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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2018 pkt. 3 

 

I sak 110/117 etterspurte styret MultiMap-rapporten fra våren 2017. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har pålagt de regionale helseforetakene å rapportere på 
tilstandsgrad på de enkelte sykehus hvert fjerde år.  Siste rapportering var i 2017.  Denne 
rapporten er oversendt Helse Vest RHF og er en del av Helse Vest RHF sin rapportering til HOD, 
jf. Helse Vest RHF styresak 07417, 21. 06.17.  
 
Helse Stavanger HF gjennomførte i 2016/2017 en teknisk gjennomgang av bygningsmassen.  
Metoden som benyttes er Multi Consult AS sitt verktøy – MultiMap.  Metoden benyttes i hele 
Helse Vest. 
 
Ved kartlegging av bygningsmassen med tekniske anlegg er prinsippene i Norsk Standard 4324 
«Tilstandsanalyse av byggverk» lagt til grunn.  Dette innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 
0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst. 
 
Det er omtrent 175 000 kvadratmeter av Helse Stavanger HFs bygningsmasse som er kartlagt 
med hensyn til teknisk tilstand.  Den kartlagte bygningsmassen har et teknisk 
oppgraderingsbehov med estimert prosjektkostnad på ca. 1,53 mrd kroner inkl. mva.   
Rapporten anbefaler at oppgraderingene gjennomføres i løpet av en 15-års periode.  
Kartleggingen av det tekniske oppgraderingsbehovet omfatter ikke behov for utvidelser eller 
ombygging av arealer som ikke er hensiktsmessige for brukerne.  Det omfatter heller ikke 
nybygg, rivning eller totalrehabilitering av bygninger.  Helse Stavanger vil i tiden fremover 
prioritere den delen av bygningsmassen som skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes etter 2023 i 
kommende FDV(forvaltning, drift og vedlikehold)-planer. Det betyr at det vil bli brukt minimalt 
med ressurser på bygg som skal utfases og/eller saneres.  Til neste styremøte vil det bli lagt frem 
egen sak om arealplan for Våland.  Denne vil danne utgangspunktet for ressursprioriteringene 
fremover.  
 
 
Vedlegg:  «Kartlegging av teknisk tilstand» (Multi Map rapporten) 2017  
 

 


