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Sak 039-2022 
Utkast til miljøprogram  
 
 
Forslag til vedtak:  
Styringsgruppen tar utkast til VSI Miljøprogram til informasjon og ber 
prosjektledelsen utarbeide en ny revisjon av dokumentet som ser nærmere på 
hvordan målene kan nås (hovedgrep/delmål) og et estimat på kostnadene 
forbundet ved nødvendige tiltak (prosjektkostnad, besparelser for driften). 
Miljøprogrammet revideres og legges fram for endelig beslutning som del av B3-
beslutning. 
 
Saksopplysninger 
 

Bakgrunn: 

 «Standard for klima og miljø i Sykehusprosjekter» ble godkjent av Helse Sør-Øst i 
desember 2021. Det innebærer at alle nye prosjekter i Helse Sør-Øst skal følge 
standardens krav. Standarden krever at byggherre i tidligfase skal utarbeide et 
Miljøprogram som beskriver prinsippene for miljøledelse og prosjektets 
miljøambisjoner/miljømål. Første utkast av VSI Utkast VSI Miljøprogram er vedlagt 
saken. 

Fra Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter, Del 1 Sammendrag: 

Fortsatt er det slik at mange prosjekter av rene økonomiske grunner må prioritere bort 
miljøriktige løsninger. Dette er et dilemma og byggherrene må i sine budsjetter ta høyde 
for at nye prosjekter skal tilfredsstille lavutslipps-samfunnets krav og forventninger.  
Miljøkravene må innarbeides i tidligfase.  

Miljøkravene vil utvilsomt føre til at prosjektenes investeringskostnad blir noe dyrere, men 
dette vil helt eller delvis bli kompensert i form av lavere kostnad til drift. 

 

Om miljøprogrammet: 

VSI Miljøprogram er prosjektets sitt styringsdokument for klima og miljø fra planfase til 
ferdigstillelse.  

VSI Miljøprogram er basert på: 

• Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten (Grønt sykehus)  

• Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter (3. november 2021) 
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• Eiendomssektorens veikart mot 2050 – HSØ sin tilslutning til 10 strakstiltak 
datert 9.september 2020  

 

Hovedføringen til miljøprogrammet er hentet fra «Grønt sykehus - Rammeverk for miljø 
og bærekraft i spesialisthelsetjenesten»: 

«Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid med miljø og bærekraft, 
og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift» 

 

Det er anbefalt klima- og miljø-målsettinger innenfor følgende områder: 

1. Klimafotavtrykk 

2. Energibehov og effektjustering 

3. Avfall fra byggeriet 

4. Sirkulær økonomi 

5. Lokalmiljø og stedskvaliteter 

6. Stille miljøkrav til leverandører 

 

Sykehusbygg gjør oppmerksom på at i denne fasen må vi se på miljøprogrammet som 
kun retningsgivende. Det er relativt lang tid til byggestart og krav, praksis/løsninger og 
teknologi utvikles raskt. I konseptfasen skal målene konkretiseres i form av 
hovedgrep/delmål. Gjennom dette arbeidet vil eierne få innsikt i kostnader og 
forventede miljøeffekter.  

Utkast til Miljøprogram er utarbeidet av Sykehusbygg i samarbeid med Helse Sør-Øst, 
Sykehuset Innlandet og rådgivergruppen. Målene tar utgangspunkt i de overordnede 
miljømålene i Standard for klima og miljø, men er tilpasset VSI prosjektets 
rammebetingelser. Dette arbeidet vil fortsette i konseptfasen.  
Kapittel 5.1 beskriver hovedmål for klima og miljø. Hvert av målene inneholder 
«Sykehusbyggs vurdering» som er ment som en hjelp til prosjekteier i forbindelse med 
behandling av målene.  
 

Konklusjon: 
Styringsgruppen tar VSI Miljøprogram til informasjon. Prosjektet arbeider videre for å 
kvalitetssikre miljøprogrammets ambisjonsnivå. Dette innebærer å avklare hvordan 
målene kan nås (hovedgrep/delmål) og etablere et estimat på kostnadene forbundet 
med anbefalte tiltak (prosjektkostnad, besparelser for driften).  

Miljøprogrammet revideres og legges fram for endelig beslutning som del av B3-
beslutning. Miljøprogrammet skal tas opp til behandling i prosjektstyret ved hver 
faseovergang.  Miljøprogrammet følges opp i prosjektets Miljøoppfølgingsplan (MOP). 

 
Vedlegg: VSI Miljøprogram (ver. 0.0) 
 

 

 

 


