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Mulighetsanalyse ( Sintef rapport) utført av  

Samhandlingsprosjektet før etablering av selskapet. 

 

 

• Vurderte egnethet og kostander knyttet til full samlokalisering av alle 

Helsehuset sine tjenester i tidligere Askim sykehus. La frem estimater for antatte 

kostnader knyttet til behov for rehabilitering og tilpasning av lokaler , herunder 

legevakt, døgnenhet, samfunnsmedisin, administrasjon og antatt fremtidige 

tjenester. 

 

• Analysen konkluderer med at lokalene ved tilpasning er funksjonelle og egnet 

men at flere forhold bør avklares nærmere. De økonomiske rammene for 

rehabilitering VS nybygg er usikre. 
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Forprosjekt : 

NN kommune vedtar at Helsehuset sin virksomhet lokaliseres ved 
tidligere Askim sykehus under følgende forutsetninger: 

 
• Askim Rådhus AS (ARAS) igangsetter i løpet av kort tid, i samarbeid med Helsehuset 

utarbeidelse av et romprogram og gjennomfører et forprosjekt for ombygging ved 
tidligere Askim Sykehus. 
 

• Under forutsetning av at forprosjektet viser at prisen for ombygging ved tidligere Askim 
sykehus er rimeligere enn prisen for nybygg som fremkommer i dette saksfremlegget 
videreføres prosjektet med detaljprosjektering og innhenting av anbud. 
 

• Det fremforhandles en avtale mellom Helsehuset og ARAS som bygger på prinsippet om 
selvkost og sikrer muligheter for fremtidige arealutvidelser knyttet til Helsehusets 
virksomhet. 
 

• ARAS dekker kostnader til utarbeidelse av romprogram og forprosjekt som en del av 
investeringskostnaden for ombygging. Dersom det avdekkes at tidligere Askim sykehus 
ikke skal bygges om for Helsehusets formål, legges kostnaden inn i et nytt prosjekt som 
finansieres av Helsehusets eierkommuner. 
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Konklusjoner fra forprosjektet 

        Utdrag fra styrets vedtak: 
 

• Sluttrapporten forsterker tidligere antakelse om at det vil være mest 
hensiktsmessig å samlokalisere selskapets tjenester i lokalene til ARAS i tidligere 
Askim sykehus. Styret vedtar at det igangsettes en detaljprosjektering og 
innhenting av tilbud. 

 

• Rehabilitering av lokaler for legevakten skal prioriteres. Ombygging kan 
foregå i faser med egne definerte delprosjekter dersom dette ivaretar IOMK 
sitt samlede behov og helhetstenking knyttet il pasientflyt, funksjonelle 
tjenester og samhandling mellom tjenestene.  

 

• Det utarbeides en forpliktende avtale med ARAS som bygger på 
selvkostprisnippet og sikrer mulighet for fremtidige arealutvidelser. Avtalen skal 
videre avklare fordeling av felleskostnader med øvrige leietakere, økonomiske 
forhold knyttet til midlertidige behov i forbindelse med ombygging. Avtalen 
skal godkjennes av representantskapet. 

 

• Endelig kostnadsrammer skal godkjennes av styret før igangsettelse av 
arbeider.  
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Prosjektalternativer for gjennomføring per 2.12.2014: 

 
Alt. 1 
Kun legevakt, 837 m2 BTA på 1. etasje, hvilerom 80 m2 BTA på 2. etasje, flukttrapp, 
forbedringer i 1. u.etasje 177 m2 BTA og takbygning med nytt ventilasjonsenhet 
130 m2 BTA. 

Kostnadsramme inkl. MVA 30,3 + 13,0 = 43,3 M.nkr. 

 

Alt. 2 
Splittet i to faser del 1 legevakt(Alt. 1) + del 2 administrasjon 768 m2 BTA 
(prosjekteres ferdig, men adskilt gjennomføring). Kunngjøres samtidig på Doffin.no 
med del 2 som opsjon. 

Kostnadsramme inkl. MVA 43,3 + 16,7*1,05 = 60,8 M.nkr. 

 

Alt. 3  
Samlet prosjekt med legevakt + administrasjon (slik det planlegges for nå) 

Kostnadsramme inkl. MVA 43,3 + 16,7 = 60 M.nkr. 
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Kun legevaktsprosjekt – endrede forutsetninger 

som følge av budsjettvedtak 2015: 

Kun legevakt, 837 m2 BTA på 1. etasje, hvilerom 80 m2 BTA på 2. etasje, 

flukttrapp, forbedringer i 1. u.etasje 177 m2 BTA 

 

Samlet kostnad : 

35,4 mill + usikkerhetsmarging 1,3 mill = 36,7 mill inkl. mva. 
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ARAS kostnadestimater per 12.4.2015 

Estimater per d.d  

• Byggekost per kva 31 000 kr 

• Leiepris per kvm  1794    kr 

• FDV per kvm   480     kr 

 

Forutsetninger: 

 Sikkerhetsmargin på 10 % er inkludert 

 Ikke lagt på Doffin. 

 Noe av arealet kan få reduserte 
kostander dersom de inkluderes i 
fremtidige fellesarealer. 

 Døgnenhet, Samfunnsmedisin og 
Administrasjonen beholder dagens 

leiepris på lokaler 

 Inkluderer alle påløpte 
prosjekteringskostnader, også for 
tidligere totalprosjekt. 
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Estimater pr. 2012 

• Byggekost per kvm  35 168 kr. 

• Leiepris per kvm   1873    kr 

• FDV  per kvm  630      kr  

 

Forutsetninger : 

 Omregnet til 2015 priser 

 Byggekost baserte seg på sengepost 
som antas å være betraktelig rimeligere 
enn legevaktsarealer.  

 Ville gi økt leiepris for alle selskapets 
lokaler. 

 

 



Fremdriftsplan  

• 15.4. Prosjekt- og anbudsmateriale leveres til byggherre for gjennomlesing og 

evaluering (2-3 uker) 

• 1.5. Rådgivere oppgraderer materiale  

• 15.5.-15.6. Anbud på Doffin 

• 16.6-3.7. Evaluering av tilbud. Verkis leverer rapport om tilbud til byggherre 

• 3.7.-30.7. Innsigelse, med forbehold om politisk vedtak. 

• 5.7.-24.7. Fellesferie 

• 24.7.-1.10. Politisk behandling 

• 2.10. Kontrahering 

• 19.10. Byggestart, 9 mnd. Byggetid 

• 1.8.2016 Ferdigattest og levering av bygg 

• 1.9.2016 Legevakt starter drift i nye lokaler 
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