er langt på vei reflektert i prisene i kalkylen ved at prisnivået er februar 2022. 
Det antas ingen nye runder med oppblomstring av pandemien som signifikant påvirker markedet. 
Krigen i Ukraina og den resulterende markedssituasjon pr. våren 2022, er ikke hensyntatt i 
basiskalkylen. I analysen er dette dekket gjennom to bidrag til markedsusikkerhet: Ett generelt bidrag 
(hovedanalyse) og ett ekstraordinært bidrag (tilleggsanalyse). 

8.3.3 Prosjektets karaktertrekk 
Alle prosjekter er unike, og det er viktig å avdekke karakteristika ved prosjektet som har potensiale til å 
påvirke usikkerhetsbildet. Følgende karaktertrekk er identifisert for prosjektet: 

Leveransen 
Byggetrinn 2 vil i seg selv være et stort prosjekt, men mindre enn byggetrinn 1. En betydelig del av 
arealene i dette byggetrinnet er standard sengepostrom med begrenset innholdsmessig kompleksitet. 
Modenheten i prosjektet vurderes å være på godt forprosjektnivå og det har vært en omfattende 
prosess med brukermedvirkning.  

Styring og organisering 
De prosjektutløsende behovene for byggetrinnet er tydelige og omforente. Prosjektet er underlagt en 
økonomisk ramme og vil måtte styre stramt innenfor denne rammen. Eierstyringsmodellen fra 
byggetrinn 1 har fungert godt og videreføres til byggetrinn 2 og det har vært omfattende 
medvirkningsprosesser. 
Den interne prosjektorganisasjonen er videreført fra byggetrinn 1 der det er kontinuitet på sentrale 
ressurser. Samtidig er organisasjonen liten og kan gjennom det være sårbar. På rådgiversiden er det 
samme ARK og generelle rådgivere som i konseptfasen, men den tekniske prosjekteringsgruppen er 
ny.  

Omgivelser  
Det er godkjent reguleringsplan for prosjektet.  
Det er gjennomført interessentanalyse. Interessentbildet er oversiktlig og ikke utpreget krevende.  
Det må forventes utfordringer under bygging med grensesnitt mot eksisterende sykehus i drift selv om 
erfaringene fra byggetrinn 1 er at dette er håndterbart. I tillegg vil det være generelle utfordringer med 
begrensede riggarealer og trafikkavvikling.  

Leverandørmarked 
Leverandørmarkedet for byggeprosjekter i Norge har i mange år vært karakterisert ved større 
markedssvingninger der det har vært krevende å lage prognoser for markedssituasjonen bare få år 
fram i tid. Prosjektet skal etter dagens planer kontrahere i perioden 2022/2023. Det er gjennomført 
flere markedsseminarer med markedet. Sykehusprosjekter er generelt attraktive i markedet. Størrelse 
og innhold i dette prosjektet burde passe mange, men planlagt totalentreprise på nybygg vil kreve en 
viss størrelse på leverandør. 
Prosjektet har utarbeidet et forslag til kontraktstrategi der det legges opp til en større totalentreprise på 
nybygg og utførelsesentrepriser på forberedende arbeider og ombygging. Denne strategien er 
kommunisert til markedet med god respons. 

Tid 
Prosjektet har en middels varighet for denne type prosjekter. Kostnad er prioritert foran tid i målhierarki 
og prosjektet har ingen kritiske milepæler eller kritisk ferdigstillelsesdato. Samtidig er det en klar 
sammenheng mellom tid og kost i gjennomføringen.  
Utfordringer i gjennomføringsfasen er knyttet til fysiske grensesnitt med påbygg mot eksisterende, 
nærhet til sykehus i drift, trang byggetomt og riggområder. Ved idriftsettelse kan det bli utfordringer 
med grensesnitt mot eksisterende teknisk sentral. 
Dagens fremdriftsplaner er på et overordnet nivå, med en detaljering tilpasset en forprosjektfase.  

Økonomi 
Finansieringen er avklart ved at prosjektet er tildelt lån på statsbudsjettet med oppstart 2022. De 
økonomiske rammene kan bli krevende blant annet på grunn av den ekstraordinære prisstigningen og 
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markedsituasjon. Viser til p 8.3.6 
Kostnadskalkylen er basert på standard metodikk for byggeprosjekter. Mengder er basert på 
forprosjektets BIM modell på kalkyletidspunktet. Enhetspriser er basert på relevante 
referanseprosjekter. 
LCC-perspektivet blir ivaretatt i de driftsøkonomiske analysene. 

8.3.4 Hovedresultater 
Se kap. 10, vedlegg 3 Usikkerhetsanalyse for resultatet 

8.3.5 Prosess og vurdering av resultater 
Fellessamlingen og arbeidsmøter med prosjektet har vært preget av åpne og gode diskusjoner og 
resultatet fra analysen representerer etter Atkins vurdering den usikkerheten som er blitt diskutert. 

8.3.6 Tilleggsanalyse- ekstraordinær markedssituasjon 
Virkningene av krigen i Ukraina har allerede påvirket leveranser til ulike prosjekter og tilsvarende må 
det forventes konsekvenser i gjennomføringen av mange prosjekter. Sentrale virkninger er knyttet til 
økte råvarepriser, energipriser og redusert kapasitet i verdensmarkedet for sentrale innsatsfaktorer, 
f.eks. stål og personell.  

Finansdepartementet har nylig sendt ut et utkast til en veiledning for hvordan den ekstraordinære 
markedssituasjonen skal hensyntas i statlige kvalitetssikringer (KS2): Markedsusikkerheten splittes i 
en standard markedsusikkerhet og en ekstraordinær og resultater vises både med og uten den 
ekstraordinære delen. Selv om denne veiledningen ikke er direkte relevant for Helse Fonna sine 
prosjekter, finner vi det likevel nyttig å synliggjøre markedsusikkerheten gjennom denne tilnærmingen.  

Sentrale årsaker til den ekstraordinære markedssituasjonen kan være at 

 krigen i Ukraina ikke er over og at den i verste fall har fått større omfang 
 prisene på innsatsfaktorene i leverandørmarkedet ikke går ned til normale nivåer igjen 
 tilgangen på internasjonal arbeidskraft blir begrenset 
 leverandørene av ulike grunner opplever større utrygghet og krever høyere risikopåslag 
 det kommer nye oppblomstringer av koronapandemien 

   
Det er svært vanskelig å kvantifisere denne usikkerheten på en velbegrunnet måte, men vi har 
synliggjort hva effekten kan være ved å inkludere en ekstra markedsusikkerhet med trepunktsestimat 
(5%, 10%, 20%) på entrepriskostnad inkl. mva. Dette kan være et scenario med gradvis prisnedgang 
med stabilisering på et noe høyere nivå enn februar 2022. Scenariet må ikke oppfattes som et ‘worst 
case’-utfall. Se vedlegg 3 Usikkerhetsanalyse for resultat 

8.4 Kuttlister  
Som beskrevet i kap 4.13 har ByggHaugesund2020 brukt metodikk med kostnadsstyrt prosjektering. 
Denne metodikken vil også være gjeldende i selve byggefasen. ByggHaugesund2020 har i byggetrinn 
1 god erfaring med denne metodikken og har slik styrt nybygg og ombygging innenfor de økonomiske 
rammer. I tillegg til jevnlige både interne og eksterne risikoanalyser og usikkerhetsvurderinger er aktiv 
bruk av kuttlister en viktig del av metodikken. 

Som et av verktøyene i den kostnadsstyrte prosjektering og byggingen er det utarbeidet en 
kutt/opsjonsliste som er i aktiv bruk gjennom alle faser.  Allerede i forprosjektet er element tatt ut og 
satt på opsjonslisten før utarbeidelse av kalkyle. Disse opsjonene vil bli priset av entreprenør som en 
del av konkurransen slik at de kan tas inn uten ekstra unødvendige kostnader på et senere tidspunkt. 
Kutt/opsjonslisten inneholder ytterligere mulige kutt som ved behov vil bli innarbeidet i prosjektet for å 
hele tiden holde budsjettrammen. Blant annet er det identifisert kutt og opsjoner som tas inn dersom 
tilleggsscenariet fra usikkerhetsanalysen inntreffer som innebærer en situasjon hvor: 

• krigen i Ukraina ikke er over og at den i verste fall har fått større omfang 

• prisene på innsatsfaktorene i leverandørmarkedet ikke går ned til normale nivåer igjen 

• tilgangen på internasjonal arbeidskraft blir begrenset 
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• leverandørene av ulike grunner opplever større utrygghet og krever høyere risikopåslag 

• det kommer nye oppblomstringer av koronapandemien 

I tillegg er det identifisert mulige kutt som kan tas i bruk i et worst case scenarie. 

Kuttlisten inneholder også informasjon om når opsjoner og kutt seinest kan inntre i prosjektet. 
Kuttlisten forankres med adm.dir. og i styringsgruppen fortløpende. 

I tillegg er prosjektet lagt opp slik at ombyggingen kan bestilles etasje for etasje slik at en hele tiden 
sikrer at en ligger innenfor den vedtatte budsjettramme. 

8.5 Samlet vurdering av prosjektkostnad (styringsmål og kostnadsramme)  
Vurderingen av forslag til styringsmål og kostnadsramme baseres på informasjonen i foreliggende 
kostnadskalkyle for basiskostnad, samt informasjonen fra usikkerhetsanalysen. Helse Fonna har som i 
byggetrinn 1 også i byggetrinn 2 fastlagt styringsmålet med utgangspunkt i p50-estimatet og fastlagt 
kostnadsrammen med utgangspunkt i p85-estimatet fra usikkerhetsanalysen. P 50-estimatet fra 
gjennomførte usikkerhetsanalyse ligger til grunn for prosjektets styringsmål. P85-estimatet vil 
samsvare med prosjektets kostnadsramme. Prosjektet vil legge til grunn anbefalte reserve og margin 
fra usikkerhetsanalysen. 

Erfaringer fra byggetrinn 1 med kostnadsstyrt prosjektering og bygging som også ligger til grunn i 
byggetrinn 2 gir større sikkerhet for god kontroll og økonomisk styring innenfor de gitte styringsmål og 
kostnadsramme i hovedanalysen. (se kapittel 4.13 Kostnadsstyrt prosjektering og bygging). 

Se kap. 10, vedlegg 3 Usikkerhetsanalyse for styringsmål, reserve og margin. 

8.6 Finansiering  
Investeringen finansieres 70 % med lån fra staten og 30 % med egenkapital. Forutsetningene knyttet 
til finanskostnader framgår i bærekraftanalysen. I tillegg kommer prisstigning i hele planleggings- og 
byggeperioden. Låneopptak er forutsatt å skje i tråd med det forventede kostnadspådraget i 
prosjektet. 
 
Finansieringsplanen viser hovedtrekkene i planen for finansiering av forventet prosjektkostnad. Det 
som skal finansieres er prosjektets samlede kostnad (p85, prisnivå 2022) inklusiv de byggelånrentene 
som vil påløpe.  
 
Investeringen finansieres 70 % med lån fra staten og 30 % med egenkapital. I planleggings- og 
byggeperioden for byggetrinn 2 er forutsatt med 2,5 % byggelånrenter i 2023 som økes gradvis til 3,6 
% i 2027 basert på oppdatert rentebane frå Helse Vest etter framlegg til statsbudsjett for 2023: 

 2023: 3,1 % 
 2024: 3,5 % 
 2025: 3,3 % 
 2026: 3,3 % 
 2027: 3,3 % 
 Videre 3,3 % 

 
I tilbakebetalingsperioden er det beregnet 3,6 % fast rente (følsomhetsanalyser på 2,6 % og 4,6 %).  

Tabell 11 Investering og lånopptak 

 

8.7 Prisstigning i planleggings- og byggeperioden  
Alle beregninger her er gjort i faste 2022-priser. Tallene indekseres i tråd med den 
prisstigingskompensasjonen helseforetaket får hvert år. Det er ikke gitt at denne kompensasjonen 
stemmer helt med utviklingen i byggekostnader. Eventuelle avvik på dette området utgjør en del av 
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det samlede usikkerhetsbildet og er hensyntatt i vurderinger av reserve og margin i 
usikkerhetsanalysen.  Styret i Helse Vest RHF ba i april 2022 Foretakene om en kartlegging av økte 
priser på byggemateriell, og en vurdering av mulige tiltak som kan sikre gjennomføring av planlagte 
byggeprosjekt. Styret ønsket også en oversikt over hvilke konsekvenser økte priser og 
leveranseproblem kan få for evnen til gjennomføring og finansiering av investeringene. Helse Fonna 
har gjennomført en slik kartlegging og vurdering. I tillegg har en bedt Atkins i sin usikkerhetsanalyse 
om å ta inn et scenarium med ekstraordinær markedssituasjon med følgende forutsetninger: 

 krigen i Ukraina ikke er over og at den i verste fall har fått større omfang 

 prisene på innsatsfaktorene i leverandørmarkedet ikke går ned til normale nivåer igjen 

 tilgangen på internasjonal arbeidskraft blir begrenset 

 leverandørene av ulike grunner opplever større utrygghet og krever høyere risikopåslag 

 det kommer nye oppblomstringer av koronapandemien 

Prosjektet har identifisert kutt og opsjoner tilsvarende denne sum som ytterligere kan tas ut for å 
dekke en slik situasjon om det skulle bli nødvendig. Se kap. 10, vedlegg 5, kutt og opsjonsliste. 

I tillegg har prosjektet identifisert ytterlige kutt for å kunne dekke et absolutt «worst case» scenario. 
Alle kutt som ligger på kuttlisten kan tas ut seinere i prosessen, og det er identifisert når dette må skje 
for det enkelte kutt. Kutt som er foretatt og som kan tas inn igjen på et senere tidspunkt vil bli priset av 
entreprenør slik at de kan tas inn igjen uten unødvendige merkostnader. Prosjektet har god erfaring 
fra byggetrinn 1 med å styre prosjektet etter denne modellen ifht uforutsette hendelser og risiko som 
kan dukke opp.  

Denne usikkerheten er hensyntatt i gjennomført usikkerhetsvurdering og fastsetting av nødvendig 
reserve og margin. 

8.8 Driftseffekter inkl. plan for gevinstrealisering  

8.8.1 Bakgrunn 
Foretakets økonomiske bærekraft på HF-nivå er beregnet ved hjelp av de forutsetninger som er 
gjeldende i regionen for finansiering av investeringsprosjekter.  
I beregning av økonomisk bærekraft for byggetrinn 1 er det lagt inn en gevinst på 45 millioner kroner 
som skal realiseres i løpet av de første årene etter innflytting. 
For byggetrinn 2 er det i styresak 29/22 Økonomisk langtidsplan 2023-2027, lagt til grunn en netto 
gevinst på 25 mill. kr for å kunne gjennomføre en investering på 1 032 mill. kr innen 2025. Netto 
realisert gevinst er gevinster minus økte driftskostnader med byggetrinn 2. Med økte driftskostnader 
på 6,0 mill. kr (jf. kapittel om LCC-kostnader, kapittel 8.10) er det i beregningen for økonomisk 
bæreevne i kapittel 8.11, lagt til grunn en total gevinst på 31,0 mill. kr. 

8.8.2 Organisering  
Det er lagt vekt på en god sammenheng mellom gevinstrealisering, vedtatte driftsmodeller, OU-
prosesser og selve byggeprosjektet. I byggetrinn 2 har en valgt å opprettholde samme organisering og 
modell som gjennomført for byggetrinn 1. Arbeidet med prosess for gevinstdetaljering vil bli ledet av 
Økonomi – og finansdirektør i tett dialog med den enkelte klinikkdirektør som har ansvar for 
gjennomføringen av OU og gevinst. Den enkelte klinikkdirektør starter nå opp nødvendige prosesser 
for organisasjonsutvikling samt gevinstuttak fram mot ferdigstillelse og innflytting i 2025/26 
Klinikkdirektørene rapporterer månedlig til styringsgruppa om status, prosess og resultat slik at en 
sikrer gode sammenhenger mellom bygg og klinikk. 
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Figur 9 Sammenheng mellom organisasjonsutvikling - gevinstrealisering, bygg og utstyr 

8.8.3 Mandat og prosess 
Mandatet for oppdatering av gevinstene for byggetrinn 2 ble gitt i styringsgruppesak 15/20 i 
styringsgruppemøte 1. september 2020: 

 Oppdatering av gevinstpotensialet med nye framskrivninger og oppdatert aktivitet 

 Oppdateringen skal legges til grunn i videre arbeid med gevinstrealiseringen i byggetrinn 2 

 Mål om netto realiserte gevinster minimum skal være 25 mill. kr. Netto realisert gevinst er 
gevinster minus økte driftskostnader med byggetrinn 2. 

I det pågående gevinstrealiseringsarbeidet har foretaket benyttet følgende prosess: 

 

Figur 10 Arbeidsprosess – gevinstrealisering 

 

Prosessløp: 

 Identifisere gevinster lagt inn i egen mal 
 Tiltak som må iverksettes for å oppnå identifiserte gevinst 
 Målsetting for gevinsten 
 Hvordan skal gevinsten måles? 
 Beregning av økonomiske gevinster 
 Identifisere risikofaktorer for at gevinst ikke oppnås 
 Foreta ROS analyse på identifiserte risikofaktorer 
 Sette opp eventuelle risikoreduserende tiltak 
 ROS analyse etter risikoreduserende tiltak er iverksatt 
 Iverksette nødvendige skisserte tiltak og evt. risikoreduserende tiltak for å oppnå gevinst til 

oppsatt tid 
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8.8.4 Økonomiske nytteeffekter  
Følgende overordnede gevinster er identifisert og forankret i styringsgruppe og organisasjon: 

 Økt aktivitet 
 Mer effektiv bruk av ressurser 
 Økt kvalitet og pasientsikkerhet 
 Økt trivsel-redusert sykefravær 
 Mindre miljøbelastning 
 Bedre omdømme 

De økonomiske nytteeffekter i byggetrinn 2 reflekterer de vedtatte effektmål knyttet til byggeprosessen 
og er detaljert under med tiltak, målbarhet og måleparametre: 

Tabell 12 Effektmål, tiltak, målbarhet og måleparametre 

  
Effektmål 
 

 
Tiltak for å oppnå mål 

 
Målbarhet 

 
Konkrete 
måleparametere 
 

1 Raskere 
diagnostikk og 
utredning 
 
 

 Etablering av kliniske sentre med 
samlokalisering av døgn-dag og 
pol tilhørende samme 
fagområder. 

 Bedre nærhet, logistikk og forløp 
 Nye IKT løsninger og utstyr 
 Endring fra innleggelse til 

dagkirurgi/ dagbehandling og 
poliklinikk 

 

 Måles opp mot 
faktiske tall fra 
pasientsystemet 

 Måles opp mot 
faktiske tall fra 
nasjonale 
kvalitetsregister 

 

 Antall liggedøgn 
 Forløpstider 

pasientforløp 
 Liggetider 
 Antall polikliniske 

konsultasjoner 
 Antall dagbeh/kir 

 

2 Økt planlagt 
virksomhet 
 

 Tilstrekkelig areal til poliklinikk og 
dagbehandling 

 Nærhet mellom poliklinikk, 
dagbehandling, kontor og 
sengepost innen det enkelte 
fagområdet 

 
 Eget akuttmottak til pandemier 
 

 Måles opp mot 
faktiske tall fra 
pasientsystemet 

 
 Måles opp mot 

faktiske tall fra 
nasjonale 
kvalitetsregister 

 

 Antall polikliniske 
konsultasjoner i tråd 
med fremskriving 
2040 

 Antall dagbehandling 
i tråd med 
framskriving 2040 
 

3 Mer effektiv bruk 
av ressurser 

 Integrert modell psykiatri og 
somatikk 

 Avslutte eksterne leieavtaler for 
lokaler 

 Klinisk sentermodell, dvs. 
samlokalisering sengepost-pol-
dag-kontor 

 Bedre nærhet, logistikk og 
pasient forløp 

 Samdrift 
 Sambruk av areal og utstyr 
 Universell utforming av rom-

lettere å jobbe på tvers av 
enheter 

 

 Bruke tall fra HR 
kuben 

 
 Bruke tall fra 

GAT 
 
 Bruke tall fra 

regnskapssystem  
 
 

 Bruk av overtid 
 
 Sykefravær 
 
 Antall årsverk 
 
 Reduserte 

leie/driftsutgifter til 
bygg 

 utgifter til bygg 
 
 

4 Pasienten skal 
få et tilbud på 
rett nivå, med 
god kvalitet og 
pasientsikkerhet 
 
Økt 
pasientfokus 
 
Behandle flere 
og redusere 
ventetid 
 

 Sengetun som gir bedre oversikt, 
nærhet og effektivitet 

 Klinisk sentermodell som gir 
sammenhengende pasientforløp- 
de som eier hele forløp ligger 
samlokalisert 

 Integrert modell psyk/soma 
 Bedre samordna tjenester – mer 

effektive forløp 
 Gode tilpassa lokaler og utstyr til 

pasientbehandling, som gir 
forutsigbarhet, oversikt, 
effektivitet, kontinuitet og kvalitet 

 Måles opp mot: 
 Resultat 

nasjonale 
kvalitetsindikator
er 

 Pasienterfaringsu
ndersøkelser 

 Bruke tall fra 
GTT-
undersøkelser 
(global trigger 
tool) 

 Antall fall 
 Antall infeksjoner 
 Antall Trykksår 
 Bruk av sjekklister 
 Antall 

suicid/overdoser 
 Antall fristbrudd 
 Antall 

korridorpasienter 
 Ventetider 
 Fristbrudd 
 Sykehusinfeksjoner 
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 Redusere sykehusinfeksjoner 
pga. bedre tilpasset bygg/avd 

 Ta i bruk ny teknologi som 
understøtter pasientsikkerheten 

 Sikre gode lokaler til mottak, 
utredning og behandling ved 
pandemier og kreft 

 Separate trafikkårer for publikum 
og ansatte 

 

 Frekvensen av 
medholdssaker 
innen Norsk 
pasientskadeerst
atning 

 
 
 

 Måloppnåelse ift. 
kreftforløp 

 

5 Økt trivsel – 
redusert 
sykefravær 

 Bedre ergonomi i bygg og utstyr-
reduserte arbeidsrelaterte skader 

 Bedre tilpassa lokaler 
 Bedre fysiske 

løsninger/plassforhold 
 Sengedekning ift. 85% belegg -

og bruk av obspost - mindre 
overbelegg 

 Universell utforming av rom - 
lettere å finne fram 

 Nye bygg – estetikk-trivsel-helse 
 

 Bruke tall fra 
Synergi 

 HMS 
undersøkelse/ 
kulturmåling 
(ForBedringsund
ersøkelsen) 

 Bruke tall fra HR 
kuben 

 
 
 
  

 Antall 
arbeidsrelaterte 
skader i synergi 

 Reduserte 
arbeidsrelaterte 
skader 

 Økt trivsel 
 Redusert sykefravær 
 Flere søkere til 

ledige stillinger 

6 Mindre 
miljøbelastning 
 
Jf. krav i OTP 
Delrapport 2 

 Tilrettelegge for gjenvinning og 
kildesortering 

 Følge myndighetskrav ift. nybygg 
og renovering og tilstrebe 
oppfyllelse av momenter i OTP 
delrapport 2 

 Etablere et klimaregnskap og en 
miljøplan for det valgte 
byggealternativ 

 Innføring av elektroniske system-
redusere papirbruk 

 

 Tall fra målt 
energiforbruk 

 Tall fra målt 
sorteringsgrad 

 Tall fra Grønt 
sykehus 
rapporteringen 

 Tall fra 
klimagassregnsk
apet 

 Tall fra 
Mobilitets-
analyser 

 Energiforbruk 
 Sorteringsgrad 
 Klimagassutslipp 
 Transportmiddel for 

ansatte 
 
 

7 Bedre 
omdømme og 
rekruttering 

 Nye teknologiske løsninger  
 Reduserte ventetider 
 Klinisk sentermodell-samlet 

forløp-tilbud samlet 
 Nye bygg – estetikk-trivsel-helse 
 Integrert modell psykiatri og 

somatikk- motarbeider 
fordommer 

 God skilting 
 God heiskapasitet 
 Tilgjengelige trappealternativ 
 

 Tall fra 
Pasienterfaringsu
ndersøkelser 

 Tall fra HR kuben 
 Omdømmeunder

søkelser 
 
 

 Tilfredshet blant 
publikum og 
pasienter 

 Antall søkere på 
ledige stillinger 

 Ansattetilfredshet 
 
 

 

Utfra de overordnede gevinster og detaljerte effektmål, har Helse Fonna arbeidet målrettet for å 
identifisere, detaljere og målsette de økonomiske gevinstene knyttet til byggetrinn 2.  

I den nye framskrivningen for aktivitet i Hovedprogrammet (reviderte konseptrapporten i 2020), er 
liggedager i 2019 framskrevet demografisk, og ulike typer av liggedager trukket ut: 

• Liggedager knyttet til pasienter overført til dagbehandling 
• Liggedager for pasienter der blir overført og utskrevet fra observasjon 
• Liggedager knyttet til opphold som trekkes ut på grunn av samhandling 
• Liggedager for utskrivningsklare pasienter 

De resterende liggedagene er deretter redusert med 11 % for 2030 og 16 % for 2040. Disse 
liggedagene som er trukket ut og den generelle reduksjonen i liggedager, gir en pekepinn på 
potensiale for liggetidsgevinster. 

I gevinstarbeidet i byggetrinn 1 er det benyttet en generell pris pr døgn på 3 500 kroner som 
representerer netto økonomisk gevinst med reduksjon på 1 liggedøgn. Denne prisen videreføres også 
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i gevinstberegningene for byggetrinn 2. I vurderingene av gevinster for byggetrinn 2 er det tatt 
utgangspunkt i framskrivningene fra 2019 til 2030. Det er i dette tidsperspektivet gevinstene til 
byggetrinn 2 er forventet at skal bli realisert. Det er forskjellige avdelinger i sykehuset som blir berørt 
av byggetrinn 1 og 2, og som skal kjøre prosesser for uttak av gevinst. I og med at de to byggetrinna 
kommer nær hverandre i tid og gevinstuttaket til byggetrinn 1 er i oppstart, vil styringen av 
gevinstuttaket på direktørnivå måtte sees i sammenheng. I tråd med ny framskrivning, vil den 
potensielle gevinsten med liggetid samlet for byggetrinn 1 og 2 være:  

Tabell 13 Potensielle gevinster liggetid byggetrinn 1 og 2 

 
 

I byggetrinn 2 er det flere sengeposter, poliklinikker/dagbehandling som får plass i nytt bygg/ombygde 
arealer, enn det som er planlagt i byggetrinn 1. Dette taler for en større reell liggetidsgevinst i 
byggetrinn 2 gjennom mulighet for mer effektiv pasientbehandling, enn det som er beregnet for 
byggetrinn 1. Samtidig vil det ikke være realistisk å ta ut gevinster med overføring til OBS post i 
byggetrinn 2, siden dette allerede er tatt ut i byggetrinn 1. Med disse vurderingene legges det til grunn 
at reelle liggetidsgevinster med byggetrinn 2 er på 31,5 mill. kr. Disse gevinstene fordeler seg på 
følgende måte: 

Tabell 14 Potensielle gevinster liggetid byggetrinn 1 og 2 med fordeling 

 
 

Byggetrinn 2 berører i hovedsak medisinsk- og kirurgisk klinikk. Liggetidsgevinstene vil dermed kunne 
avgrenses til disse to klinikkene. Byggetrinn 2 vil gi økte arealer til kontorplasser og det vil kunne gi 
reduserte eksterne leiekostnader: 

Tabell 15 Reduserte leiekostnader byggetrinn 2 

 
 

 

 

Samlet 
estimerte 
gevinster for 

byggetrinn 2: 

Tabell 16 Økonomiske gevinster byggetrinn 2 

Økonomiske gevinster byggetrinn 2 Kroner 

Potensielle gevinster liggetid byggetrinn 1 og 2 Antall døgn Pris pr døgn Kroner
Overførsel til dagbeh. 912 3 500 3 192 000
Overført til OBS-post og utskrevet fra OBS post 2 280 3 500 7 980 000
Effekt av samhandlingsreformen 4 363 3 500 15 270 500
Utskrivningsklare pasienter 5 260 3 500 18 410 000
Reduksjon liggedager pga. mer effektiv pasientbehandling 7 943 3 500 27 800 500

Sum potensielle gevinster liggetid byggetrinn 1 og 2 20 758 72 653 000

Potensielle gevinster liggetid byggetrinn 1 og 2 Kroner Fordeling
Potensiell 

gevinst
Justering av 

fordeling
Reell gevinst 
byggetrinn 2

Overførsel til dagbeh. 3 192 000 5 % 1 944 275 0 % 1 944 275
Overført til OBS-post og utskrevet fra OBS post 7 980 000 0 % 0 0 % -
Effekt av samhandlingsreformen 15 270 500 24 % 9 301 392 -15 % 3 392 461
Utskrivningsklare pasienter 18 410 000 28 % 11 213 689 -15 % 5 304 757
Reduksjon liggedager pga. mer effektiv pasientbehandling 27 800 500 43 % 16 933 523 10 % 20 872 811

Sum potensielle gevinster liggetid byggetrinn 1 og 2 72 653 000 100 % 39 392 879 31 514 303
Gevinster ekskl obs-post 64 673 000

Reduserte leiekostnader byggetrinn 2  Kroner 

Kyvik (Pasientreiser) : 385 880 

Breidablikkgt. 55: 171 300 

Sum kr    557 180 
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Redusert liggetid 31 514 303 
Redusert leiekostnader  557 180 
Sum kr 32 071 483 

 

Dette viser at gevinsten på 31,0 mill. kr som er lagt til grunn i bæreevne-beregningene i kapittel 8.11, 
er mulig å realisere. 

I gevinstarbeidet fra byggetrinn 1 kom det følgende innspill til ytterlige potensielle gevinster for videre 
utvikling i et byggetrinn 2 tidsperspektiv: 

 Planlagt poliklinikk for laboratoriet 
 Økt andel dagkirurgi 
 Nyfødt/intensiv med nytt areal 
 Felles skjermingsenhet for psykiatri og somatikk med mål om mindre bruk av tvang 
 Gjennom bedre bestillingsrutiner av mat ut på postene, kan matsvinn reduseres 

Disse potensielle gevinstene vil utredes videre i den detaljerte handlingsplanen som skal utarbeides i 
den enkelte klinikk. 
 
I byggetrinn 1 er gevinstene med redusert sykefravær lagt inn med det som er vurdert som realistiske 
gevinster samlet for begge byggetrinnene. Det kan derfor ikke forventes ytterligere gevinster for dette 
området i byggetrinn 2.  

I det videre prosjektarbeidet vil klinikkene utarbeide detaljerte handlingsplaner for uttak av gevinster i 
tråd med dette dokumentet.   

8.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet opp til realisering av gevinstene identifisert 
i konseptfasen 

Det er i tilknytning til de overordnede effektmål og gevinster gjennomført en ROS analyse knyttet til de 
identifiserte gevinster og risikofaktorer. Denne analysen er tidligere forankret i styringsgruppen og er 
gjeldende for gevinstuttak både for byggetrinn 1 og 2.  

Nedenfor framstilles de risikofaktorer som skåret fra 6 og oppover i ROS analysen. Til disse 
risikofaktorene som ble skåret fra 6 og oppover, ble det satt opp risikoreduserende tiltak samt 
ansvarlig for tiltak og tidsperiode. 

Følgende 6 risikofaktorer er identifisert, som vil ha særlig betydning for om Helse Fonna klarer å 
oppnå de identifiserte mulige gevinstene (Økt aktivitet, Mer effektiv bruk av ressurser, Økt kvalitet og 
pasientsikkerhet, Økt trivsel-redusert sykefravær, Mindre miljøbelastning og Bedre omdømme): 

Tabell 17 Risikofaktorer og tiltak 

Risikofaktor 
Angi 

verdi for 
sannsyn-

lighet 

Angi 
verdi 
for 

konse
kvens 

Risiko 
(s*k) Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Ut-

ført 

1. Ikke tilstrekkelige 
ressurser/rekruttering i 
tråd med HFP 
(hovedfunksjonspro-
grammet) 

3 2 6 Ta ut effekten av andre prosesser, 
stram økonomistyring 

Leder-linja Før 
innflytting  

 

2.Ikke fått gjennomført 
planlagte tiltak ifht 
omstilling og 
effektivisering i tråd 
med plan 

2 3 6 Forankring i lederlinja, gode og 
forutsigbare tidsplaner for 
prosessen, god involvering, fokus 
på å ta ut effekter underveis- 
rapportering 

Prosjekt og 
lederlinja 

Før 
innflytting  

 

3. Dårlige midlertidige 
løsninger 

3 3 9 God planlegging og forberedelse av 
midlertidige løsninger. Gjøres en 
grundig ROS analyse med 
risikoreduserende tiltak. 

Prosjekt og 
lederlinja 

Før 
innflytting  
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4. Effekten av 
samhandlings-
reformen uteblir 

2 3 6 Gode samarbeidsmøter med 
kommunene, utarbeid prosedyrer 
for samhandling og gjøre disse 
kjent, opprettholde fokuset, særlig 
fokus på ø hjelpsengene og øke 
bruk. Forebyggende tiltak. 

Leder-linja 
og 
samhandlin
gs-enhet 

Før 
innflytting  

 

5. Medarbeidere kan 
ikke frigis til å 
medvirke i/fokusere på 
prosessene knyttet til 
nytt bygg/ OU 

2 3 6 Prioritering, tidlig klare bestillinger, 
forutsigbare prosesser og tidsplaner 

Leder-linja Fort-
løpende 

 

6. Ikke anskaffet nytt 
nødvendig utstyr/ 
teknologi  

2 3 6 • Sikre gode planleggings- og 
innkjøpsprosesser 

• Befaring på andre moderne 
avd. 

• Ta i bruk LEAN metodikk 
• Sikre de ressursbesparende 

utstyret 
• Sikre en god OU prosess som 

gir tillit til at teknologi kan 
erstatte noe menneskelige 
ressurser 
 

Prosjekt og 
lederlinja 

Før 
innflytting  

 

Disse risikofaktorer må følges opp særlig gjennom de planlagte organisasjonsutviklingsprosessene 
(OU) og detaljerte handlingsplan i de aktuelle klinikker. 

 

8.10 Økte avskrivingskostnader  
Tabellen nedenfor viser økningen i avskrivingskostnader ved gjennomsnittlig avskrivingstid på 30 år.  

Tabell 18 Økning i avskrivingskostnader byggetrinn 2 (MNOK) :. 

Avskrivninger 2027 2028 2029 2030 
Byggetrinn 2 15 32 34 34 

 

I 2027 aktiveres nybygget, og da kommer den største økningen. Deretter aktiveres hoveddelen av 
ombyggingen i 2028. 

8.11 LCC FDVU kostnader  
LCC-analysen bygger på følgende forutsetninger for nybygg: 

 60 års tidspersspektiv 
 4 %kalkulasjonsrente 
 Eksklusiv mva. 
 Prisdato februar 2022 
 Kapitalkostnader knyttet til nybygg og ombygging er håndtert som investering i 

bærekraftanalysen og gjentas ikke i denne tabellen. Konto 1 Investerings-/prosjektkostnader 
er dermed satt til 0 i denne analysen.  

På denne bakgrunn er LCC-kostnaden (summerte og neddiskonterte FDV-kostnader, dvs. eksklusiv 
kapitalkostnad) beregnet til 1182 kr per kvm for nybygg. For eksisterende bygg er kostanden basert på 
et gjennomsnitt for Haugesund sjukehus, og beregnet til 1268 kr per kvm. Beregningen beregner netto 
endring i LCC-kostnader for sykehuset. LCC-kostnad for nybygg, fratrukket LCC-kostnader for arealer 
som rives. Arealer som ombygges holdes utenfor beregningen da alternativet til dette prosjektet 
uansett i løpet av noen år ville vært en teknisk fornyelse av arealene.  

Etter forslag i Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet er det innført en ordning 
med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2017. Mva. knyttet til FDV-kostnadene 
refunderes dermed for helseforetakene.  

I lengre tid har det vært vanlig i eiendomsbransjen å benytte energipriser på rundt 1 krone per kWh i 
LCC-analyser. Når denne rapporten utarbeides i september 2022 har det vært en periode med 
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betydelig høyere energikostnader og en oppfatning om at disse nivåene vil vedvare noe tid. Tabellene 
nedenfor viser to ulike energikostnader for nybygg på henholdsvis 1 og 3 kr per kWh inkludert nettleie.  

Virksomhetskostnader er ikke inkludert i analysen.  

LCC-kalkyle med energikostnad lik 1 kr per kWh for nybygg. 

Tabell 19 Scenarie energikostnad 1 kr per kWh for nybygg 

 
 

LCC-kalkyle med energikostnad lik 3 kr per kWh gir en økning i årskostnaden for nybygg fra 10,4 mill. 
kr til 13,2 mill. kr per år (ca. 1500 kr/kvm). Forskjellen utgjør i overkant av en MNOK i de to 
scenariene. Dersom man legger til grunn NVE langtids krafmarkedsanalyse fra 2021 vil alternativet 
med 1 krone per kWh være mest riktig å benytte. Med politisk ustabil situasjon som påvirker 
kraftmarkedene når dette skrives er det vanskelig å anbefale annet enn å ta høyde at det er stor 
usikkerhet knyttet til energileddet i beregningen.  

Den samlede endringen som følge av prosjektet blir slik som vist i tabellen nedenfor (basert på 1 kr 
per kWh): 

Tabell 20 Samlet endring i energikostnad som følge av prosjektet basert på 1 kr per kWh for nybygg 

 
Nybygget gir en forventet økning på ca. 10,4 mill. kr, mens ombygging og rivet bygg gir en innsparing 
på ca. 3,7 mill. kr. Netto effekt blir en økning på ca. 6,7 mill. kr per år. 

 

8.12 Investerings- og driftseffekter sett i sammenheng – økonomisk bæreevne  

8.12.1 Overordnet om tilnærmingen 
Så langt er investeringsbehovet beskrevet, samt hvordan investeringen kan finansieres. I fortsettelsen 
beskrives den økonomiske bæreevnen. 

Det er beskrevet en plan for hvilke gevinster som kan genereres. Gevinstene er dels kvalitative og 
dels økonomiske. Det er den økonomisk identifiserbare delen av gevinstene som kommer med i 
tallene som inngår i bæreevnevurderingen. 

Kostnadsrammen for prosjektet er utarbeidet basert på en vurdering av hele helseforetakets 
bæreevne, og der det er tatt hensyn til at man i samme periode også må investere i øvrige deler av 
helseforetakets virksomhet, f.eks. i fornyelse av medisinsk teknisk utstyr.  

Scenarie energikostnad 1 kr per kWh Årskostnad

Nybygg Nybygg

8794 m2 8794 m2
1 Investerings-/prosjektkostnader -
2 Forvaltningskostnader 96 844 224
3 Drift- og vedlikeholdskostnader 252 2 212 958
4 Utskifting- og utviklingskostnader 320 2 810 071
5 Forsyningskostnader 232 2 040 208
6 Renholdskostnader 283 2 488 702
7 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten -
8 Virksomhetsspesifikke kostnader -
9 Verdi- og inntektselementer -

SUM kontoplan ( 60 år ) 1 182 10 396 163

ÅK per m2 BTA

# Konto (kr pr. BTA - Brutto areal)

Tiltak Areal

Kr/kvm 
nybygg 

ombygg Sum

Kr/kvm 
eksist. 

bygg Kostnad før
Endring i 

kostnader
Nybygg 8 794 1 182 10 396 163 0 10 396 163
Ombygg 7 804 1 182 9 225 797 1 268 9 895 472 -669 675
Revet (tidligere i drift) 2 410 0 0 1 268 3 055 880 -3 055 880

SUM 19 621 960 12 951 352 6 670 608
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8.12.2 Generelt om bæreevne 
«Bærekraft» representerer en analyse av investeringens økonomiske bæreevne med hensyn til 
lånerenter, avskrivinger og avdrag samt økonomiske konsekvenser for helseforetaket. Investeringer 
kan ikke sees isolert, men må settes inn i en sammenheng med forventet utvikling i drift av foretaket 
forutsatt at investeringsprosjektene gjennomføres. Økonomisk bæreevne på lang sikt blir i stor grad et 
spørsmål om foretaket klarer å gjennomføre driften innenfor forutsatte tildelte inntekter, dvs. drive i 
økonomisk balanse i et langsiktig perspektiv. I praksis vil dette være sammenfallende med hvorvidt 
foretaket er i stand til å opprettholde verdien av egenkapitalen over tid. Foretakets samlede 
økonomiske bærekraft er beregnet ved hjelp av samme modell som blir benyttet i Økonomisk 
langtidsplan i Helse Vest. 
 
Modellen baserer seg på de forutsetninger som er gjeldende i regionen for finansiering av 
investeringsprosjekter. I modellen som er brukt i dette prosjektet, er det lagt inn en gevinstrealisering 
på 2,5 millioner kroner for året etter nybygget i byggetrinn 2 er tatt i bruk og videre en opptrapping 
med 25 millioner kroner pr år til 31,0 millioner kroner i fra 2027. Denne gevinstrealiseringen er en 
forutsetning for å kunne opprettholde finansieringsevnen til årlige investeringer i hele foretaket.  
 
Økonomisk bæreevne 1,032 mrd. kr i investering byggetrinn 2 for tidsperioden 2022-2035, oppdatert 
etter revidering framdriftsplan: 

Tabell 21 Økonomisk bæreevne i investering byggetrinn 2 for tidsperioden 2022-2035 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontantstrøm til å dekke investeringar:
Beløp i heile tusen kroner 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

EBITDA ekskl. byggetrinn 2 68 741 253 056 246 507 246 678 237 344 260 487 289 821 287 639 282 914 272 556 271 951 269 843 263 680 262 988

Resultat før gevinster og renter nye lån byggetrinn 2 -150 000 0 0 10 000 10 000 23 071 1 654 2 334 33 016 38 696 49 377 53 057 53 738 54 419

-Renter nye lån byggetrinn 2 11 928 23 346 22 665 21 985 21 304 20 623 19 943 19 262 18 581

-Økning i FDV kostnader byggetrinn 2 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

+Gevinster, dekning av renter og avskr/avdrag byggetrinn 2 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget -150 000 0 0 10 000 10 000 10 000 0 0 30 000 35 000 45 000 48 000 48 000 48 000
+ Avskriving/nedskrivning 201 215 213 375 213 675 206 779 199 203 212 058 216 566 216 586 184 042 170 803 162 571 157 315 153 234 154 603
= Kontantstrøm fra driften 51 215 213 375 213 675 216 779 209 203 222 057 216 566 216 586 214 042 205 804 207 570 205 315 201 234 202 602
- Resultatavvik 2021 -120 423
+ Nedskrivning 2021 437
+ Kapitaltilførsel fra RHF'et 0 294 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Opptak av nye lån 173 000 52 000 118 000 203 000 153 000 23 933 0 0 0 0 0 0 0 0
-  Avdrag lån -56 892 -350 892 -55 510 -53 190 -49 273 -58 390 -65 820 -65 817 -63 317 -63 317 -63 317 -63 317 -62 437 -62 437
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -26 434 -33 889 -21 901 -13 702 -6 351 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Salg av anleggsmidler 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/-Overføring av likviditet fra 2021 320 268
Finansieringsgrunnlag investeringar 341 171 174 594 254 263 352 887 306 579 187 600 150 746 150 769 150 726 142 487 144 254 141 998 138 797 140 166

Investeringar (må spesifiseras i eget ark):
Beløp i heile tusen kroner 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Bygghaugesund2020 inkl. MTU og inventar 238 000 53 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggetrinn 2 Haugesund sjukehus inkl MTU og inventar 82 510 142 000 168 000 290 000 217 000 133 252 0 0 0 0 0 0 0 0
Bygg - tilgjengelig ramme 30 000 15 000 30 000 30 000 35 000 35 000 85 000 35 000 35 000 35 000 35 000 72 000 65 000 70 000
Medisinteknisk utstyr ekskl. byggeprosjekter 27 000 15 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 45 000 45 000 50 000
Anna 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum investeringar 387 510 235 000 238 000 360 000 297 000 213 252 130 000 80 000 80 000 80 000 80 000 127 000 120 000 130 000

Avvik  investeringsplanar og finansielt grunnlag (46 339) (60 406) 16 263 (7 113) 9 579 (25 652) 20 746 70 769 70 726 62 487 64 254 14 998 18 797 10 166
Overføring av disponibel likviditet til året etter (46 339) (106 745) (90 481) (97 594) (88 015) (113 667) (92 921) (22 152) 48 574 111 061 175 315 190 314 209 111
Ubenyttet disponibel likviditet til investeringer (46 339) (106 745) (90 481) (97 594) (88 015) (113 667) (92 921) (22 152) 48 574 111 061 175 315 190 314 209 111 219 277
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Økonomisk bæreevne 1,032 mrd. kr i investering byggetrinn 2 for tidsperioden 2036-2047: 

 
 Tabell 22 Økonomisk bæreevne i investering byggetrinn 2 for tidsperioden 2036-2047 

 

 

 

Forutsetninger i de økonomiske analysene av bærekraft i HF-perspektivet er: 

 Alle tall er i 2022 kroner (1. juli) uten justering for lønns- og prisvekst 
 Aktivitetsvekst lik bestilling fra RHF for planperioden (2023-2027) 0,1% pr år - denne veksten 

er videreført i hele perioden til 2047 
 Inntekter endres i takt med aktivitetsveksten på 0,1% 
 Økt bruk av legemidler og andre varekostnader med 0,1% i åra 2023-2032, deretter 0,2% i 

perioden 2033-2047.  
 Personalkostnadene økes i perioden 2033-2047 med 0,3% 
 Gevinster med byggetrinn 2 er lagt til reduksjon av personalkostnadene med 2,5 mill. kr i 2026 

og 31 mill. kr fra 2027 
 Andre driftskostnader økes med 0,3% fra 2033 
 Økte FDV-kostnader er basert på resultatene fra LCC-analysen  
 Rente 3,5 % i 2023, 3,5 % i 2024. Deretter holdes den på 3,3 ut 2047 
 Større nybygg prosjekter er gitt gj.sn 30 år avskrivningstid 
 I investeringene i større nybygg er MTU inkludert 
 70% lånefinansiering av byggetrinn 2 med 35 års nedbetalingstid 
 Lån byggetrinn 2 opptrekk 2022-2027. Driftsførte renter fra 2027 
 På de lokasjoner som ikke er berørt av nybyggprosjektet opprettholdes investeringsevnen fram 

til 2032. Investeringsnivået kan deretter økes i Helse Fonna jevnt i hele perioden fram til 2047 
og investeringsnivået er da lagt inn med 178 mill. kr pr år 

 Gevinster fra andre prosjekter er ikke tatt med 
 

Med disse forutsetningene vil en kunne investere for 1 032 mill. kr i nybygg og ombygging i byggetrinn 
2 fra 2022-2026, videre at investeringsevnen på lokasjoner som ikke er berørt av nybyggprosjektet, kan 
økes gradvis fram mot 2047. 

8.12.3 Prosjektperspektiv  
 

Følgende inngangsverdier er lagt til grunn i prosjektet. 

Kontantstrøm til å dekke investeringar:
Beløp i heile tusen kroner 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

EBITDA ekskl. byggetrinn 2 263 236 265 232 263 534 263 478 263 308 263 482 263 397 262 759 266 131 269 493 269 213 269 229

Resultat før gevinster og renter nye lån byggetrinn 2 55 100 58 780 49 461 36 142 24 823 21 504 17 184 12 865 13 546 14 226 19 907 29 588

-Renter nye lån byggetrinn 2 17 900 17 220 16 539 15 858 15 177 14 497 13 816 13 135 12 454 11 774 11 093 10 412

-Økning i FDV kostnader byggetrinn 2 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

+Gevinster, dekning av renter og avskr/avdrag byggetrinn 2 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 -31 000

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 48 000 51 000 41 000 27 000 15 000 11 000 6 000 1 000 1 000 1 000 6 000 15 000
+ Avskriving/nedskrivning 156 911 157 968 168 330 184 334 198 224 204 458 211 434 217 856 223 289 228 711 225 492 218 568
= Kontantstrøm fra driften 204 911 208 968 209 330 211 333 213 224 215 458 217 434 218 856 224 289 229 711 231 492 233 568
- Resultatavvik 2021
+ Nedskrivning 2021
+ Kapitaltilførsel fra RHF'et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Opptak av nye lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  Avdrag lån -62 437 -62 437 -62 437 -62 437 -62 437 -62 437 -62 437 -62 437 -62 437 -62 437 -62 437 -63 865
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Salg av anleggsmidler 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/-Overføring av likviditet fra 2021
Finansieringsgrunnlag investeringar 142 474 146 531 146 893 148 897 150 787 153 022 154 997 156 420 161 853 167 275 169 055 169 703

Investeringar (må spesifiseras i eget ark):
Beløp i heile tusen kroner 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
Bygghaugesund2020 inkl. MTU og inventar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggetrinn 2 Haugesund sjukehus inkl MTU og inventar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bygg - tilgjengelig ramme 80 000 80 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 90 000 90 000 90 000 100 000
Medisinteknisk utstyr ekskl. byggeprosjekter 55 000 55 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 65 000
Anna 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Sum investeringar 150 000 150 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 165 000 165 000 165 000 180 000

Avvik  investeringsplanar og finansielt grunnlag (7 526) (3 469) (13 107) (11 103) (9 213) (6 978) (5 003) (3 580) (3 147) 2 275 4 055 (10 297)
Overføring av disponibel likviditet til året etter 219 277 211 751 208 282 195 175 184 072 174 859 167 881 162 878 159 298 156 151 158 425 162 481
Ubenyttet disponibel likviditet til investeringer 211 751 208 282 195 175 184 072 174 859 167 881 162 878 159 298 156 151 158 425 162 481 152 184
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 Lånopptak ved p85 kostnad og byggelånsrenter i planleggings- og byggeperioden 
 3,6 % årlige lånerenter med 35 års løpetid  
 Kjernedriftsgevinster 
 Endring i FDVU kostnader 
 Avskrivinger direkte knyttet til prosjektet. Avskrivingstid er satt til 30 år for nybygg og 20 år for 

ombygging. 
 

En slik investering vil ikke kunne ha bæreevne dersom man ser isolert kun på prosjektet. Derfor er det 
den etterfølgende analysen av HF-perspektivet som er avgjørende for vurderingen av Helse Fonna HF 
sin bæreevne. 

8.12.4 Følsomhetsanalyse 
Nedenfor vises akkumulert bæreevne dersom; 

1. Rentesats i tilbakebetalingsperioden reduseres fra 3,6 % til 2,6 % 
2. Rentesats i tilbakebetalingsperioden økes fra 3,6 % til 4,6 % 

 
 

Figur 11 Følsomhet, renter og avdrag 

 

9 Plan for detaljprosjektering og bygging 
9.1 Sammenhengen mellom plan for videre arbeid i dette dokumentet og 

styringsdokument/prosjektdirektiv for neste fase 
På grunnlag av dette kapittelet blir det i neste omgang utarbeidet et prosjektdirektiv som skal danne 
grunnlaget for styringen av gjennomføringsfasen. 

9.2 Føringer, rammer, mål og suksesskriterier 

9.2.1 Overordna føringer og rammer 
Neste fase (gjennomføring) består ut fra Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter sin 
forståelse av to hoveddeler: 

 Detaljprosjektering 
 Bygging 
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Mer nyanser er det ikke vektlagt ut fra at denne veilederen har hovedfokus fram til og med forprosjekt. 
Veilederen definerer hovedelementene i et samlet prosjektforløp slik: 

 

Figur 12 Planprosess i tidligfase for sykehusprosjekter– forprosjekt og gjennomføringsfase 

 

Hovedelementene blir: 

 Detaljprosjektering med funksjonsprosjekt, anbudsprosjekt og grunnlag for bygging, herunder 
arbeidstegninger og til slutt bidrag til FDVU-dokumentasjon (forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling) 

 Kontrahering av byggearbeid iht. en entrepriseplan 
 Byggearbeid, omfattende alt fra klargjøring av tomt til bygningsmessig og teknisk innredning 
 Videre planlegging, anskaffelse og mottak av brukerutstyr 
 Ferdigstillelse og klargjøring for ibruktagelse 
 Samordning med utvikling av virksomhetens organisasjon. Det legges til grunn at 

organisasjonsutvikling skjer i de ulike klinikkene og styres i linja. 

9.2.2 De ulike delobjekt 
Byggetrinn 2 er inndelt i følgende delobjekt: 

 Forsterkning av S blokk 
 Omlegging teknisk infrastruktur og Riving Ø blokk 
 Nybygg Sydøstblokk 
 Ombygging 

9.2.2.1 Forsterkning og forberedende arbeider S blokk 
For å redusere risiko og kostnad er det i konseptfaserapporten besluttet at ombyggingsprosjektet trinn 
1 må ivareta arbeid og hensyn for å ta ned risiko i byggetrinn 2 så langt det lar seg gjøre. God 
økonomistyring i byggetrinn 1 har gjort dette mulig, og innvendig riving og utbedring gulv, omlegging 
teknisk infrastruktur, hulltaking til rørføringer samt store deler av forsterkningsarbeid i S blokk er blitt 
gjennomført innenfor ombyggingsprosjektets rammer. Dette har også blitt gjort for å skåne 
sykehusavdelinger i drift som skal flytte inn i ombyggingsarealene. Dette medfører en betydelig 
risikoreduksjon av byggetrinn 2 og er hensyntatt i kalkyle og usikkerhetsanalyse.  

9.2.2.2 Omlegging teknisk infrastruktur og riving Ø blokk 
Omlegging teknisk infrastruktur vil også bli tatt i forkant ved egne ressurser og rammeavtaler. Dette 
som klargjøring for neste entreprise som vil bli en hovedentreprise for riving og asbest og 
miljøsanering av deler av Ø blokk, etterarbeid på resterende Ø blokk og grunnarbeider. Utredning og 
beslutning om riving av deler av Ø blokk er også foretatt i forkant, noe som også vil redusere risiko i 
byggetrinn 2.  

9.2.2.3 Nybygg sydøst blokk 
Mens grunnarbeid og riving pågår vil en gå ut med anbudskonkurranse for totalentreprise nybygg.  
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9.2.2.4 Ombygging 
Ombygging vil bli lagt inn som en mulig opsjon til totalentreprise, men som timebasert åpen bok. Dette 
har en hatt svært god erfaring med i byggetrinn 1.  

9.2.3 Myndighetsbehandling  

9.2.3.1 Rammebetingelser 
Sykehustomten ble omregulert i forbindelse med byggetrinn 1, plan vedtatt 23.10.2017. Reguleringen 
omfatter hele sykehusanlegget og tilliggende arealer. Gjeldende regulering: 

Plannr. RL1765, detaljregulering/reguleringsplan for utvidelse av Haugesund sjukehus – 
Detaljregulering RL1765, datert 23.10.2017. Haugesund kommune 

Området er regulert til offentlig og privat tjenesteyting og det er definert tre bestemmelsesområder, # 
Trinn 1 - 3, med ulike bestemmelser og rekkefølgekrav. Byggetrinn 2 ligger i bestemmelsesområde # 
Trinn 3, sør-østre del av anlegget. Som en ombygging og utvidelse innenfor eksisterende anlegg 
forholder tiltaket seg til reguleringsbestemmelsene, det er således ikke behov for dispensasjon fra 
reguleringen. Det er heller ikke knyttet rekkefølgekrav til dette bestemmelsesområdet. Det er likevel en 
rekke fellesbestemmelser og det er angitt når disse må omhandles, enten som del av rammesøknad, 
igangsettingssøknad eller anmodning om ferdigattest.  

9.2.3.2 Plan for myndighetsbehandling 
Byggetrinn 2 er etter plan- og bygningsloven et søknadspliktig tiltak som krever tillatelse fra 
kommunens bygningsmyndighet før bygging. Tillatelsen søkes i form av byggesøknad, innsendt av 
en ansvarlig søker med ansvarsrett i tiltaksklasse 3, på vegne av en oppdragsgiver (tiltakshaver). 

Søknaden skal beskrive og redegjør for tiltaket og gi opplysninger om det planlagte 
byggverket, tomt og eiendom, eventuell eksisterende bebyggelse, hvem som erklærer ansvarsrett og 
skal gjøre arbeidene, om det søkes dispensasjon mv. Det skal følge med vedlegg til søknaden, 
bl.a. opplysninger om tiltakets ytre rammer, bekreftelse på at naboene er varslet og behandling av 
eventuelle innspill, og andre redegjørelser og dokumenter som kreves i reguleringens 
fellesbestemmelser. 

Det har gjennom forprosjektfasen vært et godt samarbeid med Haugesund kommune og en har landet 
en enighet med hensyn til myndighetsbehandling og byggesøknader. Tiltaket er planlagt omsøkt i en 
serie søknader med innledende ett-trinnsøknader for forberedende arbeider etterfulgt av en 
rammesøknad for hovedtiltaket. Ett-trinnssøknad gir samlet byggetillatelse og igangsettingstillatelse. 
Følgende byggesaker er omforent med kommunen: 

Ett-trinnssøknad 1: 

 Forberedende forsterkningsarbeider S-blokk (søknad innvilget av kommunen, 
11.07.2022) 

Ett-trinnssøknad 2: 

 Omlegging teknisk infrastruktur (innsendes tidlig høst 2022) 

Ett-trinnssøknad 3: 

 Riving del av Ø-blokk og grunnarbeid (innsendes nov 2022) 

Rammesøknad: 

 Ny sydøst-blokk inkludert ombygging i plan 1 Ø-blokk og plan 1,2,3 S-blokk 

 Ombygging plan 2,4,5 M-blokk (innsendes ultimo nov 2022) 

Igangsettingssøknad/-er ifm rammetillatelse: 

 Søknad utarbeides og sendes inn når entreprenør er kontrahert og prosjektering er 
utført for omsøkte arbeider. Utførelsen av tiltaket kan omsøkes i flere IG-søknader 
tilpasset byggets fremdrift, eksempelvis første søknad for grunnarbeider og 
fundamenter, etterfulgt av senere søknader for bærende konstruksjoner, fasader, 
innvendige arbeider mv. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Plan-_og_bygningsloven
https://no.wikipedia.org/wiki/Ansvarlig_s%C3%B8ker
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomt&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Dispensasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Nabo
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9.2.3.3 Arbeidstilsynet 
Fordi tiltaket berører arbeidsplasser, skal det innhentes Arbeidstilsynets samtykke i forbindelse med 
byggesøknad. Samtykke skal foreligge før igangsettingstillatelse kan innvilges av kommunen, altså før 
arbeider kan igangsettes på byggeplassen. 

For de forberedende arbeidene og tilhørende ett-trinnssøknadene er det imidlertid ingen konsekvens 
for arbeidsplasser og Arbeidstilsynets samtykke anses derfor ikke nødvendig. Kommunen har likevel 
bedt om at det innhentes bekreftelse fra Arbeidstilsynet på dette. Dette er allerede utført og mottatt for 
den første ett-trinnssøknaden og samme vil gjøres for de neste to. For rammesøknaden vil det sendes 
anmodning om samtykke for hele tiltaket. 

9.2.4 Rammer, mål og suksesskriterier 
Rammebetingelsene for gjennomføring er definert i forprosjektrapporten. Dette gjelder også de mål 
som er satt for forprosjektet. Se kap. 4.4. 

Hovedelementene er følgende: 

1. Holde kostnadsrammen på 1 032 762 163 mill. kr (kroneverdi 2022) 
2. Bygge de funksjoner med den kapasitet og det kvalitative innholdet som framgår av 

forprosjektet 
3. Ferdigstilling i samsvar med tidsplanen 

9.2.5 Suksesskriterier 
Suksessfaktorene er de faktorene som det legges særlig vekt på å følge opp i gjenstående faser for å 
sikre god måloppnåelse: 

 Klare rammebetingelser og mål som oppfattes likt av aktørene 
 Definerte delobjekter med tilknyttet entreprise- og kontrakts-strategi som gir den ønskede 

effekt for kvalitet, kostnader og framdrift i byggearbeidene 
 Kontinuitet i prosjektorganisasjon og prosjekteier med erfaring fra byggetrinn 1 og et godt 

etablert beslutnings- og styringssystem som kan håndtere de endringer som eventuelt vil 
oppstå 

 Klare og tydelige kontraktsdokumenter 
 Kostnadsstyrt prosjektering og bygging 
 Godt samarbeid og kompetanseutveksling med Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF 
 Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering som et kontinuerlig og målrettet arbeid som 

følges tett opp av linjen 
 Å etablere og følge opp en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som sikrer en fullt 

forsvarlig og sikker byggeplass. 
 Åpen og transparent prosess, med god og tilgjengelig informasjon til alle aktører på ulike nivå i 

prosjektet og med berørte interessentgrupper i tråd med vedtatte kommunikasjonsplan  
 

9.3 Prosess, organisering, medvirkning og ansvar 

9.3.1 Prosess og organisering 
Prosessen med gjennomføringen baseres på samme byggherreorganisering som i byggetrinn 1 i tråd 
med vedtatte fullmaktsmatrise. Basert på dette vil prosjekteringsgruppen være byggherrestyrt ved 
gjennomføring av grunnarbeidene og ved ombygging. Det samme vil gjelde i samspillperioden med 
totalentreprenør for nybygget, med en etterfølgende mulig tiltransport av prosjekteringsgruppen. 

Byggherreorganisasjonen vil fortsatt holdes på et målrettet og lavt nivå gjennom hele 
byggeprosessen. 
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Figur 13 Prosjektorganisering i byggefasen 

 

9.3.2 Fullmaktstruktur 
Prosjektorganisasjonen tildeles fullmakter på de ulike nivåer for følgende områder: 

 Godkjenning av konkurransegrunnlag for anskaffelser (tjenester, bygg og utstyr) 
 Inngåelse av kontrakter (tjenester, bygg og utstyr) 
 Godkjenning av endringer i prosjekt og endringer i kontrakter 
 Attestasjon og anvisning. 

 
Fullmaktsmatrisen er tilpasset og etterfulgt i tråd med de til enhver tids gjeldende fullmakter satt av 
Helse Vest RHF. 

Samarbeidsform og avtaler med Sykehusinnkjøp og Sykehusbygg blir videreført i byggefase. 

9.3.3 Medvirkning og ansvar 
Konkretisering av ansvar og fullmakter for hvert nivå i organisasjonskartet vil også beskrives som en 
del av styringsdokumentet/prosjektdirektivet for gjennomføringsfasen. De samme prinsippene legges 
til grunn som ved gjennomføring av forprosjektfasen for administrerende direktør, styringsgruppe og 
prosjektdirektør. Se kap 4.10. 

Medvirkningen opprettholdes basert på den etablerte strukturen. For byggplanleggingen vil dette 
primært dreie seg om medvirkning i deler av detaljprosjekt.  
Det er også etablert kontaktnettverk mellom Byggorganisasjonen og de ulike berørte avdelinger. Dette 
for blant annet å kunne ivareta varsling og dialog ved byggeaktivitet tett inntil et sykehus i drift.  
Vedtatte kommunikasjonsplan fra forprosjekt vil bli etterfulgt også i byggefasen. 

9.3.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  
Det er byggherrens mål at byggearbeidet skal planlegges og gjennomføres uten alvorlig skade på 
person eller miljø på byggeplassen eller i dens omgivelser. 

SHA skal planlegges og følges opp iht. Byggherreforskriften i Arbeidsmiljøloven, jf. også 
Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll. Dette innebærer bl.a. følgende: 

 Byggets løsninger og selve byggearbeidet planlegges slik at det ikke må foretas 
arbeidsoperasjoner med uakseptabel risiko for skader og uhell. 

Mulig 
tiltransport
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 Byggearbeidets tids- og framdriftsplaner legges opp slik at krav til framdrift ikke truer 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

 Det etableres og vedlikeholdes en SHA-plan som identifiserer byggearbeid forbundet med 
fare. Arbeidsoperasjoner der det foreligger risiko for skader og uhell, skal planlegges og 
gjennomføres med utgangspunkt i «sikker jobb analyse». 

 Det etableres en SHA-organisasjon med tydelige roller, myndighet og ansvar for SHA. Denne 
organisasjonen skal tilfredsstille kravene i Byggherreforskriften og skal så langt som mulig 
være en del av den ordinære prosjektorganisasjonen. 

Byggherren vil hindre utnytting av arbeidskraft og vil ha en særlig oppmerksomhet på å motvirke sosial 
dumping, jf. reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 08.02.2008.  
 

9.4 Håndtering av grensesnitt  
De viktigste grensesnittene vil være: 

1. Mellom byggherre og prosjekterende 
2. Mellom byggherre og entreprenør 
3. Mellom byggherre og offentlig myndighet (primært reguleringsmyndigheten) 
4. Mellom byggherre og utstyrsleverandører (og i praksis også mellom utstyrleverandører og 

entreprenører, men dette må prinsipielt håndteres av byggherre) 
5. Mellom byggherre og Helse Vest IKT 
6. Mellom byggeprosjektet og kommunaltekniske anlegg samt andre offentlige forsyningsanlegg 
7. Mellom entreprenør, byggherre og brukere av eksisterende bygg i perioden når det skjer 

bygging tett på sykehus i drift 
8. Mellom byggherre og brukere av bygg og utstyr etter overlevering 
9. Mellom byggherre og morselskap (Helse Vest RHF) 
10. Mellom byggeprosjektet og helseforetakets organisasjonsutvikling i perioden fram til 

idriftsetting 
11. Mellom byggherre og naboer (og i praksis også entreprenører og naboer, men dette må 

prinsipielt håndteres av byggherre) 
12. Mellom byggherre og brukerne av tjenestene (pasientene) 
13. Mellom byggherre og offentligheten (media og befolkningen i området) 

 
For å håndtere dette utarbeides det en plan med fokus på hvert av de prinsipielle grensesnittene. De 
første syv punktene omfatter de operative prosjektgrensesnittene som prosjektorganisasjonen 
gjennom sin struktur, kompetanse og fullmaktmatriser skal bygges opp for å ivareta. De tre siste 
punktene (11-13) innarbeides det rutiner for i en kommunikasjonsplan for prosjektet. 

9.5 Tidsplan for gjennomføring av prosjektering og bygging frem til idriftsetting 
De overordnede aktivitetene i hovedtidsplanen er: 

 Forberedelse av organisasjonen i form av organisasjonsutvikling og gevinstrealisering i 
klinikkene 

 Forsterkningsarbeid og forberedende aktiviteter 
 Forberedelse kontrahering (entreprise grunnarbeid og nybygg) 
 Myndighetsbehandling 
 Riving og grunnarbeid Ø blokk 
 Nybygg 
 Flytting og rokader 
 Ombygging  

 
Den vesentlige delen av prosjektets aktivitet vil være i perioden 2022-2027.  
 
Hovedtidsplanen for den videre prosjektstyring er revidert og vist nedenfor: 
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Byggefase planer 
Prosjektet er planlagt gjennomført i følgende hovedfaser revidert etter ny fremdriftsplan: 

Fase 0: 

Rokade / flytting av personell og utstyr samt endret tilkomst til noen funksjonsarealer for å frigjøre 
arealer i eksisterende bygg berørt av planlagte ombyggingsarbeider. I første omgang gjelder dette 
tilrettelegging for gjennomføring av Sydøstblokk inklusive utvendig riggområde. I neste omgang i 
forbindelse med planlagte riving Ø blokk og etasjevise ombyggingsarbeider i M-blokk. 

Fase 1: 

Forberedende arbeider – forsterkning av eksisterende bæresystem i S-blokk- søyler, fundamenter og 
eventuelt dragere/dekker – for å sikre bærekapasitet for påbygg med 3 nye etasjer i S-blokk. 

Fase 2: 

Forberedende arbeider – teknisk infrastruktur. Omfatter kartlegging og omlegging av teknisk 
infrastruktur som skal være i operativ drift i byggeperioden og som kommer i konflikt med planlagte 
ombyggearbeider og nybygg. I førte omgang berørt av byggeplanene for Sydøst blokk og Østblokk. 

Fase 3: 

Forberedende arbeider – Rivingsarbeider og grunnarbeider. Omfatter etablering av riggområde, 
innvendige rivingsarbeider i Ø/S-blokk og riving samt asbestsanering av deler av eksisterende Ø-blokk 
for klargjøring av byggegrunn for planlagt nybygg og innvendige arealer for planlagt ombygging. 

Fase 4: 

Mulig opsjon med innvendig oppbygging av S blokk i tråd med utarbeidede tegninger. 

Fase 5:  

Nybygg Sydøst blokk. Omfatter alle bygningsmessige og tekniske installasjonsarbeider for planlagt 
nybygg inklusive ombygging av deler av eksisterende arealer i S-blokk og Ø-blokk. 

Fase 6: 

Prøvedrift og idriftsettelse av Sydøst blokk. Omfatter prøvedriftsperiode av tekniske system, 
demontering og flytting av eksisterende sykehusteknisk utstyr inn Sydøstblokk. Flytting av personell til 
Sydøst blokk (fra blokk M) 

Fase 7: 

Gjennomføring av planlagte ombyggingsarbeider i Blokk M plan 04, plan 02 og evt plan 05. 

Fase 8: 

Utomhusarbeider 

Byggefase plan i tabell 24 angir en revidert overordnet estimert gjennomføringsperiode for byggetrinn 
2.Fremdrift for de respektive entreprisearbeider i planlagt byggetrinn 2 vil inngå i 
konkurransegrunnlaget for entreprisarbeidene og inngår i tilbudsevalueringen.  
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Tabell 23 Revidert byggefase plan med milepeler 

BYGGEFASE  AKTIVITET ESTIMERT 
GJENNOMFØRINGSPERIODE  

Fase 0 Rokade gjennomføring Q4 / 2022 

Fase 1 Forsterkninger og asbestsanering S-
blokk 

Q3 / 2022 – Q3 / 2023 

Fase 2 Forberedende arbeider Infrastruktur Q4 / 2022 – Q3/ 2023 

Fase 3 Rivingsarbeider / 
asbestsanering/Grunnarbeider Ø-
blokk 

Q1 / 2023 - Q3 / 2023 

Fase 4 Opsjon: oppbygging plan 2 S blokk Q3/ 2023 – Q1/ 2024 

Fase 5 Byggestart Totalentreprise Sydøst 
Blokk 

Q1 / 2024 – Q4 / 2026 *anbud sendes 
ut 2023 

Fase 6 Idriftsetting og innflytting Sydøst 
Blokk 

Q3-Q4 / 2026 

Fase 7 Ombygginger M- blokk plan 04 og 
plan 02 evt plan 05 

Q1-Q4 / 2027 

Fase 8 Utomhus Q3-Q4 2027 

 

9.6 Entreprisestrategi, kontraktstrategi og plan for kontrahering  

9.6.1 Entreprisestrategi for de tre hovedobjektene 
Entreprisestrategien er resultat av en prosess mellom byggherre (Helse Fonna HF), prosjektets 
rådgivergruppe, Sykehusinnkjøp og dialog med aktører i markedet. Det er bl.a. gjennomført en 
leverandørkonferanse som en del av prosessen. Et eget notat om entreprisestrategi er på dette 
grunnlag utarbeidet og behandlet i prosjektets styringsgruppe. Notatet om entreprisestrategi som er 
lagt til grunn for de valg som er gjort på dette området. Det er konkludert med følgende: 

  Forberedende opsjoner: Forsterkninger, asbestsanering, teknisk omlegging. Forberedende 
arbeid tas i ombyggingsentreprisen BT1. 

 Entreprise 1: Riving deler Ø blokk, asbest og miljøsanering og grunnarbeider: 
Hovedentreprise (byggherrestyrt prosjektering og en hovedentreprenørkontrakt). 
Entreprenørkontrakt basert på NS 84051. Opsjoner på oppbygging eksisterende S blokk 
timebasert og åpen bok 

 

1 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 

Forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte 
varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. Standarden forutsetter at det vesentligste av 
prosjekteringen skal leveres av byggherren.  
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 Entreprise 2: Nybygg Sydøstblokk: Totalentreprise med samspillsfase, samt mulig tiltransport 
av prosjekteringsgruppe. Kontrakt basert på NS 84072. Kan ved behov deles i to 
totalentrepriser; en for råbygg og tett bygg og en for innredningsarbeidet. Opsjon med 
ombygging M blokk 

 Entreprise 3: Ombygging plan 2,4,5 i M blokk: Legges inn som mulige opsjoner til 
totalentreprise men timebasert og åpen bok.  

9.6.2 Plan for kontrahering 
Kontraheringen planlegges i tråd med tidsplanen, for å sikre framdrift i prosjektet i tråd med denne 
planen. Men i tillegg vektlegges en plan som skal sikre god konkurranse for hver av entreprisene. 
Derfor er det avholdt leverandørseminar, og det planlegges veiledende kunngjøringer og andre 
informative tiltak for å skape interesse for disse konkurransene blant entreprenørene. Planen for 
kontrahering inneholder følgende hovedelementer: 

 Entreprise 1: Asbestsanering, riving deler Ø blokk og forberedende grunnarbeider med opsjon 
på oppbygging S blokk: Gjennomføres fra mars 2023, anbud sendes ut januar 2023. 

 Entreprise 2: Nybygg Sydøstblokk: Totalentreprise med samspillsfase, samt mulig tiltransport 
av prosjekteringsgruppe. Sendes ut våren 2023 med oppstart Q1 2024 opsjon på oppbygging 
M blokk  

 Entreprise 3: Ombygging plan 2,4,5 i M blokk: Utløser opsjon på etasje for etasje etter 
innflyttet nybygg. 

 Forsterkning og omlegging teknisk infrastruktur tas under avtale byggetrinn 1.  
 

Ytterligere konkretisering framgår av tidsplanen. 

 

9.7 Prosjekt- og usikkerhetsstyring  

9.7.1 Prosjektstyring 
Prosjektstyring i prosjektet omfatter planlegging og oppfølging av kostnader, usikkerhet og framdrift, 
og med fokus på at dette må sees i forhold til kvalitet, jf. eget avsnitt om kvalitetssikring. 

Kostnader 

Kostnadsstyringen avklares nærmere i prosjektdirektivet etter følgende retningslinjer: 

 Prosjektets kostnadsramme på ulike nivåer fastlegges ved godkjenning av forprosjekt, 
herunder ramme for p85 og for p50. Fullmaktstruktur for styrings-mål og kostnadsramme 
bygges opp basert på dette. 

 Prosjektkostnaden fordeles på et byggebudsjett iht. bygningsdeltabellen (standard kontoplan 
for byggeprosjekter). Byggebudsjettet vil være den mer statiske og detaljerte spesifikasjon av 
kostnadene i prosjektet og baseres på kalkylen i forprosjektet (som utarbeides iht. system- og 
bygningsdeltabellen). 

 Videre fordeles kostnadsrammen på et entreprisebudsjett der alle kostnader henføres til en 
«entreprise».  

 

2 NS 8407 Totalentreprise 

NS 8407 skal brukes i kontrakter der totalentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen 
av et bygg- eller anleggsarbeid for byggherren. 
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 Endelig fordeles prosjektkostnadene også over tid der kostnadspådrag og framdrift sees i 
sammenheng. Dette brukes til to formål: a) å måle framdrift ved hjelp av opparbeidet verdi og 
b) å legge grunnlag for likviditetsbudsjett. 

 Påløpt/fakturert følges også opp, dels som ledd i måling av opparbeidet verdi, dels for å sørge 
for korrekte oppgjør for leveranser og korrekt postering i sykehusets regnskap. 
 

Forventet sluttkostnad angir til enhver tid hva prosjektet antas å ha kostet når det er fullført, og 
forventet sluttkostnad er summen av kontrakter som er (planlagt) inngått, og bestillinger som er foretatt 
samt godkjente og uavklarte endringer. Forskjellen mellom budsjett (bygge- eller entreprisebudsjett) 
og forventet sluttkostnad angir hvordan prosjektet ligger an i forhold til rammen. 

Når budsjett(ene) er fastlagt er «uavklarte endringer» det viktigste elementet i kostnadsstyringen. 
Prosjektet skal regelmessig og minst en gang hver måned vurdere «uavklarte endringer» som 
prosjektets løpende risikovurdering på kostnadssiden. 

Det foreligger også en kuttliste, det vil si potensielle endringer i prosjektet, som kan gjennomføres 
dersom kostnadsrammen er truet. Tiltakene beskrives ift innhold, konsekvenser og - ikke minst når 
beslutning må tas for at tiltaket skal få ønsket effekt. 

9.7.2 Usikkerhetsstyring (også kalt risikostyring) 
Prosjektstyringen skal omfatte jevnlige usikkerhetsvurdering der det fortløpende vurderes og 
dokumenteres hvilke muligheter og trusler som foreligger når det gjelder prosjektets kostnader og 
framdrift, sett i forhold til kvalitet. Videre skal det dokumenteres hvordan muligheter og trusler 
håndteres gjennom en handlingsplan for usikkerhetshåndtering. Det etableres et usikkerhetsregister 
(ofte kalt risikoregister) ved oppstart basert på de analyser som foreligger ved utgangen av 
forprosjektperioden. 

Risikovurderingene skal foretas på følgende nivåer og tidspunkter: 

 Overordnet og altomfattende usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader og framdrift ved 
prosjektets større milepæler, første gang ultimo august 2022 etter at revidert kalkyle 
foreligger. Deretter ved inngåelse av store kontrakter og andre større endringer og 
beslutninger i prosjektet. 

 Prosjektdirektørens månedlige rapportering til styringsgruppa, jf. kapitlene «uavklarte forhold» 
og «prosjektledelsens vurderinger og betraktninger». 

 Prosjektledelsens løpende oppfølging av risikoregister og registrering av potensielle, uavklarte 
avvik og endringer. Dette er prosjektdirektørens «daglige» risikovurdering, særlig når det 
gjelder kostnader. Risikogjennomgang gjennomføres månedlig og fasiliteres av prosjektstyrer. 
Endringer håndteres fortløpende i prosjektets dokumentstyringssystem og 
prosjektøkonomisystem. 

Se også kap. 4.13 modell for risikostyring i prosjektet 
 

9.8 Kvalitetssikring og kvalitetsstyring  
Kvalitetssikring oppfattes tradisjonelt som utarbeiding av regler og rutiner og kontroll. I tillegg til dette 
er ledelsesfunksjonen viktig i kvalitetsarbeid. Det er allerede langt på veg definert gjennom 
forprosjektet hva som er riktig kvalitet; oppgaven er å få organisasjonen i gjennomføringsfasen til å 
fungere slik at det blir overkommelig å levere riktig kvalitet. Det legges derfor vekt på følgende: 

 Prosjektet får ikke bedre kvalitet enn det som bestilles, altså er bestillingen en 
hovedutfordring. 

 Vektlegge ledelse for å skape og opprettholde tillit, kommunikasjon og lojalitet til prosjekt og 
kontrakter. 

 Enkle prosjektstyringssystemer som det er mulig og kostnadseffektivt å leve opp til, med et 
«opti- malt byråkrati» (lite men tilstrekkelig) 

 Tilstrekkelig mengde prosedyrer som beskriver den operative prosjektstyringen. Se kapittel 
9.8.1. 
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 "Hands on" gjennom fysisk tilstedeværelse med funksjonell og teknisk kompetanse. Sørge for 
byggherreombud som kontrollerer fysisk utførelse. 

 Kontinuerlig og effektiv håndtering av avvik i alle planleggings- og utførelsesfaser 
 En plan for og gjennomføring av organisatorisk og praktisk forberedelse (av nye 

arbeidsprosesser), slik at bygget skal kunne tas i bruk i tråd med intensjonene fra driften 
starter. 

De fleste og de viktigste krav til prosjektets kvalitet blir fastlagt i forprosjektet, men det gjenstår 
omfattende detaljering av kvalitet i videre planlegging og styring i prosjektet. Erfaringsvis vil opplevd 
kvalitet i det ferdige bygg i stor grad være knyttet til detaljer, som derfor vektlegges i prosessene 
videre. En annen erfaring er at også prosessene i prosjektet er medvirkende til opplevelsen av kvalitet. 
Kvalitetssikring i neste fase vil derfor ha fokus på: 

 Grensesnitt mellom ulike leveranser og ansvarsområder 
 Detaljprosjektering, anbudsgrunnlag, kontrahering og produksjon av arbeidstegninger. 

Koordinering mellom fag, entrepriser og utstyr. 
 Detaljplanlegging, anskaffelse og montasje av brukerutstyr, samt koordinering med 

prosjektering og bygging. 
 Kvalitet på utførelse i byggearbeid. Herunder koordinering mellom entreprisene. 
 Ledelse, kommunikasjon, informasjon og involvering. Avstemme forventninger. 

Prosjektledelsens arbeid med kvalitetssikring i neste fase vil i stor grad handle om koordinering 
mellom ulike aktiviteter og kontrakter og å følge opp og kontrollere de enkelte leverandørers 
kvalitetssystemer og deres bruk av disse. 

9.8.1 Prosedyrer 
Prosjektet har utarbeidet følgende prosedyrer: 

 Prosedyre for samhandling og dokumentstyring 

 Prosedyre for usikkerhetsstyring 

 Prosedyre for økonomistyring 

 Rapporteringsrutine 

 Rutine for håndtering av avklaringer og endringer 

 Rutine for håndtering av bestillinger og fakturaer 

 Fullmaktstruktur 

 Prosedyre for kvalitetssikring av prognose 

Flere av disse prosedyrene er utarbeidet i byggetrinn 1 og er blitt revidert og supplert i byggetrinn 2. 

9.9 Interessenter 
Det er i forbindelse med utarbeidelse av kommunikasjonsplan utarbeidet en interessentanalyse. 
Interessentanalysen fanger opp grensesnittene beskrevet i kapittel 8.3 og utdyper disse ift. 
interessenthåndteringen. På dette grunnlaget utarbeides det en kommunikasjonsstrategi- og plan. De 
viktigste interessentgruppene framgår av kommunikasjonsplan. 

9.10 Opplæring og tilpasning av driftsorganisasjonen - innflytting  

9.10.1 Opplæring 
Det utarbeides en opplæringsplan som omfatter alle behov for opplæring i forbindelse med innflytting i 
Det utarbeides en opplæringsplan som omfatter alle behov for opplæring i forbindelse med innflytting i 
nytt sykehus, dette gjelder opplæring både mht systemer, nytt bygg og nytt utstyr samt overordnet 
plan for øving og simulering av røde løyper knyttet til kritiske alarmer.   

Opplæring omfatter: 

 Opplæring av teknisk driftspersonell  
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 Opplæring av superbrukere i funksjonsområder, systemer og utstyr. 
 Opplæring av ansatte (avdelingsvis opplæring inklusive utstyr og IKT) 

 
Det skal tilrettelegges for at driftsorganisasjonen kan benytte eksisterende system for 
kompetansedokumentasjon  

I opplæring tekniske driftspersonell settes følgende prinsipper 

 Etter opplæring skal vedkommende 
o forstå daglig drift og vedlikehold, slik at anleggene fungerer iht. prosjekterte 

forutsetninger 
o håndtere feilsøking 
o håndtere situasjoner med nødstopp og igangsetting av anleggene etter driftsstans 
o forstå og kunne ivareta alle drift- og vedlikeholdsoppgaver 

 I klasseromsundervisning gjennomgås FDV dokumentasjon som eksempelvis systemskjema, 
blokkdiagram og betjeningsinstrukser. 

 Opplæringen inkluderer programvare til utstyr og komponenter som kan/må 
programmeres/administreres ved hjelp av programvare 

 Under praktisk opplæring ute i felt skal en hvis mulig fremtvinge ulike feiltilstander og 
presentere service-situasjoner på tekniske systemer, spesielt for systemer/utstyr/komponenter 
hvor dette ikke lar seg gjøre under sykehusdrift. 

 

Opplæring av ansatte i medisinsk utstyr skal utføres av utstyrsleverandør og omfanget blir regulert i 
kravspesifikasjonen til leveransen.  

All opplæring kan gjennomføres som e-læring, on-the-job training i eksisterende virksomhet, praktiske 
aktiviteter i nye lokaler eller gjennom deltagelse i prosjektets utbyggingsorganisasjon. I tillegg 
arrangeres det «åpne dager» og kjentmannbefaringer som del av opplæring og motivasjon av ansatte. 

9.10.2 Innflytting og rokader 
Erfaring fra byggetrinn 1 er tatt med i arbeidet med å planlegge for flytting knyttet til byggetrinn 2. 
Innflytting innebærer også inntransport og montering av byggherreutstyr. Det planlegges for dedikerte 
ressurser med ansvar for mottak og inntransport av byggherreleveranser. Praktisk gjennomføring og 
tidsplan for mottak av byggherreleveranser vil bli planlagt detaljert sammen med entreprenør og 
leverandør.  

Ansvarsmatrise fra byggetrinn 1 revideres og gjenbrukes i byggetrinn 2 for å tydeliggjøre 
ansvarsfordelingen mellom den enkelte avdeling, de enkelte serviceavdelingene i sykehuset og 
byggorganisasjonen.  

Innflyttingsplan utarbeides detaljert sammen med de avdelingene som skal flytte. Planen omhandler 
også de nødvendige midlertidige rokadene for å forberede for bygging og rokadene i etterkant av 
innflytting. En vil kartlegge avhengigheter mellom avdelingene og derav finne krav til rekkefølger på 
flyttingen. Det planlegges for at hver klinikk har egne flyttegeneraler i avdelingen som har oversikten 
over egen avdeling. Bruk av eksterne ressurser for praktisk bistand i flyttearbeidet vil bli nødvendig.  

Det er utarbeidet egne rokadeplaner for de ulike faser av prosjektet, før bygging, underveis, etter 
nybygg og etter ombygging. 

9.11 Testing, ferdigstilling, prøvedrift og idriftsetting  
Byggearbeidet omfatter en rekke bygnings- og installasjonstekniske anlegg og systemer, hvorav 
mange skal fungere sammen. For eksempel skal mange dører fungere sammen med adgangskontroll 
og brannalarm. I tillegg til at hvert enkelt anlegg skal fungere som forutsatt, skal de også fungere i 
integrerte systemer som leveres i ulike kontrakter og med mange grensesnitt mellom kontraktene. 

Det er derfor nødvendig å foreta en systematisk testing og kontroll både av det enkelte anlegg og av 
de anlegg og systemer som skal fungere sammen, og testingen må skje under relevant belastning på 
systemene, herunder drift av brukerutstyr. 



   

ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 Forprosjekt hoveddokument 

Side 87 av 89

For å ivareta denne utfordringen må entreprenør utarbeides en egen plan for ferdigstillelse i god tid i 
forkant der alle kontroller og testaktiviteter ses i sammenheng fram til alt er klart for klinisk drift.  

Sentrale elementer i plan for ferdigstilling er: 

1. Planlegging av systematisk ferdigstillelse, inklusiv integrerte systemtester, av tekniske 
systemer sammen med bruker og teknisk driftspersonell, avhengig av om det er 
arbeider/leveranser knyttet til et nytt bygg eller ombygging under drift i eksisterende 
bygg/anlegg 

2. Planlegging av IKT og virksomhetstester for kliniske funksjonsområder 
3. Planlegging og gjennomføring av kvalifisering og validering 
4. Planlegging og koordinering av opplæringsfasen for brukere og teknisk driftspersonell 
5. Innsamling og godkjenning av FDV-leveranse 
6. Utarbeide og følge opp søknader om sertifisering, akkreditering og godkjennelse/verifisering 
7. Utarbeide og følge opp søknader om myndighetsgodkjenning 
8. Planlegging av idriftsetting for ordinær teknisk drift 
9. Planlegging og gjennomføring av overlevering 
10. Planlegging og gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser 

 
Testing og verifisering av IKT systemer. 
Testing er nødvendig for å sikre integritet i systemene og at det fungerer etter hensikt. Det skal utføres 
systemtester av kritiske system, eksempelvis infrastruktur, alarmsystemer og utstyr. Det skal også 
utføres integrerte tester som blant annet omfatter alarmsystem og integrasjoner til Imatis. 

Trådløst nettverk og mobildekning benyttes av mange kritiske funksjoner på sykehuset. Det er 
nødvendig å kvalitetssikre dekningen av disse systemene ved å gjennomføre verifisering. Verifisering 
vil avdekke eventuelle områder med redusert dekning. 

 

 

Figur 14 Plan for ferdigstilling – elementer 

 

9.12 Ressursbehov (byggherrens behov) 
Ressursbehovet for byggherrens planlegging og ledelse er inkludert i kostnadskalkylens konto 8 (samt 
merverdiavgift i hoveddel 9 for ekstern innleie).  

Ressurser til ledelse (prosjekt- og byggeledelse) er vurdert ut fra erfaringer og byggherreorganisasjon 
slik det har vært bemannet i byggetrinn 1. Samme type roller videreføres i byggetrinn 2. 

På denne bakgrunn er ressursbehovet for prosjektledelse og støtte anslått slik: 

Tabell 24 Ressursbehov til byggherrens organisasjon 

Rolle Stillingsandel 

Prosjektdirektør 100% 
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Prosjektstyrer 50% 

HMS-rådgiver 50% 

Prosjektleder byggefase 100% 

Prosjektleder ombygging 100% 

Prosjektleder IKT 100% 

Prosjektleder utstyr 100% 

Prosjektleder VVS/rør 100% 

Prosjektleder opplæring og flytteprosess 100% 

Prosjekteringsleder 100% 

Byggherreombud Bygg 100 % 

Byggherreombud elektro/svakstrøm 100 % 

 

Prosjekteringsgruppens arbeid er ikke vist særskilt her. Prosjekteringsgruppen vil, etter den valgte 
entreprisestrategien, dels bli en byggherrekostnad (for hovedentrepriser, eventuelle delte entrepriser 
og fram til tiltransport til totalentreprenør for nybygget). Men kostnaden til prosjektering skal uansett 
budsjetteres under konto 8 i bygningsdeltabellen, generelle kostnader. Utover dette er det også 
ressursbehov knyttet til rådgivergruppe for programmering og utstyrsanskaffelser.  

Tilhørende konto 8 generelle kostnader, blir det også benyttet ressurser fra følgende foretak: 

• Sykehusinnkjøp HF 

• Helse Vest IKT AS 

• Helse Fonna HF: Brukerrepresentanter 

• (Sykehusbygg HF: Lisenskostnader dRofus) 
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10 Vedlegg 
 

Vedlegg 1:  

ByggHaugesund2020, forprosjekt rapport program 07.10.2022. 

 

Vedlegg 2:  

ByggHaugesund2020, forprosjekt rapport prosjektering. 07.10.2022. 

 

Vedlegg 3:  
Usikkerhetsanalyse Haugesund sjukehus. Atkins Norge AS. 07.09.2022. Unntatt offentlighet 

 

Vedlegg 4:  

Rapport gevinstrealisering. 02.09.2022. Unntatt offentlighet 

 

Vedlegg 5: 

Kutt og opsjonsliste. 01.09.2022. Unntatt offentlighet 
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