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Akuttbygg Kristiansand, statusrapport 

Prosjektet er i første steg av konseptfasen. Det vil bli lagt frem en styresak for B3A beslutning (valg av 
alternativ for videre planlegging) i novembermøtet. Deretter skal saken oversendes til HSØRHF for 
videre behandling. Vedtak om oppstart av konseptfase er gitt i styresak 142-2021 i Helse Sør-Øst. 
Godkjent mandat forelå 17. februar 2022. Parallelt med byggeprosjektet gjennomfører SSHF et 
organisasjonsutviklingsprosjekt. Dette OU-arbeidet skal sikre at organisatoriske løsninger tilpasses 
funksjonsløsninger, tekniske løsninger og anskaffelser som følge av nytt akuttbygg. OU-prosjektet er i 
tett dialog med byggeprosjektet. I første steg av konseptfasen består arbeidet i å beskrive styrker og 
svakheter i de ulike alternativene, samt detaljering av plan for konseptfasens steg 2. 

Behov for utvidelse av somatiske akuttmottaks- og intensivfunksjoner i Kristiansand er beskrevet i 
tidligere styresaker og i våre utviklingsplaner. Framskrivning av kapasitetsbehov frem mot 2040 viser 
også at antall operasjonsstuer må økes. Iht. prosjektmandatet utredes følgende alternativ: 

  
Alternativ 1 uten operasjonsstuer gir ikke tilstrekkelig kapasitet og vurderes som ikke økonomisk 
bærekraftig. Konseptutredningen har derfor lagt hovedvekten på alternativ 2 og 3. En rekke varianter 
av disse to hovedalternativene er skissert og kalkulert. Adm. direktør har bedt prosjektet beskrive, 
optimalisere og kalkulere tre av variantene (kalt alternativ 2B, 3A og 3B) frem mot B3A beslutning.  

Tidligere mulighetsstudie har vurdert alternative tomter. Plassering nord for dagens hovedbygg er 
mest hensiktsmessig i forhold til intern logistikk og nærhet til øvrige funksjoner. Dette forutsetter at 
ambulansestasjonen flyttes og at et gammelt psykiatribygg (bygg nr. 6) rives. Dette området har den 
beste byggegrunnen på Egsområdet og reguleringsplanen gir rom for å bygge høyt. 

Kristiansand kommune planlegger et nytt helsehus med legevakt, fastlegesenter, korttids 
døgnplasser og andre beredskapsfunksjoner, lokalisert på Eg. Både SSHF og kommunen vurderer 
nærhet mellom legevakt og akuttmottak som ønskelig med gevinstpotensial for økonomi og 
pasientflyt. Planlegging av de to prosjektene koordineres nå, og det har vært dialog med Helse Sør-
Øst om dette. Man ser på modeller med en viss bygningsmessig integrasjon. 



En forskriftsmessig helikopterlandingsplass på tak er inkludert i alle alternativene, dimensjonert for 
ambulansehelikopter, ikke for store redningshelikopter. Alternativ 2 har ikke funksjonsinnhold til mer 
enn to etasjer i nybygg, mens tre etasjer + en teknikketasje må til for å få tilstrekkelig høyde til en 
helikopterlandingsplass. Høydekravet kan løses enten ved å bygge et tårn eller ved å legge inn en 
kommunal etasje oppå våre funksjonsarealer som vist i alt. 2B.  

Alternativ 2B inneholder 
• Akuttmottaksfunksjoner, obs.post og 

skadepoliklinikk i 1. etasje, intensiv- og 
kirurgisk intermediær funksjon samt 
operasjonsstuer i 2. etasje (rød farge). 

• Kommunale døgnplasser i 3. etasje (blå). 
• Teknikk i underetasje og 4. etasje (grå). 
• Helikopterlandingsplass på taket (grå). 
• Legevakt og andre kommunale funksjoner i 

et helsehus nord for akuttbygget (3 blå 
etasjer). 

• Mulig nybygg for KK og BUA i et senere 
byggetrinn er illustrert med gul farge. 

Alternativ 2 B inneholder ikke nyfødtintensiv eller 
medisinsk intermediær enhet. 
 
Alternativ 3A inneholder 

• Akuttmottaksfunksjoner, obs.post og 
skadepoliklinikk i 1. etasje, intensiv- og 
kirurgisk intermediær funksjon samt 
operasjonsstuer i 2. etasje, nyfødt intensiv 
og medisinsk intermediær i 3. etasje (rød 
farge). 

• Teknikk i underetasje og 4. etasje (grå). 
• Helikopterlandingsplass på taket (grå). 
• Legevakt, døgnplasser og andre 

kommunale funksjoner i et helsehus nord 
for akuttbygget (4 blå etasjer). 

• Mulig nybygg for KK og BUA (unntatt 
nyfødtintensiv) i et senere byggetrinn er 
illustrert med gul farge. 

 
 



Alternativ 3B inneholder 
samme funksjoner som alternativ 3A, 
men dialysen flyttes fra hovedbygget til 3.etasje i 
akuttbygget (grønn farge) og medisinsk 
intermediær beholdes i hovedbygget hvor den kan 
utvides i dialysens nåværende arealer. 

 

 

 

 

 

       Figurer: Volumstudier, Ratio arkitekter AS. 

 
Kalkyler 
Foreløpige kalkyler for alternativene 2B, 3A og 3B er hhv. 1 184 mill., 1 289 mill. og 1 360 mill. Til 
sammenligning er prisjustert planleggingsramme 1 075 mill. Hovedårsaken til merkostnad ved alt 3B i 
forhold til 3A er økt omfang av ombygging i eksisterende bygg. Kalkylene gjelder kun SSHFs bygg, ikke 
hensyntatt mulig besparelse/kostnadsdeling ved samordning mellom akuttbygg og kommunalt 
helsehus. 
 
Foreløpig vurdering 
Av de tre alternativene ovenfor, er det alt. 3B som best møter kapasitetsbehovet og best legger til 
rette for kostnadseffektiv drift og pasientflyt. Den største forskjellen er at nyfødtintensiv og 
medisinsk intermediær (MIE) er med i alt. 3A og 3B, men ikke i alt. 2B. Funksjonsinnhold og løsninger 
i 1. og 2. etasje i nybygget er de samme i alle alternativene. I alt. 3B hvor MIE beholdes i eksisterende 
bygg nær kardiologisk seksjon, og dialysen flyttes, kan MIE utvides iht. framskrevet kapasitetsbehov. 
Denne løsningen gir også nærhet mellom alle intensiv- og intermediærfunksjonene. Nærhet gir 
muligheter for samdrift og fleksibilitet, og kan redusere det samlede sengebehovet. I alt. 2B er det 
ingen utvidelsesmuligheter for MIE. I alt. 3A er det ekspansjonsmuligheter for MIE, men plassering i 
egen etasje med avstand til intensivavd. gir vesentlige driftsulemper. Dialysen kan driftes mer 
kostnadseffektivt ved plassering i tilpassede lokaler i nybygget. Denne enheten har ikke det samme 
nærhetsbehovet som intensiv- og intermediærfunksjonene. En kommunal døgnenhet i egen etasje i 
akuttbygget kan gi fleksibilitet og ekstra ressurser i krisesituasjoner, men krever tydelige 
ansvarsavklaringer og oppgavefordeling i normal drift. 

Alle alternativene har felles ambulansemottak og nærhet mellom legevakt og akuttmottak. Det sees 
som gunstig for pasientlogistikk og tilgang til bildediagnostikk og laboratorietjenester. Alle 
alternativene har omtrent det samme fotavtrykket. Alle alternativene gir tilstrekkelig høyde for 
helikopterlandingsplass. 


