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Overordnet plan for gjennomføring av konseptfasen steg 1

Februar Mars April Mai Juni Juli AugustJanuar 

Hovedprogram

Virksomhetsinnhold – Mjøssykehuset 

Virksomhetsinnhold – null-pluss  

Framskrivning 2019 -2040

Tomteanalyse 

ARK/RI:
Mulighetsstudie 
Mjøssykehuset 

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ n

ARK/RI:
Mulighetsstudie 
erstatnings-

sykehus Hamar

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ n

Nedvalg 2 tomter Valg av tomt for hvert alternativ 

Alternativvurdering  mellom 
Mjøssykehuset med 
ti lhørende struktur og null -
pluss alternativet:

• Vurdering iht. godkjente 
vurderingskriterier

• Driftsøkonomiske 
utredninger

• Gevinstplan
• Bærekraftsanalyser

Valgt alt.

Valgt alt.

KSK -følgesevaluering

Valg av tomt

Vurdere hovedalternativ
B3A

Overordnede driftsøkonomiske 
utredninger

Orientering og diskusjon
i SG-møte 15. juni

Beslutning i SG-møte
8. august 2022

i  dag

Innspill fra kommuner og berørte parter

Styrebeslutning HSØ
25. august 2022



Milepælsplan



Beslutningsplan



Hovedprogrammet

• Arbeid med hovedprogram går iht. plan

• Gjennomført 2 møter med strategisk medvirkningsgruppe 

• Gjennomgått ikke-medisinske servicefunksjoner

• Kick-off på Lillehammer 10-11. mars

• Tema som har betydning for utforming og arealstørrelse på overordnet nivå 

• Oppstart av mulighetsstudiet

• Arkitekt og rådgiver utarbeider plan for mulighetsstudiet 



Aktiviteter for denne og neste periode

Denne perioden:

√ Evaluere og inngått kontrakt for kvalitetssikring, 
KSK.

√ Ferdigstille virksomhetsinnhold i Mjøssykehuset

√ Ferdigstille forutsetningsnotat for tomteanalysen 

√ Dialog med kommunene og befaring på aktuelle 
tomter

√ Utarbeide utkast til vurderingskriterier for valg 
mellom bygningsmessige konsepter i 
mulighetsstudie 

√ Er iht. plan for hovedprogrammet 

√ Tilrettelagt for rask oppstart for arkitekt og 
rådgiver 

√ Brutto/ netto faktor – innhente 
erfaringsinformasjon

Neste periode:

• Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet 
(erstatningssykehus for Hamar)

• Nedvalg til 2 tomter for både Mjøssykehuset og 
null-pluss alternativet

• Vurderingskriteriene for valg mellom 
bygningsmessige konsepter i mulighetsstudie

• Vurderingskriteriene for valg mellom 
Mjøssykehuset og null-pluss alternativet til 
orientering 

• Miljøplan/ miljømål til orientering  

• Framskriving og dimensjonering for både 
Mjøssykehuset og erstatningssykehuset for Hamar

• Fortsette med hovedprogrammet iht. plan

• Etablere plan og igangsette mulighetsstudiet, og 
sørge for fremdrift iht. milepælsplan

• ROS – prosjektgjennomføringen



• Oppdraget med å gjennomføre ekstern kvalitetssikring er tildelt Dovre Group 
Consulting AS. 
• Dovre har med seg NEO Consulting til å gjennomføre oppdraget. 

KSK

2021

Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

Følgesevaluering 

Statumøte

Status - styringsgruppen

Løpende dialog

KSK rapport

2022

Oppstart:
Konseptfasen

Oppstart:
KSK B3A

Leveranse:
KSK B3

TENTATIVPLAN



Arkitekt- og rådgiverteam jobber med å utarbeide en plan for konseptfasen med fokus på 
mulighetsstudiet og perioden frem til B3A beslutning. Med dette som utgangspunkt vil de etablere en 
bemanningsplan som vil være underlag til et budsjett for hele perioden. 

Et komplett budsjett er planlagt lagt frem for styringsgruppen i april.

Kostnadspådrag



Risikoforhold 
Pos Beskrivelse Konsekvens Tiltak

1 Alle aktiviteter i milepælsplanen må holdes 
for å opprettholde tidsplanen  

B3A/ B3 beslutning 
forskyves 

Omforent plan og bevissthet rund 
alle aktiviteter som skal 
gjennomføres

2 Høy arbeidsbelastning for nøkkelpersoner B3A/ B3 beslutning 
forskyves

Fordele arbeidsoppgaver der det er 
mulig

3 Plan for funksjonsprogram må holdes og 
det er ikke rom for forsinkelser 

B3A/ B3 beslutning 
forskyves

Gjennomføre iht. omforent plan

4 Gjennomføre mulighetsstudiet iht. stram 
tidsplan

B3A/ B3 beslutning 
forskyves

Etablere en omforent plan med riktig 
grad av medvirkning og nok ressurser 
fra arkitekt og rådgiver

5 Covid-19: 
• Sykdom blant nøkkelressurser
• Gjennomføring med elektroniske 

møter når nødvendig

Forsinkelser Organisasjonen er styrket og er mere 
robust.



Saker for kommende styringsgruppemøte 



Miljøprogram – plan for arbeidet 


