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Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen tar rapporten til saken til orientering og legger rapporten til grunn for 
evalueringen av retningsvalg. 
 
 

Saksopplysninger 

Prosjektet har i tråd med prosjektmandatet innhentet en oppdatering av rapporten 

«Investeringsbehov for nullalternativet (Norconsult 2016)», som ble utarbeidet i idéfasen for 

prosjektet.  

 

Prosjektmandat for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, kapittel 4.1:  

Et null-pluss alternativ skal utredes i henhold til Veileder for tidligfasen for sykehusbyggprosjekter 

(2017), med referanse til Finansdepartementets rundskriv R-109/14. Null-pluss alternativet må 

inneholde nødvendige tiltak slik at forsvarlig drift kan opprettholdes og framtidig kapasitetsbehov 

ivaretas. Videre må et null-pluss alternativ ha en levetid som er tilsvarende andre alternativer som 

utredes i konseptfasen. Dette betyr at tilbygg/nybygg for å håndtere framtidig kapasitetsbehov og 

eventuelt som erstatning for utdatert bygningsmasse må inkluderes i et reelt null-pluss alternativ. 

 

Et nullalternativ skal utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. Et 

nullalternativ forstås i denne sammenheng som referansen som de øvrige tiltakene skal 

sammenlignes med. Hensikten med nullalternativet er å sikre et best mulig beslutningsunderlag. 
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Ved denne oppdateringen har Norconsult estimert investeringskostnader for alle bygg som 

videreføres i alternativene som utredes i konseptfasens steg 1.  

 

Kalkylene er beregnet på grunnlag av estimert arealbehov i 2040 for begge alternativene. 

Nøkkeltall for vedlikehold, teknisk oppgradering og ombygging er basert på seneste tilgjengelige 

erfaringstall fra tilsvarende prosjekter. Tabellene nedenfor oppsummerer investeringskostnader 

for alle bygg som videreføres i henholdsvis Mjøssykehusalternativet og null-pluss alternativet. 

Kostnadene er oppgitt som P50-estimater. (inkludert mva.) med prisnivå 2022.  

 

 

Tabell 1 Oversikt over investeringsestimater for alternativet med Mjøssykehus. Kilde: Norconsult, 2022 

 

 

Tabell 2 Oversikt over investeringsestimater for null-pluss alternativet. Kilde: Norconsult, 2022. 

 

Det presiseres at investeringskostnader for et Mjøssykehus eller et erstatningssykehus 

for Hamar ikke er en del av disse estimatene. Investeringskostnadene for de nye 

kapasitetene legges fram i styringsgruppesak 073-2022. 

 

Estimatene tar for seg følgende kostnadselementer: 
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 Vedlikehold: Ifølge eiendomsstrategien for Helse Sør-Øst skal det legges til rette for 

verdibevarende vedlikehold. I dette oppdraget er det benyttet samme forutsetning 

og ambisjonsnivå og vedlikeholdskostnader er lagt inn som to poster, én post for 

grunnleggende vedlikehold og én post som tillegg for verdibevarende vedlikehold.  

 Teknisk oppgradering: Ambisjonen for teknisk oppgradering er å holde bygg og 

teknisk anlegg bedre enn tilstandsgrad 3 (TG3) og sørge for at bygningsdeler og 

tekniske anlegg har tilfredsstillende teknisk tilstand og oppfyller krav til lover, 

forskrifter og personsikkerhet 

 Ombygging: Ombygging av utdatert bygningsmasse medfører komplette nye 

tekniske anlegg i ombygde arealer og nødvendige bygningsmessige tiltak. 

Teoretisk bygges arealene opp igjen med samme planløsning som i dag, men 

innenfor de økonomiske rammene en slik ombygging gir, vil det være naturlig å 

tenke at man i praksis justerer planløsninger noe innenfor de samme 

budsjettrammene 

 

Tilstand  

Norconsult vurderer alder og tilstand på store deler av bygningsmassen til Sykehuset 

Innlandet slik at det særlig i null-pluss alternativ, men også til dels i hovedalternativet, er 

vesentlig å gjennomføre teknisk oppgradering og ombygging for utvidet levetid før store 

arealer faller til kritisk dårlig tilstand samtidig.  

 

Areal 

Tabellene nedenfor viser arealsammendrag for berørte lokasjoner.  

 

Utdrag arealtabell

Null-pluss - 

Bruttoareal

Ombyggings-

arealer

Sykehusareal - 

nyere enn 60 år Nybygg

Inaktive arealer 

2040

Sum (i bruk 

2040)

Lillehammer 45 902             16 490             -                  21 249             62 392             

Gjøvik 36 086             15 934             -                  18 114             52 020             

Hamar* -                  -                  45 358             23 315             45 358             

Elverum 36 614             1 606               -                  10 413             38 220             

Mjøssykehuset -                  -                  -                  -                  -                  

Rehab Follebu, Gjøvik, 

Ottestad. 13 192             -                  -                  -                  13 192             

Tynset 9 765               1 905               -                  702                 11 670             

Hab Lillehammer og Sanderud 3 558               -                  -                  -                  3 558               

Sanderud 24 194             7 228               -                  6 906               31 422             

Reinsvoll 26 390             2 027               -                  2 711               28 417             

Sum 195 701           45 190             45 358             83 410             286 249           

* grovt estimat nybyggareal
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Noen observasjoner: 
 Null-pluss alternativet har klart størst ombyggingsareal 
 Mjøssykehusalternativet har klart størst nybyggareal 
 Mjøssykehusalternativet gir klart størst inaktivt areal i 2040 (areal som må avhendes, 

eller forblir inaktivt).  
 Null-pluss alternativet har klart størst samlet arealbruk i 2040 

 

Analysen påpeker at bygningsmassens tilstand tilsier at en større ombygging av 80-85% av 

bygningsmassen som skal videreføres i begge alternativer bør være oppgradert rundt år 2040. 

Denne oppgraderingen vil beslaglegge betydelig areal i hele tidsperioden som vil påvirke 

sykehusdriften.   

 

Analysene som er utført av Norconsult viser at investeringsbehovene i eksisterende 

bygningsmasse i strukturen er omtrent dobbelt så høye i null-pluss alternativet som i alternativet 

med Mjøssykehuset. Dette er i hovedsak begrunnet med at alternativet med Mjøssykehuset, med 

et stort nybygg, legger mer til rette for samling av funksjoner og en reduksjon av totalareal som 

videreføres. I null-pluss alternativet må det investeres betydelige beløp i flere bygg for å sikre 

tilfredsstillende standard og forlenget levetid. Tynset er identisk i begge alternativer, mens 

forskjellene for Lillehammer og Elverum skyldes noe mer overføring av aktivitet til Mjøssykehuset 

i dette alternativet. 

 

Vedlegg 

Rapport fra Norconsult, 1. juli 2022: versjon 04 

 

Sykehuset Innlandet HF - Konseptfase for videreutvikling av Sykehuset Innlandet - 

Investeringsbehov for eksisterende bygningsmasse i null-alternativ, null pluss alternativ og 

hovedalternativ 

 

Utdrag arealtabell

Mjøssykehus- 

Bruttoareal

Ombyggings-

arealer

Sykehusareal - 

nyere enn 60 år Nybygg

Inaktive arealer 

2040 

Sum (i bruk 

2040)

Lillehammer 44 800             16 490             -                  22 351             61 290             

GJØVIK -                  -                  -                  54 200             -                  

HAMAR -                  -                  -                  23 315             -                  

ELVERUM 35 442             1 606               -                  11 585             37 048             

MJØSBRUA* -                  -                  120 000           -                  120 000           

Rehab Follebu, Gjøvik, 

Ottestad. -                  -                  -                  13 192             -                  

TYNSET 9 765               1 905               -                  702                 11 670             

Hab Lillehammer og Sanderud -                  -                  -                  3 558               -                  

SANDERUD -                  -                  -                  38 328             -                  

REINSVOLL -                  -                  -                  31 096             -                  

Sum 90 007             20 001             120 000           198 327           230 008           

* grovt estimat nybyggareal


