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Brutto/netto faktor til beslutning 
 
 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen viser til utviklingen for brutto/netto faktor for andre relevante 

prosjekter det er naturlig å sammenlikne seg med og vedtar å øke brutto/netto faktoren 

fra 2,3 til 2,4 og at denne faktoren blir benyttet for dimensjonering av både 

Mjøssykehuset og null-pluss alternativet.  
 

 

Saksopplysninger 
 

For konseptfasen skal hovedprogrammet klargjøre premissene ved å beskrive 

virksomhetsinnhold, dimensjonering, og overordnede funksjonelle og tekniske krav til 

bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur. I tidligfase fokuseres det på funksjonene som 

skal inn i bygget og arealbehovet for hver funksjon er ofte definert i en 

«standardromskatalog». I denne fasen har man ikke detaljert informasjon om tekniske 

arealer, tekniske føringsveier og logistikkløsninger. For å beregne totalt bruttoareal 

må det legges til areal for felleskorridorer, heiser, trapper, transportkulverter, 

forbindelsesganger, tekniske rom og føringsveier. Forholdet mellom brutto- og 

nettoareal benevnes som brutto/nettofaktor (BNF). Netto funksjonsareal er begrenset 

av de omsluttende veggenes innside og bruttoareal (BTA) er areal begrenset av 

ytterveggens utside eller midt i delevegg.  

Bruttoareal er avgjørende for å estimere utbyggingskostnaden som i tidligfase bygger 

på referansekostnader per kvm. for sammenliknbare prosjekter multiplisert med 

bruttoarealet. Tekniske arealer og føringsveier er ikke godt definert før mot slutten av 

forprosjektet, og en for lav brutto/ netto faktor fører ofte til kostnadsoverskridelser 

som kan føre til kutt som kan gi uheldige løsninger som går utover funksjonaliteten til 

arealene og følgelig konsekvenser for driften av sykehuset (f. eks. manglende 

lagerarealer på sengeposter, for smale ganger, uhensiktsmessige fellesarealer osv.). 

For å oppnå gode funksjonelle sykehusarealer og en kostnadseffektiv 

prosjektgjennomføring blir det derfor viktig å benytte en «riktig» brutto/ netto faktor 

som baserer seg på siste tilgjengelige erfaringstall. Det må presiseres at det ikke er 

hensiktsmessig å sammenlikne med eldre prosjekt som er gjennomført med andre 

tekniske krav. Som et eksempel vil krav om passivhusstandard føre til en høyere 

brutto/netto faktor.   

Ved detaljprosjektering vil man etterstrebe standardisering, gode byggbare løsninger 

og utnyttelse av bygningskroppen. Dette kan i mange tilfeller føre til at 
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funksjonsarealene eller nettoarealene øker noe som gir en lavere prosjektert 

brutto/netto faktor. En lavere prosjektert enn programmert brutto/netto faktor trenger 

derfor ikke alltid lede til at man kan tilføre mere programmert areal.   

Det er innhentet erfaringstall fra relevante prosjekter – se tabell 1 under.  

Tabell 1 

 

For videreutvikling av Sykehuset Innlandet ble det i forrige fase benyttet en 

brutto/netto faktor på 2,3. Dette er vist til i rapport «Konkretisering av bygg, 

lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF» (2020). Med bakgrunn i en 

sammenligning med pågående byggeprosjekter som vist til i tabell 1 vurderes denne 

faktoren å være for lav og det er anbefalt å øke brutto/netto faktoren til 2,4. 

 

 
 


