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Forord

Dette er et kortfattet sammendrag av forprosjek-
trapporten for Tønsbergprosjektet.
Forprosjektet utgjør den siste delfase i planpro-
sessen og gir grunnlag for vedtak om gjennomfø-
ring av valgte alternativ (B4). 
Etter behandling og anbefaling fra prosjektstyret 
og godkjennelse fra styret i Sykehuset i Vestfold 
HF, er det styret i Helse Sør-Øst (HSØ) som skal 
fatte det endelige vedtaket for oppstart detaljpro-
sjektering og utbyggingen. 
Prosjektgruppen er av den oppfatning at Tøns-
bergprosjektet kan realiseres innenfor de ram-
mer og målsettinger som er gitt i mandatet til 
forprosjektet.  Prosjektet har utviklet og detaljert 
de fysiske løsningene fra skisseprosjektet med 
tilhørende prosjektkostnad. Rådgivergruppen og 
entreprenør har forpliktet seg til å gjennomføre 
prosjektet i henhold til spesifiserte prosjektkost-
nader. 
Det må opplyses om at Tønsbergprosjektet i slutt-
fasen av forprosjektet møtte utfordringer med å 
møte investeringsrammen for prosjektet.  Pro-
sjektet, sammen med Sykehuset i Vestfold, har 

derfor de siste 
seks ukene jobbet 
målrettet med å 
identifisere kost-
nadsdrivere, og 
har lykkes med 
å redusere kost-
nadene slik at 
prosjektet nå kan 
realiseres innen-
for de rammer og 
målsettinger som 
er gitt i mandatet.  
Tønsbergprosjektet har gjennom trepartssamar-
beidet med byggherre, rådgiver og entreprenør 
fått gode erfaringer med bruk av ny prosjektgjen-
nomføringsmetode. Prosjektet har investert bety-
delig i nye prosjektmetoder og «state of the art» 
prosjektverktøy som vil gi gevinster i gjennomfø-
ringsfasen. 
Vi vil benytte denne anledningen til å takke pro-
sjektstyret og ledelsen ved Sykehuset 

Tom Einertsen Prosjektdirektør
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Kortfattet oppsummering
Bakgrunn
Oppstart forprosjekt ble godkjent i styret for SiV 23.05.2014 (023/028-2014) og i styret for 
Helse Sør-Øst (HSØ) den 19.06.2016 (44-2014), mandat godkjent i HSØ den 10.03.2015. 
Rådgivningsgruppen Cura og entreprenøren Skanska ble engasjert juni 2016 og har vært en 
integrert del av etableringen av forprosjektet.

Foreslått byggløsning
Tønsbergprosjektet (TP) fremmer en byggløsning på totalt 44.468 m2 (BTA) fordelt på: 
• Somatikkbygg på 33.062 m2 som inneholder akuttsenter, sengeposter, barneavdeling og 

logistikkareal, (uten helikopterplass). Totalt 176 senger.
• Psykiatribygg på 11.406 m2 som inneholder akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Totalt 50 

senger.
Etablering av nytt akuttsenter med tilhørende senger vil være et vesentlig nytt tiltak for å 
effektivisere driften ved SiV.

Måloppnåelse
Se tabell 1-1  på neste side

Økonomi (tall i mill. kroner inkl. mva.)
• Opprinnelig økonomisk ramme i henhold til mandatet er P50 fra 2014 – 2.535 mill. kroner 

(prisnivå jan. 2014) for bygg og utstyr (eks. tilleggspost for IKT-kostnader på 137 mill. kro-
ner og byggelånsrenter).

• Oppjustert økonomisk ramme for prosjektet er på 2.712 mill. kroner (prisnivå juni 2016). 
Ved prisnivå desember 2016 er den økonomiske rammen ca. 2.730 mill. kroner.

• Usikkerhetsanalyse av forprosjektkalkylen viser en P50-verdi på 2.721 mill. kroner – ca. 10 
mill. kroner under rammen per desember. Dette gir en gjennomsnittlig kvm-pris som ligger 
7 % lavere enn refereanseprosjektet 6. byggetrinn ved SiV. Det inngår usikkerhetsavsetnin-
ger innenfor P50.

Prosjektgjennomføring
• Prosjektet planlegges gjennomført som et IPD-prosjekt (integrert prosjektleveranse), hvor 

alle de viktigste partene (byggherren, rådgivergruppen, totalentreprenør og de viktigste un-
derentreprenørene) forplikter seg til å arbeide for å oppnå prosjektets målsettinger. Forslag 
til kontraktsdokument foreligger.

• Rådgivningsgruppen og entreprenør har blitt engasjert tidlig for å bidra med kompetanse i 
etablering av løsninger fra tidlig fase.

• Entreprenør og prosjekteringsgruppen har gjennomført forprosjektet og forpliktet seg til 
fremlagte gjennomføringskostnad og fremdriftsplan.

Videre fremdrift
Viktige hovedmilepæler er: 
• Feb. 2017: B4 Godkjenning
• Mars 2019: Overlevering – psykiatribygget
• Mars 2021: Overlevering – somatikkbygget

Mål gruppe Målsettinger
Grad av 
målopp-
nåelse

Utfyllende kommentar

Samfunns-
mål

Tønsbergprosjektet skal legge til rette 
for effektiv drift av SiV, og et godt syke-
hustilbud for alle i SiVs opptaksområ-
de de neste 50 år.

Planlegges med miljøvennlige bygg som 
er tilpasset fremtidige endringer i bru-
ken - innenfor definerte rammer.

Effektmål SiV skal ha fleksible løsninger til å 
møte fremtidens økte behov for pasi-
enttilbud og eventuelle endringer fra 
dagens oppgaver.

Systemer og areal er generelt tilpasset 
fleksibel bruk. Ikke alle målsettinger er 
nådd i forprosj.

SiV har oppnådd gode løsninger for 
standar¬disering, logistikk og arealef-
fektivisering i driftssikre bygg.

Stor grad av standardisering av planløs-
ninger, går noe på bekostning av area-
leffektivitet. Logistikk (U2) må arbeides 
med.

SiVs ansatte arbeider i lokaler som 
gir gode arbeidsforhold og effektive 
arbeidsprosesser.

Bygget er planlagt for meget godt 
arbeidsforhold (miljø, tekniske løsnin-
ger m.m.). Dagslys er utfordrende noen 
steder. Grad av effektivitet må utredes i 
samarbeid med SIV i neste fase.

SiV kan tilby alle pasienter minst like 
god standard som sammenlignbare 
sykehus når det gjelder sengerom, be-
handlingsrom, smittevern og våtrom.

Høy grad av 1-sengsrom med gode 
materialkvaliteter. Prefabrikkerte bade-
romskabiner vurderes. Resterende rom 
er ikke planlagt videre i detalj. Levetids-
kostn.beregninger er en viktig parameter 
v/materialvalg.

Resultatmål    Tønsbergprosjektet skal gjennomføres 
med 0 skader med fravær og anses 
som beste sykehusprosjekt i henhold 
til SHA-arbeidet de senere år.

Så langt ingen skader. Planlegger bygge-
fasen med høyt fokus på HMS.

Tønsbergprosjektet skal realiseres 
med innhold og kvalitet som er minst 
like god som sammenlignbare sykehus.

Prosjektet planlegger å sertifisere bygge-
ne etter BREEAM NOR nivå Very Good. 

Tønsbergprosjektet skal realiseres til 
en kostnad som er 10 % lavere enn det 
som er gjennomsnittet for tilsvarende 
byggeprosjekter.

Pt. er pris/m2 for TP 7 % lavere enn 
referanseprosjekt. Valgt kontraktsmodell 
(IPD) legger til rette for ytterlige bespa-
relser. Målsetting er fortsatt 10 %

Tønsbergprosjektet skal oppføres 50  
% raskere enn det som er gjennom-
snittet for tilsvarende byggeprosjekter 
fra etablerte konstruksjoner i grunn.

Nåværende fremdriftsplan legger opp 
til å bygge ca. 50 % raskere enn referan-
seprosjekter. En stor andel av bygnings-
komponentene er planlagt prefabrikkert.

Bedre kvalitet – ingen byggefeil. Bygget planlegges med stor fokus på 
grensesnitt/ systemintegrasjon,  kolli-
sjons-kontroll i åpenBIM samt byggbar-
het. 

Tønsbergprosjektet skal gjennomføres 
slik at Sykehuset i Vestfolds omdømme 
styrkes.

Stor grad av innovasjon. Endring av heli-
kopterplass-løsning kan trekke ned.

Miljømål Følge BREEAM metodikk for å oppnå 
nivå Excellent.

p.t. klarer prosjektet BREEAM nivå Very 
Good.

Måloppnåelse
Tabell 1-1  Prosjektets målsettinger og vurdering av grad av måloppnåelse
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Byggelånsrenter
Kostnadsreduserende tiltak
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Mellom 1990 og 2005 ble Sykehuset i Vestfold HF (SiV) fornyet og bygd ut i seks trinn. Etter 
dette er 80 prosent av sykehusarealet tidsriktig og effektivt, mens 20 prosent må betraktes 
som utdatert og uhensikts-messig (deriblant A- og B-blokken).

Tønsbergprosjektet (TP) består av to deler: 
• Somatikkbygget, inkludert nytt akuttsenter 

(7. og siste byggetrinn i hovedutbyggingen). 
• Psykiatribygget for akuttfunksjoner, inklu-

dert alderspsykiatri.

Nybyggenes bruttoareal: 44.468 kvadratmeter – fordelt med 33.062 m2 på somatikkbygget og 
11.406 m2 på psykiatribygget.

Hensikten med forprosjektfasen er å etablere 
grunnlaget for å beslutte gjennomføring av 
Tønsbergprosjektet. Denne rapporten gir dette 
grunnlaget ved at den bygger på konseptrap-
porten med underliggende delutredninger, 
tillegg og endringer. I tillegg gir den et opp-
datert kostnadsbilde og viser konsekvensene 
av revisjoner av plangrunnlaget som har blitt 
utført i denne fasen. 
Entreprenøren og rådgivningsgruppen ble 
kontrahert i juni 2016. I august startet pro-
sjektet med etablering av modell og tilhørende 
kalkyle. Det tok tid å få etablert en tverrfaglig 
koordinert modell som underlag for kalkyle-
arbeidet. Første kostnadsanalyse i slutten av 
september viste at investeringskostnadene lå 
vesentlig høyere enn kostnadsrammen. 

På bakgrunn av dette ble det så gjennomført 
en kvalitetssikringsprosess i prosjektet for å 
undersøke om det var feil i grunnlaget og/eller 
kalkylen. Revidert basiskalkyle (basert på de-
signet løsning) i oktober lå fremdeles vesentlig 
over kostnadsrammen. Dette ble kvantifisert 
til en total økonomisk utfordring på rundt 300 
mill. kroner.
Det ble da iverksatt en egen runde (internt 
benevnt Sprint 300) med formål om å gjennom-
føre kostnads-reduserende tiltak, basert på byg-
ningsmessige endringer og videreutviklinger 
som i minst mulig grad påvirker planlagt klinisk 
drift. Denne krevende prosessen har også inklu-
dert sykehusets driftsorganisasjon (både klinisk 
og teknisk). Resultatet av denne prosessen er 
beskrevet i Kapittel 8 i hovedrapporten. 

Innledning/Bakgrunn1
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Rammer2
Rammebetingelser fastsatt av eksterne 
aktører:
• Gjennomføring med miljø- og klimatiltak 

fastsatt av Helse Sør-Øst.
• Gjennomføring etter gjeldende regulerings-

plan for sykehusområdet.
• Krav til SHA/HMS i henhold til forskrifter, 

inkludert egen SHA-plan etter byggherre-
forskriften.

• Infrastruktur for IKT inngår i prosjektet 
som definert i konseptrapporten. (IKT-in-
vesteringene, 137 millioner kroner) inngår 
ikke prosjektets kostnadsramme. 

• Prosjektet skal gjennomføres som et kom-
plett åpenBIM-prosjekt, i samsvar med 
Helse Sør-Østs BIM-strategi og påfølgende 
«Joint Statement» i alle byggets faser.

• Skal legge til rette for at SiV imøtekommer 
sørge-for-ansvaret.

• Helse-Sør-Øst skal sikres rettigheter til pro-
sjektert/utarbeidet materiale

• «Tidligfaseveilederen» fra Helsedirektoratet 
ligger til grunn for prosjektgjennomførin-
gen.

Rammebetingelser fastsatt av interne
aktører:
• Prosjektets kostnadsramme er 2.535 millio-

ner kroner (indeks: januar 2014), inklusive 
utstyr og eksklusiv IKT-kostnader. I tråd 
med besluttet prosedyre er kostnads- 

rammen indeksregulert til 2.712 millioner 
kroner (juni 2016).

• Psykiatribygget skal stå ferdig i 2018.
• Foreliggende plan viser ferdigstillelse mars 

2019
• Somatikkbygget skal stå ferdig i 2020.
• Foreliggende plan viser ferdigstillelse mars 

2021
• Prosjektet skal tilstrebe industriell bygge- 

metodikk.
• Det er innarbeidet noen elementer av indus-

trialisering, og vist et betydelig potensial for 
videre utnyttelse i detaljprosjektering og 
gjennomføring  

• Prosjektet skal gjennomføres etter Lean- 
metodikk og samhandling i prosjektutvik-
ling og gjennomføring.

• IPD og samlokalisering er etablert, og orga- 
nisasjonen har tatt i bruk Lean verktøy 
som Last Planner, ICE, TVD og Choosing By 
Advantages. Organisasjonen må utvikle seg 
videre innenfor nevnte områder.

• Prosjektet benytter miljøklassifiserings- 
metodikken i BREEAM NOR i plan- og 
gjennomføringsfasen. Nivå Exellent leg-
ges til grunn. (SiV er miljøsertifisert etter 
ISO14001.)

• Forprosjektet viser at nivå Excellent medfø-
rer betydelige utfordringer, og at ambisjon 
nå er endret til nivå Very Good.

Måloppnåelse3
3.1 Innledning
Målene beskriver hva prosjektet konkret skal oppnå i form av et målhirearki med samfunnsmål, 
effektmål og resultatmål. Mål på et høyere nivå har prioritet fremfor mål på et lavere nivå, og en 
optimalisering av samfunns- og effektmål vil kunne medføre endrede resultatmål. Prosjektet har 
høye ambisjoner til redusert byggetid og reduserte kostnader. Forprosjektfasen har vært en opti-
malisering av målsetningene.  

For å oppnå målene med prosjektet har forprosjektet jobbet med følgende (suksessfaktorer):

3.2 Prosjektets samfunnsmål

• Forprosjektet har startet optimalisering i 
forhold til målsetninger om redusert bygge-
tid og reduserte kostnader – med alternativ 
gjennomføringsmodell i form av IPD som 
viktigeste virkemiddel.

• Forprosjektet har engasjert entreprenør og 
prosjekteringsgruppe med riktig kompetan-
se og kapasitet. 

• Det er jobbet målrettet med løsningsopti-
malisering i prosjekteringen.

• Tilbudsprosessen har vært lagt til rette for å 
tiltrekke seg kvalifisert entreprenør, Skan-
ska.

• Aktiviteter i forprosjektet er behandlet på 
en måte som støtter opp under prosjektets 
målsetninger.

• Det er etablert felles verktøy og referanser 
for alle i prosjektet gjennom samlokalise-
ring, digital samhandling og IPD-kontrakten.

Tønsbergprosjektet skal legge til rette for 
effektiv drift av SiV, og et godt sykehus-
tilbud for alle i SiVs opptaksområde de 
neste 50 år. 

• Nye bygg dimensjoneres for en levetid på 
over 60 år.

• Det legges vekt på å etablere fleksible are-
aler og strukturer, som relativt enkelt skal 
kunne tilpasses endrede kliniske behov.

• Generell dimensjonering av dekker til 500 
kg/m2 gir mulighet for en fleksibel bruk av 
arealer.

Samfunnsmål TPs faktorer knyttet til måloppnåelse
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3.3 Prosjektets effektmål

SiV skal ha fleksible løsninger til å 
møte fremtidens økte behov for pa-
sienttilbud og eventuelle endringer 
fra dagens oppgaver.

SiV har oppnådd gode løsninger 
for standardisering, logistikk og 
arealeffektivisering i driftssikre 
bygg.

• Nye bygg har en lik byggstruktur med 4,20 meter i akseav-
stander, uten bruk av innvendige bærevegger i de viktigste 
funksjonsarealene.

• Generell dimensjonering av dekker med kapasitet på 500 
kg/m2 gir mulighet for en fleksibel bruk av arealer.

• Høy grad av funksjonell standardisering av romstørrelser 
og forsyninger i de viktigste funksjonsområdene. Vil redu-
sere behovet for ombygging.

• Bygget er dimensjonert og planlagt for særdeles fleksibel 
bruk i noen områder, etter SKUM-prinsippet (enkelt å 
endre mellom Sengerom, Kontor, Undersøkelsesrom og 
Møterom).

• Flere vertikale sjakter for enklere distribusjon av forsynin-
ger med reservekapasitet.

• Lav brutto etasjehøyde er en følge av tilkoblingen til SiVs 
eksisterende bygningsmasse. Dette vil derimot være en be-
grensende faktor i fremtiden. Det arbeides nå for å designe 
løsninger som reduserer påvirkningen av denne faktoren.

• Per i dag ser det ikke ut som alle målsetninger nås fullt ut 
med hensyn til SKUM og reservekapasitet.

• Det er stor grad av standardiserte romstørrelser i de viktig-
ste funksjonsarealene langs yttervegger.

• Det etableres to-korridorsystem med logistikk-korridor 
som indre sløyfe tilkoblet eksisterende bebyggelse. Dette 
vil skape effektiv horisontal logistikk.

• Bygget tilkobles eksisterende heisbatteri i H-bygget som 
bidrar til effektiv vertikal logistikk, fra sykehusets kjerne-
område.

• Det søkes stor grad av standardisering av tekniske løsnin-
ger i alle etasjer, for å oppnå muligheten for industrialisert 
byggproduksjon.

• Det søkes i størst mulig grad å kopiere planløsninger fra en 
etasje til flere andre etasjer.

• Deler av bygget er ikke arealeffektivt mht. romstørrelser på 
grunn av at målsettingen om fleksibilitet har hatt høyere 
prioritet. 

Effektmål TPs faktorer knyttet til måloppnåelse

SiVs ansatte arbeider i lokaler som 
gir gode arbeidsforhold og effekti-
ve arbeidsprosesser.

SiV kan tilby alle pasienter minst 
like god standard som sammen-
lignbare sykehus når det gjelder 
sengerom, behandlingsrom, smit-
tevern og våtrom.

• Nytt akuttsenter med tilhørende funksjoner forventes å gi 
et positivt bidrag til effektivisering av sykehuset.

• Prosjektet har nå justert målsetningen knyttet til BREEAM 
NOR til sertifisering av byggene - nivå Very Good. Dette gir 
høyt fokus på å skape miljøvennlige bygg mht. utforming 
og bygningsmessige kvaliteter.

• Bruk av atrier for å få dagslys i kjernearealet. Dagslys er 
utfordrende i enkelte arealer.

• Behovsstyrt ventilasjon tilpasset arbeidet.
• Passivhus-standard på klimaskjerm slik at man unngår 

kalde felt langs yttervegg.
• Det vurderes bruk av nye IKT-løsninger i bygget som støt-

ter samhandling og mer effektive arbeidsprosesser.
• Grad av effektivtiet må utredes i samarbeid med SiV i neste 

fase.

• Prosjektets resultatmål er knyttet til etableringen av et 
bygg med tilsvarende eller bedre kvalitet ift. sammenlign-
bare sykehus.

• Prosjektet er planlagt med enkeltrom og noen få tresengs-
rom for å ivareta behovet for overvåkning av mer pleietren-
gende pasienter.

• Prefabrikerte baderom vurderes.
• Levetidskostnadsberegninger er en viktig prameter ved 

materialvalg

Effektmål TPs faktorer knyttet til måloppnåelse
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Prosjektets resultatmål (raskere, billigere, bedre) har vært gjenstand for flere utredninger i forpro-
sjektfasen. 

Raskere
Resultatmålet på fremdrift gitt av mandatet er 
at Tønsbergprosjektet skal gjennomføres 50 % 
raskere enn gjennomsnittet for tilsvarende byg-
geprosjekter fra etablerte konstruksjoner i grun-
nen.
Total byggetid over grunn på psykiatribygget og 
somatikkbygget er 36 måneder. Dette er regnet 
fra oppstart bæresystem på psykiatribygget til 
ferdig innredningsarbeider på somatikkbygget. 
Dette tilsvarer en produksjon på ca. 300 - 320 m2 
per uke, basert på arealer over grunn, og dette til-
varer omtrent 50 % raskere bygging.  
Prosjektet har hentet informasjon fra flere til-
svarende sykehusprosjekter i England og funnet 
sammenlignings¬grunnlag i forhold til målset-
ning om 50 % raskere byggetid over byggegrunn. 
Disse engelske prosjektene oppnår rundt 190-
210 m2 utført per. uke. Foreliggende fremdrift-
splan for Tønsbergprosjektet gir 300- 320 m2 
utført per uke, dvs. mer enn 50 % raskere enn 
de engelske prosjektene. Sammenlignet mot et 
grovt utarbeidet utkast til fremdriftsplan i kon-
septfasen for Tønsbergprosjektet, som angir en 
fremdrift på rundt 14 måneder for psykiatri og 
18 måneder for somatikk ved en kombinert tra-
disjonell/ flatpakket byggemetode, er vi ikke helt 
i mål, men vi vil fremover fortsatt jobbe for å kun-
ne ta ut ytterligere potensial som ligger i frem-
driftsplanen for å redusere byggetid.
Prosjektet bestreber høy grad av industrialise-
ring og prefabrikkering av elementer utenfor 
byggeplassen.  Dette for å forbedre fremdriftspla-
nen, kvalitet, SHA og redusere kostnader.
• LEAN-prinsipper og -metoder kan øke produk-

tiviteten i byggeperioden med opptil 20 %
• Prefabrikkert betongkonstruksjon – 20 % ras-

kere enn plasstøpt betong. 
• Prefabrikkerte fasadeelementer – 30 % raskere 

enn tradisjonelle metoder. 
• Prefabrikkerte moduler for tekniske føringer i 

korridor – reduserer tid med opptil 30 %
• Prefabrikkerte baderom – reduserer tidsbruk 

på byggeplass opp til 80 %.

Billigere
En viktig forutsetning for å kunne realisere pro-
sjektet med 10 prosent lavere kostnader enn 
tilsvarende sykehusprosjekter, er industrialisert 
bygging og prefabrikkering. Dette er uvanlig i 
norsk sykehussammenheng, men entreprenør 
Skanska har generelt verdifull erfaring med pro-
sjektgjennomføring av denne typen. Analyser i 
forprosjektfasen – av omfang, økonomi, tilpas-
ning til eldre bygningsmasse osv. – viser at det på 
flere områder kan ligge til rette for industrialisert 
bygging i Tønsberg. Dette blir videreutviklet un-
der detaljprosjekteringen. 
I detaljprosjekteringsfasen vil teamet søke ytter-
ligere effektivisering ved bruk av Target Value 
Design og bruk av industrialisering og prefabri-
kasjon.
Gjennomføringsplanen er basert på valgt kon-
traktmodell og gjennomføringsmetode. Tøns-
bergprosjektet har gjennom IPD og tidlig 
involvering av totalentreprenør og viktige un-
derentreprenører fått mulighet til å etablere en 
gjennomføringsplan med vesentlig høyere mo-
denhet enn normalt. Tradisjonelle risikoområder 
og grensesnittproblematikk som vanligvis er uav-
klart til etter B4 og anskaffelse av entreprenør, er 
gjennom samhandlingen i prosjektet identifisert 
og tilstrekkelig ivaretatt i forliggende fremdrifts-
plan og kalkyle. Dette gir en tidlig og betydelig re-
duksjon av risiko ved B4 i forhold til tradisjonelle 
sykehusprosjekter. Utstrakt bruk av LEAN, TVD 
og industrialisering etter B4 åpner for videreut-
vikling av gjennomføringsplan og sikring av god 
måloppnåelse.
Standardisering er også et sentralt stikkord for 
besparelser i Tønsbergprosjektet. I størst mu-
lig grad skal det bygges uten kostnadsdrivende 
«skreddersøm», men med gode, standardiserte 
løsninger. Dette har prosjektet i stor grad lyk-
kes med under plan- og forprosjektarbeidet, noe 
de medvirkende sykehusansatte skal ha mye av 
æren for. Sammen med pasientenes talspersoner 
har de vist stor lojalitet til standardene prosjektet 
må forholde seg til. Resultatet er at av nybygge-
nes over 1100 rom er ca. 90 prosent program-
mert som standardrom.

3.4 Prosjektets resultatmål

Bedre
Ambisjonen om at SiVs nybygg skal oppføres 
med bedre kvalitet enn sammenlignbare pro-
sjekter – og uten byggefeil – er uløselig knyttet til 
plan- og gjennomføringsmetodikken. Viktigst her 
er IPD-kontrakten. Denne forpliktende og solida-
riske avtalen mellom byggherre, rådgivergruppe 
og entreprenør gir prosjektet unike muligheter 
for å oppnå ønsket kvalitet. 
Industrialisert byggemetodikk har også har fle-
re fordeler knyttet til kvalitet, kontroll, effektivi-
tet, sikkerhet og eliminering av byggefeil. Denne 
byggemåten er dessuten mer skånsom for syke-
husdriften som må pågå for fullt, parallelt med 
utbyggingen. I den forbindelse vises også til høy-
est prioriterte resultatmål: Prosjektet skal gjen-
nomføres uten fraværsskader, og SHA-arbeidet 
skal drives bedre enn ved andre sykehusprosjek-
ter. Disse målsettingene er presisert og utviklet i 
forprosjektfasen. 
Det samme gjelder miljø- og energikravene til 
prosjektet. Energimerke A og passivhus er allere-
de et krav. I tillegg benytter prosjektet klassifise-
ringsmetodikken i BREEAM NOR i plan- og gjen-
nomføringsfasen. Utredninger for somatikk- og 
psykiatribygget viser klassifiseringsnivået Very 
Good, som fra faglig hold betegnes som et solid 

nivå for slike bygg. Det svært krevende nivået 
Excellent er forlatt som ambisjon i forprosjektfa-
sen.
På bakgrunn av egen og andres erfaring med di-
gital samhandling og bruk av BIM, har det blitt 
definert en rekke målsettinger knyttet til digital 
samhandling og bruk av BIM i dette prosjektet. 
Prosjektet fokuserer på hvordan digitale verk-
tøy kan understøtte prosjekteringsprosessen og 
byggefasen på en mest mulig effektiv måte. Noen 
stikkord for hvordan TP har jobbet og vil jobbe 
videre med BIM er: Samlokalisering, felles da-
taplatform, digitale arbeidsprosesser, 4D og 5D.
LEAN-prinsipper vil være førende for hvordan vi 
utfører prosjektering, planlegging og utførelse av 
bygge-prosessen. LEAN vil ligge til grunn for at vi 
skal kunne nå våre prosjektmål og levere et før-
steklasses produkt til innbyggerne i Vestfold. 

Noen LEAN-verktøy vi benytter oss av: 
• Last Planner – «dra- planlegging»
• 5D - VICO. 
• Visualisering 
• Daglige planleggingsmøter 
• 5 S prosessen. 
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Tønsbergprosjektet skal gjennom-
føres med 0 skader med fravær og 
anses som beste sykehusprosjekt i 
henhold til SHA-arbeidet de senere 
år.

Tønsbergprosjektet skal realiseres 
med innhold og kvalitet som er 
minst like god som sammenlign-
bare sykehus.

Tønsbergprosjektet skal realiseres 
til en kostnad som er 10 % lavere 
enn det som er gjennomsnittet for 
tilsvarende byggeprosjekter.

Tønsbergprosjektet skal oppføres
50 % raskere enn det som er gjen-
nomsnittet for tilsvarende bygge-
prosjekter fra etablerte konstruk-
sjoner i grunn.

Bedre kvalitet – ingen byggefeil

Tønsbergprosjektet skal gjennom-
føres slik at Sykehuset i Vestfolds 
omdømme styrkes.

• Digital samhandling ved bruk av BIM (3D, 4D og 5D) for å 
knytte arbeidsoperasjoner, risikoforhold og tiltak til sted og 
tid i byggeprosessen.

• Industrialisert bygging, ved off-site produksjon vil gi høye-
re byggekvalitet og bedre arbeidsmiljø.

• Kontraktmodell, begrensing av antall nivå og underentre-
prenører. 

• Prosjektet har en målsetting om å få sertifisert byggene 
etter BREEAM NOR nivå Very Good. Dette gir høyt fokus 
på å skape miljøvennlige bygg mht utforming og bygnings-
messige kvaliteter.

• Tett samarbeid med kompetent bestiller –  SiVs driftsorga-
nisasjon.

• Prosjektteam med god sykehuskompetanse.
• Fokus på analyse av Levetidskostnader (LCC). 

• IPD-kontrakt, ved tidlig involvering av rådgiver og entre-
prenører, og incentiver for å redusere kostnaden.  

• Industrialisering og standardisering.
• Digital samhandling ved bruk av BIM (3D, 4D og 5D).
• Bruk av Target Value Design.
• Bruk av Lean Construction arbeidsprosesser. 

• IPD-kontrakt, ved tidlig involvering av rådgiver og entre-
prenører for god planlegging

• Industrialisering og standardisering.
• Digital samhandling ved bruk av BIM (3D, 4D og 5D).
• Bruk av Lean Construction arbeidsprosesser. 

• IPD-ontrakt, ved tidlig involvering av rådgiver og entrepre-
nører. 

• Industrialisering og standardisering.
• Digital samhandling ved bruk av BIM (3D, 4D og 5D).
• Bruk av Lean Construction arbeidsprosesser.
• Systematisk ferdigstillelse med involvering av driftsorgani-

sasjonen.
• Grensesnittstyring. 

• God kommunikasjon med og informasjon til prosjektets 
interessenter.

• Stor grad av innovasjon i prosjektet skaper positiv interes-
se.

• Eventuell fjerning av helikopterplass kan skape utfordrin-
ger. 

Resultatmål TPs faktorer knyttet til måloppnåelse
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4.1 Økonomisk ramme 
Økonomisk ramme for prosjektet er gitt av 
forprosjektmandatet og utgjør 2.535 mill. kro-
ner (prisnivå januar 2014). Rammen er satt 
basert på konseptvalgkalkyle av november 
2014 for alternativ 2 med akuttsenter. 
Mandatet fastsetter forprosjektkalkylens P50 
og en nødvendig usikkerhetsavsetning skal 
ligge innenfor denne rammen ved bearbeiding 
av prosjektet. 
Prisjustert til juni 2016 er kostnadsrammen 
2.712 mill. kroner. Ved prisnivå desember 
2016 er den økonomiske rammen ca. 2.730 
mill. kroner.

4.2 Resultatmål
Resultatmål for Tønsbergprosjektet fastsatt i 
mandatet er at det skal bygges med 10 % lave-
re kostnad enn gjennomsnittet for tilsvarende 
byggeprosjekter, hvor byggetrinn 6 ved syke-
huset er satt som sammenligningsgrunnlag. 
Dette byggetrinnet, som ble ferdigstilt i 2005, 
ble gjennomført for en kvm-pris på 62.448 
kroner (prisjustert til juni 2016), eksklusive 
brukerutstyr. 
En 10 % reduksjon i forhold til dette inne-
bærer at resultatmålet for Tønsbergprosjektet 
regnet som kvm-pris utgjør 56.203 kroner. 

4.3 Kalkyleforutsetninger
Investeringskalkylen for Tønsbergprosjek-
tet omfatter prosjektkostnader jamfør NS 
3451/3453 og inkluderer brukerutstyr, rive-
kostnader og alle infrastrukturkostnader, men 
er eksklusive byggelånsrenter.
Prisnivået for kalkylen er desember 2016 og 
inkluderer endringene innarbeidet etter 11. 
november 2016.
Hovedelementene i kalkylen følger kalkyle-
oppbygging etter finansdepartementet KS2 
veileder for kostnadsoverslag. Entreprenør og 
rådgivers påslag for administrasjon og fortje-
neste er åpne poster og inngår i kalkylen. Det 
benyttes 5D BIM i prosjektet hvor kalkulering 

og planlegging utføres basert på foreliggende 
3D BIM-modell. Utvikling av kostnader og tid 
kan følges opp for samlet prosjektet og på de 
ulike nivåene i prosjektstrukturen.
Det foreligger ikke endrede forutsetninger fra 
konseptfasen, men følgende kan anmerkes i 
forhold til kr/m2-sammenlikninger:
• Resultatmålet har tatt utgangspunkt i 6. 

byggetrinn ferdigstilt i 2005. Siden den gang 
har det kommet to endringer av teknisk for-
skrift (TEK 2007 og TEK 2010) som setter 
høyere krav til bygningen.

• I tillegg er det satt krav til passivhus-stan-
dard på klimaskallet

4.4 Investeringskostnader sammenstilt iht. 
IPD-modellen
Forprosjektkalkylen for Tønsbergprosjektet 
kan sammenstilles både i henhold til byg-
ningsdelstabellen, i henhold til IPD-kontrak-
ten og etter prosjektstrukturen som er inndelt 
i ansvars- og kontraktsområder for gjennom-
føring.
En sammenstilling av kalkylen i henhold til tra-
disjonell kalkyleoppbygging (bygningsdelen) 
gir noe begrenset informasjon sammenlignet 
med en IPD-modell ved at viktige kostnadse-
lementer i en slik modell ikke blir synliggjort. 
I en IPD-kontrakt bygges kalkylen opp med et 
klart skille mellom selvkost, administrasjon, 
risiko og fortjeneste, mens i en tradisjonell 
kalkyleoppbygging er alt dette vanligvis med-
tatt i entreprise-kostnaden. 
Nedenfor vises oppbygging i henhold til en 
IPD-modell og deretter i henhold til bygnings-
deltabellen.   Underliggende kalkylearbeid er 
basert på inndeling og spesifisering av arealer 
og kostnader etter tradisjonelle standarder. 
Sammenstilling av kostnader etter bygnings-
delstabellen er fortsatt viktig for sammenlig-
ninger mot andre prosjekter og med tanke på 
erfaringstall.    

Økonomi4

Byggherrens usikkerhetsavsetning

Rådgiver, fortj. «i spill»
Entreprenør, fortj. «i spill»
UE, fortjeneste «i spill»

Annen risiko
Markedsusikkerhet
Estimatusikkerhet
Forventede tillegg
Uspesifisert

Adm., entreprenør, inkl. UE
Adm., rådgiver
Kost, byggherre
Kost, entreprenør, inmkl UE
Kost, rådgiver

Reserve

Fortjeneste/
reserve for BH

IPD reserve

IPD kost

69

125

58

Selvkost

Prosjektkostnad
2.721 MNOK inkl. mva.
Basiskostnad, eks. utstyr
2.652 MNOK, inkl. mva.

Målpris

Investeringskalkylen etter IPD-modellen fordeler seg slik på et overordnet nivå:

Følgende prinsipper er viktige for IPD-avtalen:

Figur 4-1  Kalkyleoppbygging i Tønsbergprosjektet etter IPD-modell

• Felles avtale med prosjekterende og entre-
prenør inkludert tekniske underleverandø-
rer

• Prosjektresultat styrende for alle parters 
suksess.
- Fortjeneste og risiko-påslag blir skilt ut 

fra alle nøkkelaktørene.
- Målpris med oversikt over alle kost-

nadselementer som kalkylen bygges opp 
av som IPD-selvkost (grunnkalkyle, ad-
ministrative påslag/overhead og påløpt) 
og IPD-reserve (uspesifisert og risiko-av-
setninger fra alle partene). 

- Fortjeneste holdes utenfor målpris.
- Besparelser i forhold til målpris deles 

50–50 mellom eier og partene. 
- Ved overskridelse dekkes dette krone for 

krone – først av IPD-reserven (uspesifi-
sert og risiko-avsetninger), så av fortje-
neste – deretter dekker eier direkte-kost-
nader (selvkost) for partene. 

• Svært begrenset adgang til endringskrav 
mellom partene

I henhold til ovennevnte prinsipper og figur 
vil det ligge usikkerhetsavsetninger innen-
for IPD-kontraktens omfang jamfør posten 
«Forventede tillegg» i henhold til Finansde-
partementets veileder. Dette omfatter for 
eksempel kalkyleusikkerhet, usikkerhet for 
uteglemte poster, gråsoner, mengder, ura-
sjonell gjennomføring, markedsusikkerhet 
mm. Usikkerhetsavsetninger for forhold som 
ligger utenfor IPD-kontrakten (for eksempel 
grunnforhold), ligger øverst i figuren over.
Således har byggherren større usikkerhets-
avsetninger innbakt i kalkyletallene enn det 
som kan leses ut av kalkylesammenstilling av 
etterfølgende bygningsdelstabell og posten 
«Forventede tillegg».
Det skal dessuten jobbes videre med Target 
Value Design for å finne optimaliserte løsnin-
ger og reduksjon av kostnader. For øvrig har 
prosjektet en liste med kostnadsreduserende 
tiltak som kan benyttes dersom kostnadsut-
viklingen går i feil retning.
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4.5 Investeringskostnader – i henhold til bygningsdelstabellen 

Investeringskalkylen etter bygningsdelstabellen fordeler seg slik:
Tabell 4-1  Investeringskalkyle (se kommentar under tabellen)

Kommentar 
Konto 1-8 inkluderer usikkerhetsavsetninger som normalt føres til posten «Forventede tillegg». 
Det ligger også avsetninger i tallene ovenfor. 

4.6 Kostnadsnivå 
Kvm-pris basert på prosjektets økonomiske 
ramme tilsvarer en kvm-pris på 58.692 kr/m2 
(eks. utstyr).
Kvm-pris basert på prosjektets resultatmål 
10% lavere tilsvarer 56.203 kr/m2 (eks. ut-
styr).
Kvm-pris i forprosjektkalkylen på 57.862 kr/
m2 (eks. utstyr) ligger 7 % lavere enn referan-
seprosjektet 6. byggetrinn.

Det er i denne rapporten ikke lagt inn kvm-pri-
ser fordelt på somatikk- og psykiatribygg. 
Det gjenstår noen kostnadsfordelinger for 
endringene gjennomført etter 11. november 
2016. Tallene viser at det er relativt liten for-
skjell i kvm-priser mellom psykiatri og soma-
tikk. Forhold som bidrar til dette er relativt 
dyrere grunnarbeider for psykiatri og noen 
arealer i somatikk som er uinnredet.

1. Avvik på enkeltposter sammenlignet med konseptfa-
sekalkyle skyldes noen steder ulik kontering.

2. Inkluderer investeringskostnad prosjektkontor med 
30 mill. kroner eks. mva. Ikke med i konseptfasekal-
kyle.

3. Basiskostnad inkluderer entreprenørens usikker-
hetsavsetning/risikoavsetninger innenfor IPD-kon-
trakten.

4. Forventede tillegg utover basiskostnad fra usikker-
hetsanalyse for å oppnå P50.

5. Foreliggende utstyrskalkyle utstyr ligger 4,3 mill. 
kroner høyere enn budsjett. Her er lagt inn budsjett.

6. Byggelånsrenter kommer i tillegg og er beregnet til 
52 mill. kroner. Renteforutsetninger gir lave bygge-
lånsrenter.  

Post Forprosjekt Konseptfase
1 Felleskostnader 306,2 230,6
2 Bygning 562,8 658,8
3 VVS 216,9 253,0
4 Elkraft 203,2 152,0
5 Tele og automatisering 89,8 84,9
6 Andre innstallasjoner 40,5 41,3

Huskostnad 1419,4 1420,6
7 Utomhus 56,8 58,7

Entreprisekostnad 1 1476,2 1479,3
8 Generelle kostnader 2 519,8 391,0

Byggekostnad 1996,0 1870,3
9 Spesielle kostnader 508,0 498,9

Basiskostnad, eks. utstyr 3 2504,0 2369,2
Forventede tillegg (eiers usikkerhetsavsetning) 4 69,0 195,0

Prosjektkostnad - P50, eks utstyr. 2573,0 2564,2
Utstyr inkl mva 5 147,8 147,8
Prosjektkostnad - p50, inkl ustyr 6 2720,8 2712,0

4.7 Usikkerhetsanalyse 
Det er gjennomført usikkerhetsanalyse av investeringskalkylen den 19. desember 2016 som 
viser en prosjektkostnad (P50) på 2.721 millioner kroner. Kalkylen har lav spredning som 
representerer liten usikkerhet i kalkylen. Entreprenøren har markeds-testet om lag 80 % av 
kalkylen som er uvanlig høyt for et forprosjekt av denne type. 

S-kurve: Tønsbergprosjektet
millioner kroner, prisnivå 2016-kroner

Sann-
synlighet

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 2300 2310

Interval P15-P85 Basiskostnad P50 S-kurve

Figur 4-2 S-kurve usikkerhetsanalyse

Basiskostnad vist over inkluderer risiko/usikkerhet som skal ligge innenfor IPD-kontrakten og 
er således en relativt komplett kalkyle. Forventet tillegg som fremkommer gjennom usikker-
hetsanalysen for å oppnå 50% sikkerhet mot overskridelse utgjør bare 69 mill. kroner.

Ifølge mandatet skal det etableres en nødvendig usikkerhetsavsetning innenfor den økonomis-
ke rammen på 2.712 mill. kroner (juni 2016 kroneverdi). 
Foreliggende analyse viser et resultat omtrent identisk med kostnadsrammen. Ved å prisjus-
tere rammen fra juni til desember 2016 øker denne med ca. 20 mill. kroner til ca. 2.730 mil. 
kroner – og vil ligge ca. 10 mill. kroner over P50.

For å vurdere sikkerheten på denne kalkylen, må man ta hensyn til de underliggende avset-
ninger/reserver som inngår i basiskostnaden samt mekanismen som ligger i en IPD-kontrakt. 
Forut for analysen 19. desember, har entreprenøren også kjørt sin egen usikkerhets¬analyse 
for konto 1-7 og den inngår således i underlaget for analyse-input den 19. desember.

Basiskostnad vist i tabellen over inneholder derfor en relativt komplett kalkyle. Posten «For-
ventet tillegg» som fremkommer gjennom usikkerhetsanalysen for å oppnå 50 % sikkerhet 
mot overskridelse, utgjør bare 69 mill. kroner. 

Analysen viser et standardavvik på 5 % som viser at usikkerheten i kalkylen ligger på et lavt 
nivå. Dette er et resultat av at entreprenøren har deltatt i forprosjektet og kalkylearbeidet og 
at om lag 80 % av prisene er markeds-testet.
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Prosjektkostnaden P50 inkluderer følgende avsetninger/reserver:
Tabell 4-2  Avsetninger/reserver innenfor P50 

Samlede avsetninger for uspesifisert, risiko og forventede tillegg inngår i kalkylen med 252 mill. 
kroner. 

Posten på 45 mill. kroner et en netto-avsetning eller entreprenørens egen usikkerhetsanalyse 
hvor de også har analysert blant annet markedsusikkerhet. 

Posten på 49 mill. kroner er en tilleggsreserve for byggherren for forhold som ikke dekkes av 
IPD-kontrakten (usikkerhet knyttet til grunnforhold og eierstyring/rammebetingelser). Det er få 
forhold som IPD-kontrakten ikke vil dekke. Øvrige risikoforhold ligger innenfor IPD-kontrakten.   

Det er foreløpig ikke fastsatt prosjektdirektørs styringsmål for prosjektet. Dette vil bli behandlet 
i forbindelse med fastsetting av byggebudsjett. Det kan være mulighet for å innarbeide en økt 
usikkerhetsavsetning ved et lavere styringsmål enn P50.

MNOK
58 IPD reserve

45 Uspesifisert/risiko tillegg for enstreprisekostnader
13 Uspesifisert tillegg for generelle kostnader

125 Fortjeneste IPD
69 Forventede tillegg (eiers usikkerhetsavsetning)

19 Forventede tillegg innenfor IPD
49 Forventede tillegg utenfor IPD

252 Sum avsetninger/reserve/fortjeneste

4.9 Byggelånsrenter
Byggelånsrenter kalkuleres som del av prosjektkostnaden og finansieres og aktiveres som an-
dre prosjektkostnader. Totalkostnadene for prosjektet økes tilsvarende byggelånsrentene, og 
ligger således utenfor den vedtatte kostnadsrammen. I siste økonomiske langtidsplan (ØLP), 
er byggelånsrentene kalkulert til 52 mill. kroner. 

4.10 Kostnadsreduserende tiltak
I forprosjektet har det foregått en oppdatering av underlaget fra konseptfase og senere revi-
dert skisseprosjekt høsten 2015. Deretter er det gjort sammenligninger for å avstemme mot 
rammene som er satt på basis av konseptfasen. 
Gjennom høsten 2016 har kalkylene vist kostnader som har ligget over forutsatt kostnadsmål 
for prosjektet. I tillegg har arealene økt. Som følge av dette har det vært gjennomført utrednin-
ger for å komme frem til kostnadsreduserende tiltak. Disse tiltakene som det er redegjort for i 
hovedrapporten, er inkludert i kalkylen og usikkerhetsanalyse. 

4.8 Likviditetsbehov 
Med basis i investeringskalkylen og periodiserte fremdriftsplaner, blir kostnadspådraget og 
likviditetsbehovet for prosjekt slik: 

Tabell 4-3  Periodisering av kostnader

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum
Likviditetsbehov 27 186 319 628 565 922 65 2.712

4.11 Target Value Design
Incentivene som ligger innbakt i en IPD-kontrakt, hvor partene vil kunne øke sin fortjeneste 
med 50 % av en besparelse er et moment for å oppnå besparelser. Gjennom Target Value De-
sign omtalt ellers i rapporten, er målet å finne optimaliserte løsninger og redusere kostnader.

4.12 Byggebudsjett 
Forslag til byggebudsjett vil bli lagt frem for prosjekteier etter at rapporten er sendt til be-
handling i besluttende organer. 
Forslag til byggebudsjett fremsendes i egen sak til prosjektstyret og eier. I denne vil det bli 
foreslått styringsnivåer og fullmakter på overordnet nivå, dvs. for prosjektdirektør, prosjekt-
styret og prosjekteier. 

4.13 Prisregulering av kostnadsrammen
Den økonomiske rammen for Tønsbergprosjektet prisreguleres for gjenstående, ikke-produ-
sert andel av kostnadsrammen i henhold til vedtatt prosedyre for prisjustering. Det benyttes 
følgende vekting: 

Økonomisk ramme i henhold til mandatet utgjør 2.399 millioner kroner i januar 2014 kroner. 
Prisregulert ramme per juni 2016 utgjør 2.712 kroner etter at prosjektet eksklusive utstyr er 
regulert med 6,68 %. Utstyr er regulert med 8,02 %.

Tabell 4-4 Prisregulering 

Andel av kostnadsramme Boligblokk i alt
Rørleggerar-

beid i alt
Elektrikerar-

beid i alt
Ikke produsert andel eksklusive brukerutstyr 54% 24% 22%
Brukerutstyr –  ikke levert andel 28% 6% 66%
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Prosjektgjennomføring5
5.1. Forprosjekt
SiV er juridisk eier av TP, og sykehusets administrerende direktør er prosjekteier (besluttet av Hel-
se Sør-Øst i 2014). I statsbudsjettet for 2015 ble prosjektet godkjent og våren 2015 ble prosjektets 
styre, prosjektdirektør og organisasjon mobilisert for å gjennomføre forprosjektet, i tråd med eiers 
mandat. Styringsdokumentet for prosjektet ble vedtatt i prosjektstyret august 2015.

TPs byggherreorganisasjon, ca. 20 personer, er ansatte fra SiV, prosjektansatte, innleide via ram-
meavtaler og innleide fra Sykehusbygg HF. TP og Sykehusbygg samarbeider nært, og TP er pilot for 
Sykehusbygg på områder som gjennomføringsstrategi, digitaliserte arbeidsprosesser og modelle-
ring via nasjonal BIM-server. 
En sentral oppgave i forprosjektfasen har vært å utvikle en offensiv samhandlende prosjektorgani-
sasjon, basert på kontrakter og gjennomføringsstrategi som sikrer at prosjektet når sine mål. I den 
forbindelse har det vært  viktig å involvere rådgivergruppe og entreprenør så tidlig som mulig.
Hovedoppgaver og leveranser i forprosjektfasen har vært:

• Verifikasjon og revisjon av funksjonsløsninger og -areal fra konseptfasen.
• Utarbeidelse av nye funksjonsløsninger til revidert skisseprosjekt
• Etablering av styringsbasis, prosedyrer og rutiner
• Programmering av funksjoner, areal og utstyr
• Markedsstudie av industrialiserte byggemetoder
• Mulighetsstudie av industrialisering
• Utarbeidelse av gjennomføringsstrategi
• Anskaffelse av rådgivergruppe og entreprenør
• Prosjektering av løsninger
• Planer for gjennomføring
• Etablering av forprosjektrapport

I juni 2016 ble avtaler signert med Cura-gruppen 1  og Skanska 2 , etter anskaffelse med forhandlin-
ger. I avtalene er det innarbeidet opsjon for videreføring i gjennomføringsfasen. Det er også inngått 
en intensjonsavtale om utvikling av en felles kontrakt basert på kontraktsmodellen «Integrated 
Project Delivery» (IPD). Modellen er utviklet i forbindelse med sykehusprosjekter i California og 
har gitt bemerkelsesverdig gode resultater i forhold til kostnadsstyring, gjennomføringstid og kva-
litetsforbedring. TP har etablert et samarbeid med sentrale aktører med spisskompetanse innen 
IPD i California for å oppnå kompetanseoverføring og erfaringsdeling. 

Mars 2015
Oppstart forpro-
sjektfasen

Desember 2015
- Januar 2016
Beslutning gjennomførings- 
og kontraktsstrategi

Desember 2015 - Juni 2016
Anskaffelse rådgivergruppe og 
totalentreprenør inkl. tekniske 
entreprenører

Januar 2017
Behandling SiV-styret
– forprosjekt og B4

Mars - juli 2015
Etablering 
byggherreorgani-
sasjon

Desember 201
- Mai 2016
Programmering rom og 
utstyr

Desember 2016
Forprosjektrapport

Februar 2017
Behandling HSØ-styret
forprosjekt og B4
Inngåelse av IPD-kontrakt

B4

Figur 5-1  Tidsakse, mars 2015 – B4/inngåelse av IPD-kontrakt.

1. Består av Multiconsult, Hjellnes Consult, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk Arkitekter. 
Kontrakten med Cura omfatter alle rådgivertjenester i prosjektet.

2. Skanska AS og Skanska UK ble sammen tildelt totalentreprisen. Her inngår også Bravida Norge og Assemblin, samt Haaland Klima 
for tekniske fag.

5.2. Prosess og metode
Siden år 2000 er Integrated Project Delivery (IPD) blitt utviklet til en gjennomføringsmetodikk hvor 
en nyttiggjør seg ny teknologi som BIM, metodikk som Lean Construction og samhandling gjennom 
relasjonskontrakter. IPD gjør det mulig å integrere interessene til alle som deltar: byggherren, råd-
givere og entreprenører. Nye teknologiske løsninger gjør det også mulig med strømlinjeformet do-
kumentasjon, kommunikasjon og arbeidsflyt slik at alle kan arbeide med et kontinuerlig oppdatert 
grunnlagsmateriale.

Det er besluttet å benytte alle relevante sider ved IPD i dette prosjektet:
• Relasjonskontrakter
• Samling rundt felles mål
• Tidlig identifikasjon av risiko som deles
• Tidlig involvering av alle nøkkelkompetanser
• Ledelsen deles av alle
• Åpenhet rundt kostnader
• Bruk av Lean Construction metodikk og verktøy
• BIM – virtuell design og bygging
• Samlokalisering i Big-Room

Prosjektet ledes av et prosjektstyre som er underlagt Sykehuset i Vestfold som vist på figuren under.
Figur 5-2  Prosjektet ledes av et prosjektstyre som er underlagt Sykehuset i Vestfold.

Medisinteknisk
utstyr IKT

Sykehuset i Vestfold
SiV

SiV
Prosjektstyre

Tønsbergprosjektet
(Byggherre/Eier)

Integrated Project Delivery

Eier

Entre-
prenør

Prosjekterings-
gruppe

Styringskomité

Klynge-
gruppe

Kjerne-
gruppe

Konsulent-
gruppe

IPD Principals

IPD-delen av prosjektet vil bli ledet av en ledelsesgruppe (IPD Prin-
cipals) med deltakere fra byggherren/-eieren, prosjekteringsgrup-
pen og entreprenøren. Den målstyrte prosjekteringen, og etterhvert 
byggingen, vil bli gjennomført i en organisasjon hvor prosjektet er 
delt inn i klyngegrupper som bistås av kjernegrupper og konsulent-
grupper.

Samhandlingen med sykehuset blir ivaretatt gjennom tre konsulent-
grupper som vist i figuren under: FDV (for teknisk drift), Klinisk 

drift og IKT. Konsulentgrup-
pen Myndighetskontakt har 
ansvar for kontakten med 
myndighetene og eventuelt 
andre interessenter (naboer, 
etc.).

Klyngegruppene skal innenfor sine områder bidra til at prosjektet 
oppfyller målene som er satt, og herunder være den vesentligste 
drivkraften for gjennomføringen av den målstyrte prosjekteringen, 
og videre i bygging.

Kjernegruppene skal sørge for nødvendig administrasjon, prosjekt-
styring, prosjekterings- og produksjonsledelse. 

En hovedgrunn for å velge en gjennomføringsmetodikk basert på 
IPD er insentivene for å jobbe for lavere kostnader og høyere verdi 
for sykehuseier. Verktøy og metoder for å lykkes med dette er listet 
opp i tabellen nedenfor, hvorav BIM, Target Value Design og Lean 
Construction er spesielt viktige. 
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Norsk Engelsk Omfatter
Virtuell prosjek-
tering og byg-
ging

Virtual Design & Constru-
ction (VDC)

Styring av ytelsene i flerfaglige prosesser 
innen prosjektering og bygging. Det omfatter 
bruk av ICE og Last Planner i Big-Rooms og 
utstrakt bruk av BIM.

Verdistyrt pro-
sjektering

Target Value Design (TVD) Her brukes kostnader, tidsbruk og byggbar-
het som kriterier for å komme frem til opti-
mal verdi for kunden innenfor ønsket økono-
misk mål.

Last Planner Last Planner System LPS® Dette er et planleggings- og oppfølgingsverk-
tøy som holder rede på avhengigheter, gjen-
sidig informasjon og lovnader og som bidrar 
til at felles beslutninger fattes på lavest mulig 
nivå. Her inngår også bakoverplanlegging og 
overvåkning av hindringer for god produk-
sjon.

Innebygd
kvalitet

Built-in-Quality (BiQ) Det etterstrebes en produksjon uten feil som 
fjerner eller minimaliserer behovet for etter-
kontroll. Den som gjør feil skal selv finne fei-
len, rette den og sørge for at den ikke gjentas.

Kontinuerlig 
forbedring

Continuous Improvement All aktivitet skal være gjenstand for systema-
tisk forbedring og pluss/delta gjennomgan-
ger etter alle møter.

A3 rapportering A3 Reporting Prosjektutviklingen dokumenteres og rap-
porteres som standardiserte A3 rapporter og 
gjennom saksmodulen i prosjektets BIM-ser-
ver

Valg basert på 
fortrinn

Choosing by Advantage, 
CBA

En beslutningsmetodikk hvor fortrinnene til 
de ulike løsningene sammenlignes og beslut-
ning tas basert på prosjektets verdikriterier 

Bygningsinfor-
masjons-model-
lering

Building Information Mo-
delling (BIM)

Det skal etableres en datamodell for pro-
sjektet med en database som skal bidra til 
effektiv prosjektering, fabrikasjon, bygging og 
vedlikehold av de ferdige bygg
3D: Geometri
4D: Tid
5D: Kostnad
6D: Bærekraft
7D: FDV

Integrert Sam-
tidig Prosjekte-
ring

Integrated Concurrent 
Engineering (ICE)

Samhandling i workshops hvor nødvendige 
ressurser fra eieren, prosjekteringsgruppen 
og entreprenøren er til stede for å utvikle og 
velge løsninger. Arbeidet foregår i Big-Room 
og følges opp av Last Planner.

Tabell 5-1  IPD-prinsipper

5.3. Fremdriftsplam
Fremdriftsplanen er utviklet i takt med utviklingen av prosjektet. Foreliggende plan er noe for-
lenget i forhold til opprinnelig hovedfremdriftsplan. Dette skyldes hovedsakelig mer omfattende 
arbeid i grunnen, sprengning, utgravning, kjellere og kulverter.

Figur 5-3  Fremdriftsplan

Milepælene under viser til noen nøkkeldatoer i gjennomføringen av prosjektet. I detaljpro-
sjekteringsfasen vil vi videreutvikle viktige milepæler for å sikre fokus på viktige leveranser 
igjennom prosjektet

2017
2021

02.07.2021
Komplett
ferdigstillelse
byggetrinn 7

02.02.2017
B4, godkjen-
ning

06.03.2017
Oppstart 
rivearbei-
der

28.01.2019
Oppstart bære-
system,
somatikkbygg E

13.05.2019
Oppstart grunn- 
arbeider, 
somatikkbygg J

04.04.2021
Oppstart rivning,
bygg  A og B

29.03.2019
Overlevering,
psykiatribygget

26.03.2021
Overlevering,
somatikkbygget
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Medvirkning6

I 2014 forutsatte styret i SIV at man gjennom forprosjektfasen skulle ha en ytterligere gjennom-
gang av vesentlige deler av prosjektet. Forprosjektets første del var følgelig en revisjon av skisse-
prosjektet. I andre del skulle det reviderte skisseprosjektet programmeres, før det i tredje del ble 
detaljert gjennom et forprosjekt. Se for øvrig figur under.

Samhandlingen i forprosjektfasen varierte mellom ulike delene:
• I revidert skisseprosjekt ble medvirkningen i hovedsak gjennomført mellom TP og klinikkledel-

sen på SIV 
• Hovedtyngden av SIVs medvirkning ble gjennomført i programmeringen, med deltakelse fra i alt 

ca. 100 personer fra SIV
• I forprosjektet ble medvirkningen gjennomført med færre deltakere, delt inn i følgende gruppe-

ringer:
– Medvirkningsgrupper fra del 1 av forprosjektet, men nå med begrenset antall representanter
– Gruppe for tekniske drift, både representanter for tekniske fag og støttefunksjoner for øvrig
– Samhandlingsgruppe for helhet og grensesnitt
– Samhandlingsgruppe for endringshåndtering

I hele forprosjektfasen har Tønsbergprosjektet lagt stor vekt på strukturert medvirkning fra det 
sykehusfaglige miljøet, inkludert vernetjeneste, tillitsvalgte og pasientrepresentanter. Dette har 
bidratt til:
• Funksjonelle, driftseffektive og pasientvennlige løsninger
• Kunnskapsdeling fra SiV til TP
• Helhetlige løsninger og grensesnitt mellom nytt somatikkbygg og dagens sykehus
• Forankring og eierskap til prosjektet
• Forståelse og respekt for håndtering av endringer

Medvirkningen fortsetter i gjennomføringen av prosjektet frem til og med uttesting, idriftsetting 
og overtagelse av prosjektet. I medvirkningen vil det legges til rette for deltakelse på et riktig og til-
passet nivå, både fra klinisk og driftspersonell, ved bl.a. gjennomføring av risiko og sårbarhetsana-
lyser (ROS), gjennomføring av kravanalyser, prosjektering med aktiv bruk av «design reviews» og 
ICE-møter (for problemløsning) i BigRoom med mer.

Tidligfase Gjennomføringsfase

Idéfase Konseptfase Forprosjektfase

B2 B3 B4

HFP, DEP, HPU og OTP

Skisseprosjekt

Rev. skissepr. Programmering Forprosjekt

dRofus Rev. dRofus/RFP

OTP > TPR Rev. TPR

Figur 6-1  Oppdelingen av forprosjektfasen i TP. Figuren er basert på figur 3.3 fra Tidlig- 
faseveilederen
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Byggløsninger7

7.1 Psykiatribygget
Konseptet i revidert skisseprosjekt ble basert på føringer fra SiVs ledergruppe, som i korthet 
gikk ut på å redusere romprogram og minske fotavtrykk. I forprosjektet er løsningen fra revidert 
skisseprosjekt i hovedsak uendret. Det vil si at psykiatribygget fortsatt består av et lavt senge-
bygg og et høyere poliklinikkbygg. I forprosjektet er det imidlertid et tydeligere mellombygg med 
hovedinngang. Dette mellombygget er mer åpent og transparent enn senge- og poliklinikkbygget. 
I tillegg ble det etter 11.11.2016 gjort ytterligere kostnadsbesparende tiltak, basert på kost-/nyt-
tevurderinger i tett samarbeid SIV. 

Endringer i psykiatribygget (fra milepæl B3) er blant annet:
• Poliklinikkbygget er trukket østover (5 meter) for å gi sikrere trafikale forhold
• Hage ved inngangsparti er endret fra å gi et «lukket» til «åpent» inntrykk
• Sengebyggets kileformede korridorer er rettet ut og gir bedre bredde og lysforhold
• Lyssjakt i bygg F1 (poliklinikkbygget) er fjernet, da den ikke ga ønsket virkning for dagslys ned-

over i bygget. Dette førte til at hele psykiatribygget er innenfor reguleringsgrensene (endring 
etter 11.11.2016)

• Reduserte arealer i U2 i bygg F2 (sengebygg). Tekniske arealer er flyttet til tak for å unngå res-
surskrevende arbeider som sprengning, graving og plasstøpte betongkonstruksjoner, som ligger 
på kritisk fremdriftslinje (endring etter 11.11.2016)

Rom for pasient/behandlingsrettede rom er vist i tabellen nedenfor. Endringer etter 11.11.2016 
gir en reduksjon på kun ett stk. konsultasjonsrom i plan E1, bygg F1. 
Totalt gir dette:

Tabell 7-1  Pasient/behandlingsrettede rom, inkl. endringer etter 11.11.2016. 

Psykiatribygg: Fugleperspektiv

Senger Skjermingsen-
heter

Undersøkel-
sesrom

Konsulta-
sjonsrom

Aktivitetes-
rom

Grupperom Behandlings-
rom

TOTALT 40 10 3 41 7 5 2

SAMHANDLERE:
Etter avtalesignering i juni 2016: Foran f.v.: Lars Pettersvold, prosjekteringsleder, TP; Hans 
Thomas Gaarder, prosjektsjef, Skanska; Hans Ole Haugen, teamleder design, CURA; Martin Quaid, 
prosjektsjef, Skanska UK; Camilla Krogh, konserndirektør, Skanska Norge; Christian N. Madsen 
– konsernsjef, Multiconsult (leder CURAs styringsgruppe); Johan Arnt Vatnan prosjektdirektør, 
TP (til 19/10-16); Arne Jorde, daglig leder, Erichsen & Horgen; Geir Knudsen, adm. dir., Hjellnes 
Consult; Helle Basse Larsen, partner, Henning Larsen Architects; Anne Pia Møllenhus, leder, LINK 
Landskap. Bak f.v.: Jostein Todal, prosjektstyreleder, TP; Erlend Bere, markedssjef, Multiconsult; 
Odd-Arve Fuglem, konserndirektør, Skanska Norge; Ingvald Grindheim, prosjektstyringsleder, TP; 
Bjørn Varegg, kontraktsleder, TP; Terje Aaneland, daglig leder/partner, Bølgeblikk Arkitekter.
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7.2. Somatikkbygget
Målet i forprosjektfasen har vært å realisere et somatisk bygg som fungerer optimalt sammen med 
eksisterende bebyggelse både driftsmessig og estetisk. Samtidig skulle prosjektets opprinnelige 
ambisjoner opprettholdes. I hovedsak er byggets utforming og organisering uendret fra revidert 
skisseprosjekt. Én konseptuell endring er likevel innført. Dagbehandling og poliklinisk virksomhet 
er utvidet ved at deler av 5. etasje i bygg J også tas i bruk. Denne endringen gir en mer rasjonell 
funksjonsfordeling og løser flere forhold knyttet til bruker- og programkrav, dagslys, bæresystem, 
logistikk, teknikk og brannsikring. I tillegg ble det etter 11.11.2016 gjort kostnadsbesparende 
tiltak, basert på kost-/nyttevurderinger i tett samarbeid SIV.

Endringer i somatikkbygget (fra milepæl B3) er blant annet:
• Akuttsenteret får ambulansetilkomst i både sør og nord slik fagmiljøet har ønsket. 
• Mer plass avsettes til sengeoppstilling i akuttsenteret.
• Ventearealet i akuttsenteret forbedres.
• Bedre mottak for akutt syke barn. 
• Justeringer innen teknikk og logistikk, særlig i andre underetasje.
• Reduserte arealer i U3 og U2. Arbeider i deler av U3 spesielt og U2 omfatter ressurskrevende 

arbeider som sprengning, graving og plasstøpte betongkonstruksjoner. Det påpekes at endelig 
løsning for logistikk, vareflyt, mm. må detaljeres i samarbeid med SIV (endring etter 11.11.2016)

• Redusere omfanget og kompleksiteten av fysiske grensesnitt mellom ny og eksisterende byg-
ningsmasse. Bygging inntil sykehus i drift er komplisert, og ved denne endringen reduseres risiko 
betraktelig (endring etter 11.11.2016)

• Beholde eksisterende helikopterplass på parkeringshus i stedet for å bygge ny på taket av soma-
tikk.  Som følge av sterk rotorvind og vibrasjoner fra nytt redningshelikopter (som avløser Sea 
King) vil denne helikoptertypen ikke kunne benytte en eventuell ny landingsplass på toppen av 
somatikkbygget.  Dette er hovedsakelig som følge av belastningene denne helikoptertypen påfø-
rer eksisterende somatikkbygg. De flytekniske forholdene vil være (minst) like gode ved eksis-
terende plassering. 
Som følge av høye utbyggingskostnader (i størrelsesorden kr. 60 mill.) for en helikopterplass med 
flere restriksjoner enn eksisterende landingsplass  finner prosjektet det samfunnsøkonomisk 
riktig å beholde nåværende helikopterlandingsplass.

Landskapsplan, CURA
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