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1 Formål med rapporten 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 054-2016 konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen og 

besluttet å videreføre alternativ 1.1 på Brakerøya, under forutsetning av at prosjektet ble tilpasset 

tidligere angitt planforutsetning med en kostnadsramme på 8,2 mrd. kroner. I tillegg til 

kostnadsrammen på 8,2 mrd. kroner kommer kostnader for stråleterapi, ikke-byggnær IKT og 

tomteerverv. Høsten 2016 ble det gjennomført en optimalisering av skisseprosjektet og styret i Helse 

Sør-Øst RHF gav i styresak 006-2017 administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for 

forprosjektfasen og etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet.   

Helse Sør-Øst RHF har på denne bakgrunn etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert 

prosjektledelse fra Sykehusbygg HF til å lede det videre arbeid med utvikling og gjennomføring av 

prosjektet for nytt sykehus i Drammen. Prosjektledelsen rapporterer månedlig til prosjektstyret. 

Hensikten med denne rapporten er å gi Helse Sør-Øst RHF en periodisk status i prosjektet. 

 

2 Tertialrapport pr 29.04.2018 

I løpet av høsten 2017 ble det kontrahert arkitekter og rådgivere for forprosjekt og videre 

gjennomføring av prosjektet. Det ble etablert eget prosjektstyre med eget mandat for prosjektet som 

ledes av Helse-Sør-Øst RHF v/Direktør bygg- og eiendom.  

Forprosjektet startet den 02.02.2018 og skal levere forprosjektrapport til Helse Sør-Øst RHF i 

desember 2018. 

Prosjektets hovedmilepæler er: 

 Oppstart forprosjekt      Januar 2018 

 Behandling av forprosjekt i styret i Helse Sør-Øst RHF  Desember 2018 

 Oppstart riving og klargjøring av tomt    Februar 2019 

 Oppstart byggearbeider med utgraving av tomt   September 2019 

 Klinisk drift       2024/2025 

  

2.1 Hovedaktiviteter i perioden  

I perioden er følgende hovedaktiviteter utført:   

 Prosjektorganisasjonen med arkitekter og rådgivere har etablert felles prosjektlokaler i 

Hoffsveien 10 på Skøyen i Oslo. 

 Samhandlingsstruktur med Vestre Viken HF er etablert etter modell fra gjennomføring av 

tidligere sykehusprosjekt. 

 Første milepæl i utviklingen av forprosjektet ble ferdigstilt til påsken 2018. Det omfattet 

etablering av ny BIM-modell for det optimaliserte skisseprosjektet, innplassering av alle 

funksjonsområdene og plassering av bygget på tomten. 
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 Det har vært gjennomført en medvirkningsprosess med 4 overordnede grupper som har avholdt 

3 møter i hver gruppe i forbindelse med bearbeiding av optimalisert skisseprosjekt og 

innarbeidelse av stråleterapi.  

 I forbindelse med den videre utviklingen av forprosjektet er det startet en medvirkningsprosess 

med 150 medarbeidere, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten fordelt på 24 ulike fokusgrupper 

som i løpet av året skal detaljere ut rom og funksjoner.  

 Det er etablert en samhandlingsgruppe som er et felles koordinerende organ for fokusgruppene. 

I samhandlingsgruppen deltar klinikkdirektører, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere. 

Tilbakemeldinger fra fokusgruppene og samhandlingsgruppen har vært gode. 

 Prosjektet har etablert et brukerutvalg med representanter fra Helse Sør-Øst RHF, Vestre Viken 

HF og eksterne representanter fra pasientorganisasjoner.  

 Det foreligger omforente løsninger mellom Vestre Viken HF og prosjektet om innplassering av 

alle funksjonene i det nye sykehuset. 

 De ulike fagområdene har bearbeidet sine områder og laget foreløpige forslag til løsninger og 

kalkylegrunnlag. 

 Det er etablert en felles kalkylemodell for hele prosjektet for å følge kostnadsutviklingen i 

prosjekteringen gjennom forprosjektfasen slik at tiltak for å møte styringsrammen kan vurderes 

fortløpende. 

 Det har vært gjennomført jevnlige koordineringsmøter med Drammen kommune i hele perioden 

og arbeid med detaljreguleringen er påbegynt. Foreløpige planer legger til grunn en 

godkjennelse av detaljreguleringen i september 2019. 

 Det har vært fortløpende og tett koordinering mellom tomteervervsprosjektet og 

prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen gjennom hele perioden. 

Prosjektorganisasjonen har på vegne av tomteervervsprosjektet iverksatt forberedende 

aktiviteter for kontrahering av riveentreprenør. Det har vært gjennomført en detaljert 

kartlegging av miljøfarlige materialer i ca. 70 bygg. 

 Det har vært gjennomført supplerende kartlegging av forurensning under to bygg (bygg 29 og 

30), uten at det har vært avdekket nye forhold. 

 Det har vært avholdt flere møter med Drammen Helsepark for å finne gode løsninger for en 

helhetlig utvikling av området og avklaring av samarbeid med detaljreguleringen. 

 I samarbeid med leverandørprogrammet til NHO, KS og Difi er det avholdt konferanse med 170 

leverandører som er interessert i å bidra med leveranser innfor bygg, teknikk, utstyr og IKT til 

nytt sykehus i Drammen. 

 

2.2 Økonomi     

2.2.1 Styringsramme 
Styret i Helse Sør-Øst RHF konstaterte i sak 006-2017 at det i løpet av høsten 2016 er utviklet tiltak 

som svarer opp forutsetningen om at kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen skal tilsvare 

planforutsetningene på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015). I tillegg kommer tidligere godkjente 

kostnadsrammer for stråleterapi og ikke-byggnær IKT. Den samlede planforutsetningen var 9,296 

mrd. kroner. Denne rammen er indeksregulert fra oktober 2015 til desember 2017 i samsvar med 

fastlagt indeks. Justert planforutsetning er per desember 2017 er 9,967 mrd. kroner. Kostnader til 

tomteerverv inngår ikke i prosjektets styringsramme. 
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2.2.2 Forprosjekt 
Forprosjektet inngår som del av styringsrammen og er kalkulert til totalt 186 MNOK inklusive mva. I 

2018 er det besluttet å rapportere i forhold til styringsrammens andel for forprosjektet. Status per 

april 2018 er vist i tabell 1: 

 

Tabell 1: Økonomirapportering forprosjekt 

Kommentarer 

Avvik mellom budsjett og virkelig kostnad skyldes periodiseringsavvik. 

 

2.3 Hovedaktiviteter neste periode  

I neste periode vil hovedfokus være: 

 Videre bearbeiding og detaljering av prosjektet innenfor alle fag med detaljert oppfølging av 

kostnadsreduserende tiltak. 

 Gjennomføre supplerende grunnundersøkelser for å framskaffe et bedre grunnlag for 

bygningsteknisk prosjektering.  

 Gjennomføring av andre runde i medvirkningsprosessen hvor de 24 fokusgruppene skal 

bearbeide og detaljere alle funksjonene. Dette arbeidet skal være ferdig til oktober 2018.  

 Arbeid med detaljregulering videreføres i nært samarbeid med andre interessenter på 

Brakerøya. 

 Det pågår innledende arbeid med å vurdere muligheten for en helhetlig og samordnet 

utbygging av offentlig infrastruktur på Brakerøya/Lierstranda knyttet til planer.  

 Kunngjøring av entreprise for riving og miljøsanering av eksisterende bygningsmasse på 

Brakerøya.  

 

2.4 Risikovurdering forprosjekt 

Det er etablert et risikoregister for prosjektet. Risiko rapporteres i linjen fra prosjektdirektør til 

prosjektstyret. De høyeste risikoområdene per april 2018 er: 

  

Tekst Budsjett 2018 Forpliktet Budsjett Virkelig kostn Budsjett Virkelig kostn

Totalt NSD 186 000 000   151 280 000   43 641 522     41 964 442     43 641 522     41 964 442     

I perioden Akkumulert 2018
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BESKRIVELSE AV RISIKO VURDERING TILTAK/KOMMENTARER 

 
Forprosjektkalkyle kan bli høyere enn den 
fastlagte styringsrammen. 
 

 

 
Det er etablert en samlet kalkylemodell 
som vil bli fortløpende oppdatert i samsvar 
med utviklingen i prosjektet. 
 
Det er identifisert kostnadsreduserende 
tiltak som skal legges til grunn for videre 
bearbeiding av prosjektet for å møte 
styringsrammen. 
  

Det pågår diskusjoner om løsning for 
stråleterapi og sene avklaringer kan medføre 
forsinket framdrift av forprosjektet. 

 
Følges opp i prosjekteringsmøter og i 
dialog med VVHF. Strålebunkerne krever 2 
etasjer høyde. 

Beslutning av type kryss i Strandveien skal tas 
av Statens vegvesen. Beslutning trekker ut i tid 
og kan medføre forsinkelser i 
prosjekteringsarbeidet. 

 

Prosjektet har oversendt beslutningsnotat 
til SVV og dette følges opp i egne møter 
med Drammen kommune og Statens 
vegvesen. 

Fylkesmannen vil behandle riving av vernede 
bygg som del av sin tilbakemelding på detalj-
reguleringen. I verste fall kan det føre til at 
riving først kan starte når godkjenning av 
detaljreguleringen foreligger. 

 
Det bør søkes løsninger som gir 
dispensasjon slik at riving kan starte før 
detaljreguleringen er godkjent.  

Forurensningssituasjonen under eksisterende 
bygg er ikke kartlagt i detalj. Kan medføre 
forsinkelser og kostnadsøkning. 

 

Det er gjennomført omfattende kartlegging 
av forurensningssituasjonen på tomten. 
Nye undersøkelser vil bli gjennomført før 
oppstart av gravearbeidene. 

 

3  Premissendringer 

Det har ikke vært registrert premissendringer i perioden. 


