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1 Innledning 

På oppdrag for, og i samarbeid med, Helse Møre og Romsdal HF har Multiconsult gjennomført en 

overordnet bygningsteknisk kartlegging og vurdering av Helse Møre og Romsdal HFs eksisterende 

bygningsmasse. 

 Formål 

Formålet med kartleggingen har vært å gi et bilde av nåsituasjonen på et overordnet nivå som underlag 

for strategiske og taktiske valg og prioriteringer. Innhentede opplysninger og resultater vil imidlertid 

også ha nytteverdi som styringsinformasjon i det daglige arbeidet med bygg- og 

eiendomsforvaltningen.  

Formålet med arbeidet kan kort oppsummeres som: 

 Fremskaffe et bilde av nåsituasjon med tanke på teknisk tilstand, både ved de enkelte 

lokasjonene og for bygningsmassen som en helhet. 

 Benytte opplysninger om teknisk tilstand som underlag for å estimere behovet for teknisk 

oppgradering av bygningsmassen. 

 Danne et overordnet bilde av utviklingen i tilstandsgrad og oppgraderingsbehov over tid for 

helseforetaket. 

 Omfang 

Kartleggingen har omfattet basisdata som areal, bygningstype og alder, i tillegg til registreringer av 

data for teknisk tilstand. Følgende elementer er nærmere beskrevet i denne rapporten: 

 Bygningsmassens tekniske tilstand og behov for teknisk oppgradering 

Omhandler bygningsmassens tekniske tilstand i dag og kostnadsestimatet for å heve 

bygningsmassen opp til et akseptabelt nivå (her definert som tilstandsgrad 1 – TG 1). 

Teknisk oppgraderingsbehov omfatter ikke Felles infrastruktur og områdeforhold. 

 Avgrensing 

Det påpekes at kostnadene som er presentert i denne rapporten kun gjelder teknisk 

oppgraderingsbehov, og at de ikke er å forstå som samlet investerings- og vedlikeholdsbehov. Tallene 

som er presentert bør derfor ikke brukes direkte i budsjetteringsprosessen. Det samlede 

investeringsbehovet vil, i tillegg til det tekniske oppgraderingsbehovet, gjelde blant annet 

hovedombygginger (dvs. at TEK-10 må tilfredsstilles for samtlige komponenter), utvidelser, riving og 

nybygg.  

Multiconsult vil anbefale at det samlede investeringsbehovet blir identifisert i en utviklingsplan. 

Multiconsult har ikke hatt som mandat å foreslå prioriteringer av enkelttiltak eller identifisere konkrete 

behov og/eller muligheter for funksjonelle tilpasninger, omrokkeringer, funksjonelle endringer og 

liknende. 
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2 Prosess og metode 

I dette avsnittet presenteres prosessen og metodikken som ligger til grunn for kartlegging av Helse 

Møre og Romsdal HF sin bygningsmasse. 

 Verktøyet 

multiMap er et verktøy som er utviklet av Multiconsult, for enkelt å samle og analysere relevant 

bygningsinformasjon på en ressurseffektiv måte. Verktøyet har et detaljeringsnivå som er tilpasset 

behovet for porteføljestyring og som en skanning av enkeltbygg. Det er lagt til rette for at kompleks 

informasjon kan presenteres på en måte som kommuniserer lett med beslutningstakere og andre 

interessenter. 

Figur 1 illustrerer hvilken informasjon som kan kartlegges i multiMap, og hvordan analyser av denne 

informasjonen kan brukes videre til å sikre riktige beslutningsgrunnlag for videre strategier for 

bygningsmassen. 

 

 

 

 

Figur 1 Muligheter med multiMap. 

Ved kartlegging av bygningsmassen er prinsippene i Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av 

byggverk” lagt til grunn. Det innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor tilstandsgrad 0 er 

best og 3 er dårligst. 

 Arbeids- og kartleggingsprinsipper 

Den strategiske eiendomskartleggingen som er gjort i denne forbindelse er gjennomført i samarbeid 

mellom Helse Møre og Romsdal HF og Multiconsult. Ved bruk av det web-baserte verktøyet multiMap, 

og gjennomføring av opplæringsmøter, har det blitt gjennomført en prosess der Helse Møre og 

Romsdal HF selv har innhentet opplysninger og angitt tilstandsgrader. Multiconsult har bidratt med 

faglig support, mottatt, sammenstilt, behandlet og vurdert kartlagte forhold. 

En typisk kartlegging i den web-baserte versjonen av multiMap gjennomføres som vist i Figur 2. 

 
Kartlegging av bygningsforhold 

•Teknisk tilstand 

•Strukturelle egenskaper (tilpasningsdyktighet) 

•Funksjonell egnethet 

•Fellesområde og infrastruktur 

•Andre relevante forhold 

Benytt analyser av kartlagt informasjon til å: 

•Utvikle portefølje- og forvaltningsstrategier 

•Etablere langsiktige utviklingsplaner 

•Synliggjøre tekniske verdier, arealkostnader og vedlikeholdsetterslep 

•Vurdere hva som er optimal fremtidig bruk av bygninger 

•Gjøre økonomiske anslag på oppgraderingsbehov og langsiktige investeringer 

•Gi et godt grunnlag for benchmarking og oppfølging av tilstandsutvikling over tid 
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Figur 2 Typisk kartlegging i multiMap. 

 Kartlegging av teknisk tilstand 

Ved kartlegging av bygningenes vektet tekniske tilstandsgrad (VTTG) er prinsippene nedfelt i Norsk 

Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk” lagt til grunn. Dette innebærer at tilstanden er angitt 

ved bruk av tilstandsgrader, som et uttrykk for i hvilken tilstand en bygning/bygningsdel befinner seg 

i, i forhold til et definert referansenivå. 

I NS 3424 opereres det med 4 tilstandsgrader (TG), fra 0 til 3, som kort kan oppsummeres som: 

 TG 0: Ingen avvik 

 TG 1: Mindre eller moderate avvik 

 TG 2: Vesentlig avvik 

 TG 3: Stort eller alvorlig avvik 

 

I kartleggingen er tilstandsgrader registrert for i alt 18 grupperinger av bygningsdeler (omtalt som 

bygningskomponenter) per etasje. Oppdelingen i bygningskomponenter er basert på Norsk Standard 

3451 Bygningsdelstabellen. I Tabell 2-1 er de ulike bygningsdelene presentert.  
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Tabell 2-1 Gruppering av bygningsdeler for registrering av teknisk tilstand. 

Gruppering av bygningsdeler/bygningskomponenter 

Bygningskropp 1. Grunn, fundamenter og bæresystem 

 2. Vinduer, ytterdører 

 3. Utvendig kledning og overflate 

 4. Yttertak, takrenner, nedløp 

 5. Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) 

 6. Fast inventar 

VVS 7. Vann og sanitær 

 8. Varme 

 9. Kjøling 

 10. Brannslokking 

 11. Luftbehandling / ventilasjon 

Elkraft 12. Generelle anlegg/fordeling 

 13. Lys, el-varme, driftsteknikk 

Tele og auto 14. Generelle anlegg, svakstrømanlegg 

Andre 15. Heiser 

installasjoner 16. Avfall 

Utendørs 17. Utendørs VAR og el-tekniske anlegg 

 18. Drenasje, terrengbehandling 

 

Referansenivået for de 18 ulike bygningskomponentene er definert av Multiconsult i egne 

hjelpematriser, som er benyttet av dem som har foretatt registreringen. 

2.3.1 Fastsettelse av samlet tilstandsgrad 

Tilstandsgradene per bygningskomponent blir internt vektet per bygning basert på kostnadsvekting av 

komponentene, og videre arealvektet mellom bygningene for å synliggjøre samlet VTTG på et 

aggregert nivå. Det understrekes at en slik aggregering gjør at interne variasjoner mellom 

underliggende enkeltbygninger og komponenter ikke kommer til syne. 

Den vektede tilstandsgraden (TG) avrundes på en slik måte at: 

 Bygninger med samlet TG bedre enn 0,75 er avrundet til tilstandsgrad 0 

 Bygninger med samlet TG mellom 0,75 og 1,49 er avrundet til TG 1 

 Bygninger med samlet TG mellom 1,5 og 2,24 er avrundet til TG 2 

 Bygninger med samlet TG dårligere enn 2,25 er avrundet til TG 3 

2.3.2 Estimering av teknisk oppgraderingsbehov 

Teknisk oppgraderingsbehov er definert som: «den innsats som kreves for å heve den tekniske 

kvaliteten til et definert ambisjonsnivå». 

«Teknisk oppgraderingsbehov» tilsvarer kostnadsestimatet for å heve tilstanden på bygningsmassen 

til et definert ambisjonsnivå. I dette tilfellet er ambisjonsnivået definert å tilsvare tilstandsgrad 1 (TG1) 

iht. Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk”. Det vil si at lover og forskrifter er oppfylt, og 

at bygningsmassen fremstår med god/tilfredsstillende teknisk tilstand. 

Bygningskomponenter med tilstandsgrad 2 eller 3 representerer per definisjon dermed en kostnad for 

oppgradering. Teknisk oppgraderingsbehov er altså ikke å forstå som kostnad for totalrehabilitering. 

Presenterte oppgraderingsbehov omfatter ikke eventuell oppgradering eller utbedring av dårlig 

tilstand på 1. Grunn, fundamenter og bæresystem. Årsaken er knyttet til stor variasjon/kompleksitet i 
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utbedring av slike forhold og det er dermed vanskelig å generalisere nødvendige tiltak for utbedring 

og dermed å angi en forventet erfaringskostnad.  

Et vanlig ambisjonsnivå for samlet teknisk tilstand i en bygningsportefølje er tilstandsgrad 1, dvs. 

tilfredsstillende tilstand. Dette ambisjonsnivået er også lagt til grunn i denne sammenheng. Dette 

innebærer at bygningskomponenter som avviker negativt fra ambisjonsnivået, dvs. er angitt med 

tilstandsgrad 2 eller 3, representerer en kostnad for oppgradering. Kostnaden vil naturligvis være 

høyere ved dårligere tilstand, dvs. høyere for tilstandsgrad 3 enn tilstandsgrad 2. Kostnadene for 

oppgradering beregnes ut fra en vurdering av hva utbedringer normalt vil omfatte og erfaringspriser 

for dette. 

Det tekniske oppgraderingsbehovet fremkommer følgelig som: 

Teknisk oppgraderingsbehov = Kostnad ved å utbedre bygningskomponenter med tilstandsgrad 2 og 3. 

Estimert teknisk oppgraderingsbehov må ikke oppfattes som et akutt behov knyttet til utbedring, men 

representerer en samlet kostnad for å heve den tekniske tilstanden på bygningsmassen til et 

gjennomgående tilfredsstillende nivå. Nødvendige tiltak kan således, ved riktig prioritering, forsvarlig 

gjennomføres over en fornuftig periode, anslagsvis 5 – 10 år. Det tekniske oppgraderingsbehovet må 

således ses i sammenheng med det normale årlige/planlagte vedlikeholdet i samme periode. 

På bakgrunn av dette er det estimerte tekniske oppgraderingsbehovet fordelt og periodisert i to 

kategorier, henholdsvis: 

 Det som utgjør det mest akutte behovet, og som må gjennomføres innen 0 - 5 år 

(TG3), «Må-tiltak» 

Det vil si det som vurderes som et minimum av nødvendig oppgradering og gjennomføring 

av tiltak. Omfanget består i praksis av komponenter med tilstandsgrad 3. 

 Det som utgjør et mer langsiktig behov for oppgradering, og som må gjennomføres i 

løpet av 5 – 10 år (TG2), «Bør-tiltak» 

Det vil si kostnader relatert til utskiftning av komponenter med tilnærmet endt levetid 

og/eller behov for ekstraordinært vedlikehold for å innhente slitasje og/eller mangler. 

Sammen med det kortsiktige (0 – 5 år) behovet, vil oppgraderingen bringe 

bygningsmassen opp til en gjennomgående god og tilfredsstillende tilstand. Omfanget 

består i praksis av komponenter med tilstandsgrad 2. 

Estimert teknisk oppgraderingsbehov er å oppfatte som totale prosjektkostnader iht. NS 3453 

«Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt», altså alle kostnader, inklusiv MVA. Prisnivået er pr januar 

2017. 

Det påpekes at teknisk oppgraderingsbehov ikke må forveksles med forventede kostnader for 

totalrehabilitering, og at det heller ikke inkluderer behov for funksjonelle ombygginger eller utvidelser. 

Det samlede investeringsbehovet for bygningsmassen vil derfor være større enn kun det tekniske 

oppgraderingsbehovet. 
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3 Kartlagt bygningsmasse 

Data for teknisk tilstand er kartlagt for hele den innmeldte bygningsmassen til Helse Møre og Romsdal 

HF. I Tabell 3-1 er det gitt informasjon om den kartlagte bygningsmassen til Helse Møre og Romsdal HF 

fordelt på registrerte lokasjoner. 

Tabell 3-1 Oversikt over den kartlagte bygningsmassen. 

 
 

I denne sammenheng er det kartlagt totalt 117 bygninger, fordelt på 12 registrerte lokasjoner. Blant 

disse er teknisk tilstand vurdert for et bruttoareal på ca. 254 800 kvm.  Bygg 1221 – Lysthus (31 kvm) 

og 1222 – Drivhus (250 kvm) er ikke kartlagt. 

 

Figur 3 Vurdert areal fordelt på lokasjon 

Tabell 3-1 og Figur 3 viser at det er lokasjon Ålesund som står for hovedvekten av bygningsmassen, 

med ca. 40% av total bygningsmasse. Foruten Ålesund er det lokasjon «Molde, Lundavang», Hjelset og 

Volda som står for mye av resterende bygningsmasse med hhv. 16%, 14% og 11% av total kartlagt 

bygningsmasse. Til sammen står de fire lokasjonene for ca. 80% av total bygningsmasse. Tilstandene 

hos disse lokasjonene vil dermed ha størst påvirkning på de samlede vektede tilstandsgradene og 

teknisk oppgraderingsbehov. Endringene av kartlagte lokasjoner og bygningsmasse over tid er 

presentert i eget kapittel.  
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4 Teknisk tilstand 

For beskrivelse av metode og prosess knyttet til hvordan teknisk tilstand er fastsatt i denne 

forbindelse, se avsnitt 2.3 Kartlegging av teknisk tilstand. Videre følger en oppsummering av den 

overordnede tekniske tilstanden til Helse Møre og Romsdal HF sin bygningsmasse. 

 Samlet tilstandsgrad 

For den kartlagte bygningsmassen til Helse Møre og Romsdal HF er den samlede vektede 

tilstandsgraden (Samlet VTTG) beregnet til 1,93, og avrundes etter nivåene i avsnitt 2.3.1. til TG 2. 

Vanlige ambisjonsnivå mtp. teknisk tilstand for eiendomsbesittere er en samlet vektet tilstandsgrad 

1,0-1,2, og Helse Møre og Romsdal HFs portefølje vurderes dermed som ikke tilfredsstillende ift. et 

slikt ambisjonsnivå. I Tabell 4-1 er lokasjonene og tilhørende samlede VTTG fremstilt individuelt. 

 

Figur 4 Andel areal pr. vektet tilstandsgrad (avrundet), på porteføljenivå 

På porteføljenivå er i dag hele 23,3% av bygningsmassen vurdert til å ha dårlig eller svært dårlig 

avrundet tilstandsgrad (TG 3), som vist i Figur 4. Det betyr at det er funnet mange vesentlige og 

alvorlige avvik ved flere av de kartlagte komponentene. 60,4% av bygningsmassen er avrundet til TG 

2, som indikerer vesentlige avvik. 16,3 % av bygningsmassen er vurdert å ha god eller svært god tilstand 

(TG 0 og TG 1).  
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Figur 5 Tilstandsgrader fordelt på overordnede lokasjoner 

Tabell 4-1 Prosentvis arealfordeling per vektet og avrundet tilstandsgrad fordelt på overordnede lokasjoner. 

  
I Figur 5 illustreres fordelingen av tilstandsgrader på bygningsmassen til overordnede lokasjoner. I 

Tabell 4-1 vises fordelingen av tilstandsgrader på bygningsmassen, men også samlet VTTG og areal for 

lokasjonene. Det presiseres at bygningsmasse med avrundet areal innenfor TG 0 eller TG 1 vil kunne 

ha enkeltkomponenter med utbedringsbehov. Man ser at det er flere av lokasjonene som har betydelig 

dårligere tilstand enn et normalt ambisjonsnivå. 

Vi ser at forholdsmessig mye av arealene i «Molde, Lundavang», hele Skaret og store deler av Hjelset 

er i meget dårlig tilstand med avrundet TG 3. Spesielt lokasjoner med samlet VTTG over 1,5 er verdt å 

vurdere nærmere for teknisk oppgradering, da dette indikerer at en stor andel av bygningsmassen har 

komponenter med feil og mangler. «Molde, Lundavang» har over halvparten av sitt areal avrundet til 

TG 3 og samlet VTTG på 2,2, og Hjelset har nesten halvparten av bygningsmassens areal avrundet til 

TG 3 med samlet VTTG på hele 2,5. Ettersom disse står for mye av samlet areal vil dette ha stor 

påvirkning på de samlede vektede tilstandsgradene.  
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Ålesund har over halvparten av sin bygningsmasse avrundet til ikke tilfredsstillende tilstand og 

ettersom Ålesund er størst av lokasjonene er dette et negativt resultat. Det er mye areal med TG 2 på 

lokasjonen som betyr at man bør påregne et stort oppgraderingsbehov i perioden 5-10 år.  

 

Figur 6 Nyansene i samlet arealfordeling per vektet og avrundet tilstandsgrad. 

Figur 6 viser bygningsmassens tilstandsgrad avrundet til 1-desimal. Vi ser mye areal nær grenseskillet 

mellom TG 2 og TG 3, hvor mye av bygningsmassen er like før skillet til TG 3, og noe er like etter. Denne 

høye kolonnen på avrundet 2,1 består av 52 600 kvm og fordeles i hovedsak på lokasjon Ålesund (ca 

35 000 kvm), Hjelset (ca 8 300 kvm) og «Molde, Lundavang» (ca. 7 000 kvm). Ettersom disse arealene 

ligger så tett på TG 3 grenseskillet kan en liten forverring i tilstand føre til en stor forverring i 

tilstandsgrad til tross for en mindre økning i samlet vektet teknisk tilstandsgrad.  

Av erfaring ser vi ofte at denne kurven i andre store porteføljer er tilnærmet normalfordelt. Det vil si 

større oppsamlinger av areal på midten rundt grenseskillet TG 1 - TG 2 enn i ytterpunktene TG 0 og TG 

3, og med noe mer areal innenfor TG 2 enn TG 1. En normalt god fordeling vil være 0 areal på TG 3, 

kun noe areal avrundet til TG 2 (i det «lavere siktet», altså tett på grenseskillet mot TG 1) og resterende 

areal i TG 0 og TG 1. I større porteføljer vil man som regel ha noen bygninger og komponeneter med 

TG 2, og dette er komponenter som er i vedlikeholdsplanen for utbedring, eller det kan være bygninger 

som er planlagt for en totalrehabilitering, ombygging til annen funksjon eller som er planlagt 

avhendet/revet når levetiden er utgått.  
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 Samlet tilstandsgrad per hovedkomponent 

I Tabell 4-2 er kartlagte tilstandsgrader presentert for bygningenes 6 hovedkomponenter iht. 

oppdelingen på ensifret nivå i NS 3451 Bygningsdelstabellen, per lokasjon. 

Tabell 4-2 Samlet vektet tilstandsgrad per hovedkomponent per overordnede lokasjon. 

  
Resultatene fremstilt i Tabell 4-2 viser at det er spredning fra 1,2 til 3,0 i samlet VTTG. Tabellen viser 

at VVS komponentene har generelt sett dårlig tilstandsgrad hvor hele 7 lokasjoner har over VTTG 2,2 

hvorav 5 av lokasjonene også rundes opp til TG 3. Dette indikerer et omfattende vedlikeholds- og 

utskiftingsbehov på denne typen komponenter. Vi ser ofte at VVS og elkraft komponentene følger 

hverandre i tilstandsgrad, og dette kan også synes å være tilfelle for Helse Møre og Romsdal HF. Andre 

inst. består i hovedsak av heiser og avfallsrom, og vi ser her at noen større lokasjoner trekker den 

samlede tilstandsgraden opp for disse komponentene.  

Normalt sett vil tekniske anlegg nå sin tekniske levetid og ha behov for oppgradering før 

bygningsmessige bygningsdeler og utendørs installasjoner. Dette gjelder også bygningsmassen ved 

Helse Møre og Romsdal HF. Lokasjonene kommenteres nærmere i kapittel 7 Utdypende resultater på 

bygningsnivå. 
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 Samlet tilstandsgrad fordelt på areal og byggeperiode 

Tabell 2-1 viser arealvektet gjennomsnittlig byggeår fordelt på lokasjon, og Figur 7 viser vektet teknisk 

tilstand i forhold til areal og byggeår for bygningsmassen.  

Tabell 4-3 Arealvektet byggeår fordelt på lokasjoner 

 

Arealvektet gjennomsnittlig byggeår på porteføljen er 1970, hvor lokasjon Knausen står for nyeste 

bygningsmassen (1995) og Hjelset og Kristiansund (1946 og 1952) står for de eldste. Det er ikke 

inkludert totalrehabiliteringer i det arealvektede byggeåret. Levetid for bygninger uten 

totalrehabiliteringer settes normalt til ca. 60 år, og perioden fra 20-60 år preges av høyere 

vedlikeholdsaktivitet og utskiftninger enn de første 20 årene av byggenes levetid. De fleste norske 

helseforetak har et arealvektet byggeår mellom 1970-1980. Normal levetid på tekniske komponenter 

er mellom 20-30 år, og flere av bygningene Helse Møre og Romsdal er i en fase av livsløpet hvor 

kostnadsdrivende komponenter må byttes ut dersom dette ikke er gjort de siste par årene. 

 

 

Figur 7 Vektet tilstand for bygningsmassen, fordelt på areal (kvm) og byggeperiode. 

Omtrent halvparten av alt areal i helseforetaket er oppført på 1960-tallet (42%), 18% er oppført før 

1960-tallet og de resterende 40% er i hovedsak oppført mellom 1970-2009, med unntak av Barne- og 

Ungdomsavdelinga i lokasjon Ålesund. Ettersom Helse Møre og Romsdal HF ikke har bygningsmasse 

med jevnt spredte byggeår vil det kunne forventes ujevnt behov for vedlikehold, med periodevise 

behov for store prosjektfinansierte tiltak som går utover normale vedlikeholdsrammer. Ettersom en så 

stor andel av bygningsmassen er oppført på 1960-tallet, og nå begynner å nærme seg 60 år, er dette 

trolig en drivende faktor for mye av vedlikeholdsbehovet vi nå ser i helseforetaket. Helseforetaket er 
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inne i en periode som vil preges av behov for store investeringer dersom man ønsker å opprettholde 

en tilfredsstillende tilstandsgrad på bygningsmassen. 

Den tekniske tilstanden vil følgelig ofte ha en naturlig sammenheng med alderen, dvs. nyere bygninger 

vil ha en naturlig god tilstand som følge av at nedbrytningen ennå ikke har blitt fremtredende, mens 

eldre bygningers tilstand vil avhenge av «vedlikeholds- og oppgraderingsregimet» som er rådende. 

Ofte ser man at bygninger som er 30 – 40 år gamle fremstår enten med relativt dårlig teknisk tilstand 

pga. fremtredende nedbrytning og tilnærmet endt levetid på tekniske installasjoner, eller relativt god 

tilstand som følge av nylig gjennomførte utskiftninger, oppgraderinger og/eller mer omfattende 

vedlikeholdsarbeider. Ved jevn spredning i alder på bygningsmassen ville linjen for samlet VTTG gått i 

flere «m-bevegelser» av denne årsak. I praksis ser vi ofte at tilstandsgraden stiger til et nivå etter ca 

20-30 år og holder seg jevnt på dette nivået for de eldre byggene. Vi ser imidlertid av Figur 7 en jevnt 

stigende VTTG (forverring av tilstanden) hvor samlet VTTG stiger til TG 2 og TG 3 for bygningsmassen 

til Helse Møre og Romsdal, og ingen utflating på et stabilt tilstandsnivå for eldre bygningsmasse. Dette 

indikerer et ikke-tilfredsstillende nivå på løpende vedlikehold.   
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5 Teknisk oppgraderingsbehov 

For beskrivelse av metode og prosess knyttet til hvordan teknisk oppgraderingsbehov er fastsatt i 

denne forbindelse, se avsnitt 2.3.2 Estimering av teknisk oppgraderingsbehov. 

Tabell 5-1 viser samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov i kr og i kr/ kvm fordelt på registrerte 

lokasjoner. Det vises areal og tidsperiode der tiltakene ideelt bør utføres (innen 0-5 år eller mellom 5-

10 år). Kostnader for oppgradering avhenger blant annet av tidsrom for oppgradering sett mot 

komponentenes tekniske levetid.  

Kolonnene viser avrundede kroneverdier, og summering av radene vil da kunne vise mindre avvik 

(f.eks. 55 rundes individuelt til 60, 49 rundes individuelt til 50 – summert vil 104 (55+49) rundes til 100, 

ikke 110 (50+60)). 

Tabell 5-1 Teknisk oppgraderingsbehov for kartlagt bygningsmasse (NOK inkl mva. prisnivå jan 2017)  

 
 

Totalt estimert teknisk oppgraderingsbehov for helseforetaket er ca. 3,79 mrd kr, eller ca. 14.900 

kr/kvm. Våre erfaringstall viser ofte for helseforetak 8 000-10 000 kr/kvm i oppgraderingsbehov, og 

Helse Møre og Romsdal ligger da mye høyere enn dette.  

Det er i stor grad lokasjonen Ålesund som står for de mest omfattende «må-tiltakene» innen 0-5 år, 

med lokasjonene Hjelset og «Molde, Lundavang» som henholdsvis nr. 2 og 3. Sammen står de tre 

lokasjonene for nesten 90% av det mest kritiske oppgraderingsbehovet. Skaret, «Molde, Lundavang» 

og «Hjelset» har også meget høyt oppgraderingsbehov per kvm, med hhv 18 900, 18 300 og 16 100 kr. 

Oppgraderingsbehovet er beregnet på komponentnivå. Det vil si at totalrehabilitering, hvor man tar 

alle komponenter samlet, (også de med tilfredsstillende tilstandsgrad) ikke beregnes.  

Figur 8 viser oppgraderingsbehovet de første 5 årene fordelt på fag. Vi ser at det er VVS og Bygning 

som har størst kostnad de nærmeste årene. 
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Figur 8 Oppgraderingsbehov 0-5 år fordelt på fag 

Figur 9 viser oppgraderingsbehovet mellom 5-10 år fordelt på fag. Vi ser her at de bygningsmessige 

komponentene vil kunne kreve større vedlikehold i denne perioden. 

 

Figur 9 Oppgraderingsbehov 5-10 år fordelt på fag 

Innhenting av det tekniske oppgraderingsbehovet over tid forutsetter at dagens tilstand opprettholdes 

tilnærmet likt i perioden og ikke forringes ytterligere. Dersom bygningene ikke er gjenstand for 

tilstrekkelig vedlikehold, vil dette over tid gi et større oppgraderingsbehov enn hva som er estimert 

her. Oppgraderingsbehov vokser gjerne eksponentielt da mindre feil åpner for hurtigere forringelse av 

andre komponenter.  
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 Kommentarer til estimert teknisk oppgraderingsbehov 

Videre følger kommentarer til det estimerte tekniske oppgraderingsbehovet for Helse Møre og 

Romsdal HF sin bygningsmasse. 

 Grunn, fundamenter og bæresystem 

Presentert teknisk oppgraderingsbehov omfatter ikke eventuell oppgradering/utbedring 

av dårlig tilstand på grunn, fundamenter og bæresystem. Årsaken er knyttet til stor 

variasjon/kompleksitet i utbedring av slike forhold og det er dermed vanskelig (umulig) å 

generalisere nødvendige tiltak for utbedring og dermed å angi en forventet 

erfaringskostnad. 

 Overlapp med vedlikehold 

Det tekniske oppgraderingsbehovet må ses i sammenheng med det normale vedlikeholdet i 
samme periode. Årsaken er at de komponenter som pr i dag har dårligst tilstand, normalt 
også vil være prioriterte og planlagte oppgaver i kommende års vedlikeholdsplaner. Det vil si 
at deler av oppgraderingsbehovet normalt vil dekkes under det løpende vedlikeholdet, mens 
store deler må dekkes av investeringer. 

 Bevisst unnlatelse av vedlikehold og oppgradering 

I større bygningsporteføljer vil det kunne være naturlig at enkeltbygninger bevisst ikke 

vedlikeholdes eller oppgraderes og således fremstår med utilfredsstillende teknisk tilstand. 

Typiske årsaker kan være at bygningene pr i dag står tomme og fremtidig bruk er usikker, 

det kan være beslutninger om utfasing, kondemnering eller annen avhending på kort sikt 

eller ønske om å gjennomføre oppgraderinger samtidig med annen forestående funksjonell 

tilpasning og/eller utbygging (for eksempel nye brukere eller endret funksjon). Dette betyr 

at hele oppgraderingsbehovet nødvendigvis ikke kan tilskrives mangel på ressurser eller 

annen forsømmelse, men kan være en konsekvens av bevisste valg. 

 Ambisjonsnivå 

Valg av ambisjonsnivå for teknisk tilstand i porteføljen er avgjørende for estimert 

oppgraderingsbehov. Ambisjonsnivå vil kunne variere ut fra type virksomhet og 

bygningsmassens formål. For å gi gode rammebetingelser for virksomheten, samt en 

målsetning om en verdibevarende, effektiv og riktig bygningsmessig drift, er Multiconsult av 

den oppfatning at valgt ambisjonsnivå (TG 1) vil være riktig. Det vil si at lover og forskrifter 

er oppfylt og bygningsmassen fremstår med generelt god tilstand. 

 Forholdet mellom oppgraderingsbehov og vedlikeholdsetterslep 

I denne rapporten skiller vi ikke mellom oppgraderingsbehov og vedlikeholdsetterslep. 

Andelen av hva som er definert som et etterslep vil være styrt av et detaljert ambisjonsnivå. 

Det er naturlig at noe av bygningsmassen har tilstandsgrad 2 i løpet av sin livstid, men at det 

i ambisjonene ikke er definert som et etterslep av den grunn. Disse komponentene har altså 

et oppgraderingsbehov, men ikke et vedlikeholdsetterslep. Komponenter med tilstandsgrad 

3 anses i så dårlig stand at dette vil uansett være et etterslep, men uten et mer detaljert 

ambisjonsnivå på bygningstype og bygningsdelsnivå vil det ikke være mulig å estimere 

hvilken andel av oppgraderingsbehovet for 5-10 år som er et etterslep. I en optimal situasjon 

ønsker man derfor se kr. 0 i kartlagt etterslep for 0-5 år, men det vil fortsatt være noe i 5-10 

år.  
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5.1.1 Usikkerhet og følsomhet 

Metodikken og måten kostnadene er estimer på, er av overordnet art og fører følgelig til en viss 

usikkerhet i presenterte tallstørrelser. Det er stor sannsynlighet for at eventuelle over 

/undervurderinger vil ha motvirkende effekt og virke eliminerende på hverandre (”store talls lov”), noe 

som innebærer at usikkerheten er større jo mindre arealmengde som er vurdert. 

Figur 10 viser resultater av en simulering som viser at usikkerheten reduseres og flates ut desto flere 

prosjekter/tiltak som gjennomføres. 

 

 

 Figur 10 Eksempel på sammenheng mellom usikkerhet i anslagene (y-aksen) og antall bygninger (x-aksen). 

 

Basert på bygningsmassens størrelse (avrundet) vil en treffsikkerhetsmargin på +/- 10 % for hele 

porteføljen gi et forventet intervall for samlet teknisk oppgraderingsbehov for Helse Møre og Romsdal 

HF på ca. 3,4-4,1 mrd. kr. 
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Endringer over kartlagte perioder 
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6 Utvikling over tid 

I dette avsnittet er det gitt en overordnet oversikt over utviklingen i tilstandsgrad og 

oppgraderingsbehov over de kartlagte periodene fra multiMap. Tabell 6-1 viser hvilke konkrete 

kartlagte perioder i multiMap det henvises til. 

Tabell 6-1 Oversikt over kartlagte perioder som sammenlignes 

Lokasjon 2009 2012 2017 

Aure Rehabiliteringssenter 200911 201205 201709 

Eide 200911 201205  

Hjelset 200911 201205 201709 

Kirklandet 200911 201205 201709 

Kristiansund 200911 201205 201709 

Molde Behandlingssenter  201205 201709 

Molde, Knausen 200911 201205 201709 

Molde, Lundavang 200911 201205 201709 

Nordlandet 200911 201205 201709 

Sande 200910 201204  

Skaret 200911 201205 201709 

Tingvoll 200911 201205  

Vestnes 200911 201205  

Volda 200910 201204 201709 

Ålesund 200910 201204 201709 

Ålesund Behandlingssenter  201205 201709 

 

 Endringer i bygningsmasse 

Det gjøres kontinuerlig endringer i helseforetakets bygningsmasse som må hensyntas ved 

sammenligninger over tid. Det er nødvendig å være klar over tilførsel av nytt areal samt saneringer/salg 

som er gjort i perioden. Det er også anskaffet andre nye bygg. Dette påvirker utviklingen av 

tilstandsgrader og oppgraderingsbehov over tid og må tas hensyn til ved tolking av resultatene. 

Lokasjonene Eide, Sande, Tingvoll og Vestnes er avhendet, men inkluderes for å vise 

porteføljesammensetting tidligere perioder. 
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Tabell 6-2Totalt kartlagt areal over flere perioder 

 

Omtrent 255 800 kvm ble kartlagt i 2009, mot 266 800 i 2012 og 254 800 i 2017. De største endringene 

fra 2012 til 2017 er reduksjon av areal i Ålesund samt avhending av de overnevnte lokasjonene. Det er 

tilført meget lite nytt areal fra 2012 til 2017, med unntak av ca 6 000kvm i lokasjon Hjelset som er 

endringer i areal på Sentral A og B (4. etg), og Paviljong A og B (3. etg og u. etg.).  

 Endringer i samlet vektet tilstandsgrad 

I Figur 11 ser vi utviklingen i porteføljens tilstandsgrad over tid. Fra 2009 til 2012 ser vi noe økning i TG 

3 og 1, med en reduksjon i TG 2. Fra 2012 til 2017 ser vi videre økning av andel TG 3, samt økning av 

TG 2 og reduksjon i TG 0 og 1. Den gjennomgående økningen av tilstandsgrad over alle periodene er 

en meget uheldig utvikling.  

 

Figur 11 Utvikling i sammensetning av tilstandsgrader i porteføljen over tid 

Fra Tabell 6-3 ser vi at samlet VTTG har utviklet seg fra ca 1,50 i både 2009 og 2012, til hele 1,93 i 2017. 

Vi ser at det er spesielt utviklingen på de største lokasjonene som driver de negative endringene. 

Ålesund er den største lokasjonen i porteføljen (ca 40% av total portefølje), og har hatt en forverring 

fra ca 1,2 til ca 1,9 i samlet VTTG.  «Molde, Lundavang» og Hjelset er de nest største lokasjonene (hhv. 

15,7% og 14,5%) og har begge meget dårlige samlede vektede tilstandsgrader, med en stor økning på 
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Hjelset. Merk at tilstandsgradene kan avvike noe fra tidligere rapporter knyttet til de respektive 

periodene grunnet endret underlag for sammenstillingen i denne rapporten (strukturelle endringer i 

Helse Møre og Romsdal og oppdatert grunnlag for utregning).   

Tabell 6-3 Tilstandsgrad over de ulike periodene fordelt på lokasjoner. 

  

Figur 12 viser utviklingen i komponentenes VTTG over de kartlagte periodene. 

 

Figur 12 Utvikling i VTTG på komponentnivå over tid 

Vi ser en kraftig økning i alle komponent typer fra 2012 til 2017. Økningen i tilstandsgrad kan da ikke 

attribueres til en spesiell komponenttype.  

 Endringer i oppgraderingsbehov 

Figur 13 viser utviklingen i oppgraderingsbehov per kvadratmeter over tid. Tallene er 

inflasjonsjusterte. 
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Figur 13 Utviklingen i oppgraderingsbehov i kr/kvm over tid 

Vi ser et kraftig økende behov i oppgraderingsbehov fra perioden 2012 til 2017. Både behov i 0-5 års 

perioden og 5-10 års perioden har hatt en kraftig økning.  Dette tyder på at de største lokasjonene i 

porteføljen har opparbeidet et meget stort vedlikeholdsetterslep i perioden.  
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7 Utdypende resultater på bygningsnivå 

I dette avsnittet er det gitt en mer detaljert presentasjon av resultatene knyttet til teknisk tilstand på 

bygningsnivå. 

 Ålesund 

Omtrent 101 000 kvm er kartlagt mht. teknisk tilstand for Ålesund-lokasjonene. Lokasjonen består av 

16 bygninger. Lokasjonen har et samlet oppgraderingsbehov på 1,56 milliarder kroner hvorav 828 

millioner kroner er knyttet til komponenter med TG 3, og ideelt bør utbedres innen 0-5 år. I Tabell 7-1 

er det gitt en oversikt over vektet teknisk tilstandsgrad. 

Tabell 7-1 Vektet teknisk tilstandsgrad for bygningene på lokasjonen Ålesund 

 
Fra tabellen ser vi at samlet vektet teknisk tilstandsgrad for Ålesund er 1,85. Det er VVS-komponenter 

som har de dårligste tilstandsgradene, med VTTG på 2,5. Ingen bygninger er kartlagt med svært god 

teknisk tilstand, altså en samlet vektet tilstand under 0,75, avrundet TG 0. Administrasjonsbygget, 

Alderspsykiatrisk, Åse Hotell, Kreftbygget, BUP/VP, UPA avd, UPA skole og Barne- og 

ungdomsavdelingen har alle avrundet TG 1, men merk at flere av disse ligger nær grensen til TG 2 

(1,50). Åse hotell og Admbygget er begge oppført på tidlig 70-tallet og holder god tilstand til tross for 

alder.  

Ålesund sykehus er bygningen med størst areal og også et av de med dårligst tilstand. Denne er oppført 

i 1968, og har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Dette gjelder særlig tekniske anlegg innen VVS, men 

også heiser og klimaskjerm har avvik og mangler og er ved dårlig teknisk tilstand.  

Bygningene i Åsebøen 5 og 11, fra 1974, er ved meget dårlig teknisk tilstand. Bygningene innehar 

funksjoner som bolig og kontor, og er ikke de mest spesielle funksjonene ift sykehusdriften. Det kan se 

ut til at takene er skiftet ut, men spesielt sanitær og vannbårne varmeanlegg, ventilasjon og heiser er 

ved svært dårlig teknisk tilstand. I Åsebøen 5 er også det generelle elkraftanlegget og utendørs VAR 

registrert med tilstandsgrad 3. Altså er det store tekniske mangler ved bygningsmassen.  

Sjøholt DPS er også ved svært dårlig teknisk tilstand, og det er særlig luftbehandlingsanlegg og 

utendørs VAR som er registrert med store avvik/mangler. Jevnt over er tilstanden slik at det bør 

vurderes en oppgradering i løpet av den neste 5-årsperioden. 
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 Molde, Lundavang 

Omtrent 40 100 kvm er kartlagt mht. teknisk tilstand for «Molde, Lundavang», fordelt på 33 bygninger. 

Lokasjonene har et samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov på ca. 735 millioner kroner, hvorav ca 

415 millioner kroner knytter seg til komponenter med tilstandsgrad 3, og bør påregnes et behov for 

utbedring innen fem år. I Tabell 7-2 er det gitt en oversikt over vektet teknisk tilstandsgrad.  

Tabell 7-2 Vektet teknisk tilstandsgrad for bygningene på lokasjonen Molde, Lundavang 

 
 

Samlet vektet tilstand for bygningene ved lokasjon «Molde, Lundavang» er 2,19. Dette er dårlig, på 

grensen til svært dårlig tilstand. På komponentnivå ser man at det særlig er VVS-komponenter og 

Andre installasjoner (gjerne Heis) som er kartlagt med svært dårlig teknisk tilstand.  

Hovedbygningen, som utgjør nesten halvparten av arealet ved lokasjonen, har en svært dårlig samlet 

vektet tilstandsgrad. 2,36. Bygningen er fra 1960, og den bærer preg av å ha mange gamle 

komponenter og et stort vedlikeholdsetterslep. Hele bygningen er vurdert å være dårlig eller svært 

dårlig, og det er særlig vinduer, dører i fasaden, vannbårne varme- og kjølesystemer og luftbehandling 

som er dårlig. Et sjeldnere avvik i svært dårlige komponenter er brannslokking og heis, som det er 

lovpålagte krav til tilsyn for. Også disse komponentene er gitt TG 3.  

Øvrige bygninger knyttet til hovedbygningen er i varierende fra akseptabel teknisk tilstand til dårlig 

teknisk tilstand. Psykiatrisk, Pat.lab og Nord-vest har svært dårlig teknisk tilstand. Komponenter med 

størst behov for utskiftning er knyttet til klimaskjerm, utvendig kledning og vinduer, dører, Samt VVS-

anlegg. Også ved disse bygningene er både brannslokkingsanlegg og heiser kartlagt med dårlig til svært 
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dårlig teknisk tilstand. De nyere fløyene ved hovedbygningen er ved akseptabel teknisk tilstand, men 

der man ser forringelser, er de VVS-tekniske komponentene, og også her brannslokkingsanlegget.  

Sjukehotellet, fra 1976, som i dag benyttes til dagområder og poliklinikk, er ved svært dårlig teknisk 

tilstand, og spesielt bygningsmessige og VVS-komponenter er gitt svært dårlig tilstandsgrad.  

Ellers ved lokasjonen er det mye bolig- og kontorbygninger, og disse er ved bedre teknisk tilstand en 

bygninger med sykehusfunksjoner. I den grad man kan si noe generelt, er det behov for ekstra fokus 

på utvendig kledning, ventilasjonsanlegg og innvendige overflater og inventar.  
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 Hjelset 

Omtrent 36 600 kvm er kartlagt mht. teknisk tilstand for Hjelset fordelt på 35 bygninger. Lokasjonene 

har et samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov på ca. 590 millioner kroner, hvorav 442 millioner 

er knyttet til komponenter med tilstandsgrad 3, og bør påregnes en utskiftning den første 5 års 

perioden. I Tabell 7-3 er det gitt en oversikt over vektet teknisk tilstandsgrad. 

Tabell 7-3 Vektet teknisk tilstandsgrad for bygningene på lokasjonen Hjelset 

 
 

Ved lokasjonen er det mye areal med funksjonsområde som sentralt lager eller kontor. Samlet vektet 

tilstand for lokasjonen er 2,49, som indikerer at lokasjonen som helhet har et meget stort behov for 

teknisk oppgradering. Det er primært tre bygninger med medisinske funksjoner, Paviljong A og B, samt 

Kolonien. Alle tre bygningene har dårlig og svært dårlig tilstand. Paviljong A har utbedret innvendige 

flater og inventar, samt gjort noe på elektriske anlegg og brannvern men får fortsatt TG 2 på disse 

komponentene. De tre bygningene har et svær stort oppgraderingsbehov.  

Sentral A og sentral B er ved svært dårlig teknisk tilstand, og flertallet av de kartlagte komponentene 

er registrert med tilstandsgrad 3. Brannslokking, Tele og auto og Avfallsrom er registrert med TG 1.  

Lokasjonen for øvrig har mange mindre bygninger, og mye støttefunksjoner til sykehusdriften, f.eks 

boligbygninger, barnehage etc. Det kan vurderes om dette er arealer HF-et skal sørge for i fremtiden. 
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 Volda 

Omtrent 27 300 kvm er kartlagt mht. teknisk tilstand for lokasjonen Volda, fordelt på 8 bygninger. 

Lokasjonene har et samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov på ca. 349 millioner kroner, hvorav 

125 millioner er knyttet til komponenter med tilstandsgrad 3, som anbefales utbedret innen en 5-års 

periode. I Tabell 7-4 er det gitt en oversikt over vektet teknisk tilstandsgrad. 

Tabell 7-4 Vektet teknisk tilstandsgrad for bygningene på lokasjonen Volda 

 
 

Fra tabellen ser vi at samlet vektet teknisk tilstandsgrad for Volda er 1,69. Som ved flere av de andre 

lokasjonene, er det spesielt VVS-komponenter som har dårlig teknisk tilstand.  

Volda Sjukehus er den største bygningen ved lokasjonen og utgjør omtrent halvparten av kartlagt 

bygningsmasse. Bygningen er oppført i 1986, og samlet vektet tilstand er 1,58, som er ikke tilfreds. Ser 

man nærmere på kartlagt tilstand, er det særlig sanitærinstallasjoner som er utslitt, med behov for 

teknisk oppgradering. Ellers er vannbårne varme- og kjølesystemer og luftbehandlingsanlegg registrert 

med tilstandsgrad 2, som betyr at det er eldre anlegg. Anleggene kan vise tegn til underkapasitet, ha 

manglende reguleringsmuligheter og ha behov for delvis utskiftning. 

Sengeområdene ved Mork Rehab. Senter har også flere komponenter med dårlig tilstand, og også her 

er sanitæranlegget dårligst tilstand. Symptomer er høy alder og stort behov for utskiftninger. Ved Mork 

Rehabsenter er det også gitt tilstandsgrad 3 på sprinkleranlegget, som betyr at det ikke tilfredsstiller 

forskriftskrav. Utomhus er kartlagt med god teknisk tilstand.  

Volda DPS og BUP er bygningene med best teknisk tilstand på lokasjonen. Det er likevel for BUP kartlagt 

svært dårlig teknisk tilstand på sanitæranlegg og vannbårent varmeanlegg. Begge fremstår som 

tilfredsstillende vedlikeholdt når man ser på det beregnede resultatet, men med en alder på hhv ca 30 

år og 65 år, er det stadig noen komponenter med behov for oppgraderinger eller utskiftning.  

Kontorfunksjonene i Kløvetun er ved svært dårlig teknisk tilstand, og det er behov for snarlig utbedring 

av lokalene.  
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 Øvrige lokasjoner 

For øvrige lokasjoner er ca. 49 600 kvm kartlagt mht teknisk tilstand. Lokasjonene har et samlet 

estimert teknisk oppgraderingsbehov på ca. 302,5 millioner kroner, hvorav 95,6 millioner er knyttet til 

komponenter med tilstandsgrad 3, og forventes å ha et utbedringsbehov den neste 5-årsperioden. I 

Tabell 7-4 er det gitt en oversikt over vektet teknisk tilstandsgrad. 

Tabell 7-5 Vektet teknisk tilstandsgrad for bygningene på øvrige lokasjoner 

 
Fra tabellen ser vi at samlet vektet teknisk tilstandsgrad for disse lokasjonene er 1,68, som er lavere 

enn snittet for hele bygningsmassen. 

Ålesund Behandlingssenter har svært varierende bygningsmasse, med Aktivitetshus, Klinikkbygg og 

Administrasjonsbygg som er kartlagt med svært dårlig teknisk tilstand og Avgiftning/utredning og 

Brakkerigg med god teknisk tilstand. Sistnevnte bygninger er oppført etter 2000, og de store 

vedlikeholdsoppgavene har enda ikke kommet. Lokasjonen har tidligere vært under Rusomsorgen 

Midt-Norge HF, men er nå lagt til Helse Møre og Romsdal HF.  

Molde Behandlingssenter har akseptabel til ikke tilfredsstillende teknisk tilstand. De to 

hovedbygningene ved lokasjonen, Glomstua og Døgnbehandling har i stor grad god teknisk tilstand. 

For Glomstua, som primært er kontorer, møterom etc. er luftbehandling og heiser kartlagt med 

tilstandsgrad 3, og har behov for utskiftninger ila en 5-årsperiode. Ellers kan øvrig kartlagt tilstand 

skyldes normal aldersslitasje, og det er behov for utbedringer innen en 10 årsperiode.  

Kristiansund sjukehus ved lokasjonen Kirklandet har en teknisk tilstand på 1,79. Det er å regne som 

dårlig, og det er flere komponenter med behov for teknisk oppgradering. Spesielt dårlig er vannbårne 

kjølesystemer og luftbehandlingssystemet. Brannslokkingsanlegg, generelt elkraftanlegg, fast inventar 

og avfallsrom er kartlagt med god teknisk tilstand.  

DPS på Nordlandet og Solhagen DPS har en samlet vektet tilstandsgrad på hhv 1,94 og 2,0. For de to 

bygningene er det særlig det bygningsmessige og VVS-komponenter som har dårlig teknisk tilstand. 

Aure rehabiliteringssenter har en samlet vektet tilstandsgrad 1,84.  


