
 

 Side 1 av 22 

 
 
 
 
 

Saksframlegg 
 

 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2019 

 
 
 

Sak 017-2019 

Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, 

og ber om at den legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet. 
 

2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor et økonomisk styringsmål (P50) på 9,249 
milliarder kroner (prisnivå desember 2017).  I tillegg kommer investeringer i ikke- 
byggnær IKT med 717 millioner kroner og kostnader forbundet med tomteerverv. Styret 
legger til grunn at Vestre Viken HF bidrar med tilstrekkelig egenfinansiering fra salg av 
eiendom og egne oppsparte midler fra positive resultater før innflytting, på minimum 
1,5 milliarder kroner.  
 

3. Styret konstaterer at det nye sykehuset ikke er økonomisk bærekraftig på prosjektnivå, 
men er avhengig av effektiviseringstiltak i hele Vestre Viken HF for å kunne 
gjennomføres. Videre konstateres det at Vestre Viken HFs arbeid med 
gevinstrealiseringsplaner ikke har kommet så langt som det er ønskelig for et 
forprosjekt. På denne bakgrunn ber styret om at: 
 
a) Vestre Viken HF oppretter et organisasjonsutviklingsprosjekt og gjennom dette 

forbereder organisasjonen på endring, tilpasser arbeidsprosesser og legger til rette 
for positive resultater i forkant av innflytting slik at de økonomiske forutsetningene 
for utbyggingen innfris.  

b) Vestre Viken HF arbeider videre med en detaljert gevinstrealiseringsplan og 
konkrete tiltak for å oppnå den nødvendige økonomiske utviklingen, herunder 
planer for bemanningsutviklingen i årene frem til ferdigstillelse av bygget.  

 
Helse Sør-Øst RHF vil etablere et systematisk opplegg for oppfølging og rapportering av 
dette arbeidet i tilknytning til de årlige prosessene for budsjett og økonomisk 
langtidsplan. Første rapportering fra Vestre Viken HF skal være i forbindelse med 
budsjett 2020. 
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4. Det skal gjennom hele prosjektforløpet arbeides målrettet med å optimalisere prosjektet 
og definere tiltak som kan bidra til å redusere kostnadsnivået, slik at det etableres størst 
mulig grad av trygghet for at prosjektet kan gjennomføres innenfor styringsmålet. 

 
5. Det legges til grunn at prosjektet gjennomføres slik at sykehuset kan tas i bruk før 

sommeren 2025. 
 
6. Styret forutsetter at tomteerverv sluttføres i henhold til de forutsetninger som foreligger 

og at dette gjennomføres uten forsinkelser for gjennomføringen av sykehuset. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 7. mars 2019 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen i møte 16. 
juni 2016 (sak 054-2016). Det ble fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret konstaterer at det foreligger to utbyggingsalternativer for nytt sykehus i Drammen 
som begge legger til rette for et funksjonelt, driftseffektivt og godt sykehustilbud. 
Styret i Vestre Viken HF anbefaler at utbyggingen skal skje på Brakerøya, samtidig som det 
konstateres at alternativet har en samlet kostnadsramme ut over den gitte 
planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015). 

2. Styret godkjenner konseptapporten med de forutsetninger som følger av denne sak og ber 
om at Alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til grunn for det videre 
arbeid. 

3. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet til 
planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold: 

a. Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
b. Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
c. Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
d. Større grad av egenfinansiering 

Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som behandles 
før oppstart forprosjekt kan godkjennes. 

4. Styret ber om at stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset. Det legges til 
grunn at kostnadsrammen øker med 433 MNOK (prisnivå 2015) som følge av dette. Endelig 
styringsramme fastsettes i forprosjektfasen. 

5. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, 
herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som tilsier energiklasse A 
og passivhusstandard. 

6. Styret legger til grunn at arbeid med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske 
rammer som er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og 
eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov for tiltak er avstemt mot 
forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt gjennomføres. 

7. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-Øst, 
overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse Sør-Øst RHF. 
Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og ledelse av 
prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 

8. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at Vestre Viken HF arbeider videre med hvordan 
virksomheten i nytt sykehus skal organiseres, herunder videreutvikling av driftskonsepter, 
konkrete bemanningsplaner basert på de driftsøkonomiske beregningene som er utført, og 
at en samlet gevinstrealiseringsplan foreligger sammen med forprosjektet.  

9. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i 
henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansiering med planlagt 
oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Oppstart av forprosjekt forutsetter styrets 
godkjenning, jfr. punkt 3. 

 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubak, Kronkvist og Øverland: 
Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad 
innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold for 
de som skal stå for behandlingen.  
I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye 
sykehus planlegges med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider. 
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Høsten 2016 ble det med basis i vedtaket gjennomført et arbeid for å optimalisere konseptet og 
etablere tiltak for å tilpasse prosjektet til styringsrammen. Tiltakene ble utviklet i tett samarbeid 
mellom Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF og var konsentrert om følgende 
fire hovedområder:  

a. Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
b. Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
c. Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
d. Større grad av egenfinansiering 

 
Resultatet av arbeidet ble oppsummert i sak 006-2017 til styret i Helse Sør-Øst RHF. Styret 
behandlet saken i møte 2. februar 2017 og fattet følgende vedtak:  
 

1. Styret konstaterer 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, ikke-byggnær IKT og kostnader til 
tomteerverv.  

2. Styret ber om at det forberedes til oppstart forprosjekt og at dette avpasses tidsmessig 
til fremdrift tomteerverv.  

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for 
forprosjektfasen og etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet fra 
og med forprosjektet.  

4. Styret forutsetter at forprosjektet legges fram for styret til godkjenning før oppstart av 
gjennomføringsfasen.  

5. Styret legger til grunn at det sikres bred involvering fra ansatte og brukere i det videre 
arbeidet med nytt sykehus i Drammen.  

6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette nødvendige formelle 
prosesser for erverv av tomtearealer. Det forutsettes at gjenstående supplerende 
grunnundersøkelser gjennomføres før erverv besluttes.  

 
Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland:  
Det er viktig at man i den videre planleggingen legger til grunn læring fra bl.a. Ahus og 
Østfold når det gjelder dimensjonering og bemanning i forhold til andel enerom. 

 
Prosjektet ble tildelt lånefinansiering i revidert statsbudsjett for 2017, og konkurranse om 
prosjekteringsoppdrag for forprosjekt med opsjon på etterfølgende faser ble igangsatt før 
sommeren samme år. 
 
Konkurransen ble gjennomført som en fagvis konkurranse og avsluttet i desember 2017.  
Forprosjektet startet i januar 2018 og ble avsluttet medio november i henhold til mandat. 
 
Prosjektstyret for nytt sykehus i Drammen behandlet forprosjektrapporten i sitt møte den 14. 
januar 2019 og fattet følgende vedtak: 
 

1. Prosjektstyret anser at forprosjektrapporten oppfyller kravene til forprosjekt i hht. til 
mandat av 30.11.2017 og øvrige krav til forprosjekt. 
* Beskrivelse, utredninger og en godt utviklet 3D modell gir trygghet for gjennomtenkte 
løsninger som kan danne grunnlag for en sikker gjennomføring. 
* Medvirkning og aksept fra Vestre Viken HF synes å være godt ivaretatt med deltagelse 
fra ansatte og brukere. 
* Økonomiske forutsetninger og gevinstplaner er utarbeidet av Vestre Viken HF. 
Bærekraftberegningene og oppdatert økonomisk langtidsplan for Vestre Viken HF viser at 
det er lagt til grunn krevende forutsetninger som må konkretiseres i det videre arbeidet.   
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2. Prosjektstyret mener risikoområdene som er beskrevet gir et korrekt bilde, og påpeker 

særlig at aktivitetene jernbanekryssing ligger på kritisk linje og kan gi en tidsforlengelse 
på inn til ett år dersom den ikke kan utføres sommer 2020. 

3. Prosjektstyret ber om at forprosjektrapporten oversendes Helse Sør-Øst RHF, og anbefaler 
at den legges til grunn for gjennomføring av prosjektet, og forutsetter at tilgang på tomt 
skjer i henhold til foreliggende planer. 

 
Styret i Vestre Viken HF behandlet forprosjektrapporten i sak 2/2019 i sitt møte den 21. januar 
2019 og fattet følgende vedtak (foreløpig protokoll): 
 

1. Styret tar forprosjekt for nytt sykehus i Drammen til etterretning og anbefaler  
Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for gjennomføring av prosjektet. 

2. Det forutsettes at kostnadsrammen på 9 966 MNOK (prisnivå 2017 kroner) opprettholdes 
og at avviket mellom investeringskalkylen og den fastlagte styringsrammen dekkes inn av 
angitte tiltak.  

3. Dokumentasjonen i denne styresaken viser med all tydelighet at bygging av nytt sykehus i 
Drammen er et stort og krevende økonomisk løft for Vestre Viken HF. Styret konstaterer at 
det forutsettes vesentlige effektiviseringer, omstillinger og innovasjon i hele 
organisasjonen både før sykehuset er innflyttingsklart og i årene etterpå. Det er viktig at 
dette er godt forankret og erkjent i hele organisasjonen.  

4. Styret legger til grunn at foretakets samlede kapasitet blir optimalt utnyttet etter at nytt 
sykehus i Drammen er bygd slik at kapasitetsutfordringer håndteres i sykehusnettverket. 

5. I tilknytning til Strategisk plan 2019 -2022 ber styret om at det etableres en helhetlig plan 
for effektivisering, omstilling og innovasjon for å møte forutsetningene i foreliggende 
styresak og underliggende dokumenter. Styret legger til grunn oppdatert økonomisk 
langtidsplan.  

6. Styrets vedtak meddeles Helse Sør-Øst RHF. 
 

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter i styret (Harald Bergan, John Egil Kvamsøe og 
Erik Hauge Engebretsen): 
Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad (90 
% gjennomsnittlig beleggsprosent i sengeavdelinger, 240 dager og 10 timer per dag for andre 
rom) innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale 
arbeidsforhold for de som skal stå for behandlingen. Vi påpeker at aktivitetsøkningen fra 
2013-2017 allerede har vært større enn forutsett.  Psykisk helse og rus er spesielt utsatt, i det 
all spesialisert behandling skal foregå på ett sted. Vi har gjentatte ganger i løpet av 
planleggingen påpekt risikoen for underdimensjonering av nytt sykehus i Drammen. Vi 
registrerer at HSØ har vedtatt at fremtidige sykehus i regionen skal bygges med ordinær 
utnyttelsesgrad. 

 
Med denne saken legges forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, 
frem for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF.  
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2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Forutsetninger fra konseptfasen  

I nytt sykehus i Drammen er det forutsatt at følgende overordnede prinsipper legges til grunn 
for den fysiske utformingen (jamfør godkjent konseptrapport): 

 Alle sengerom er én-sengsrom (med eget bad) 

 Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern som tilrettelegger for integrasjon og 
tverrfaglig samarbeid. Det er lagt opp til sambruk av medisinske servicefunksjoner, 
fellesfunksjoner som kjøkken, forskningsfasiliteter, møtearealer mm. 

 Poliklinikker organiseres samlet med lett tilgjengelighet for pasienter og pårørende 

 Operasjonskapasitet for inneliggende pasienter og dagkirurgi er samlet på ett plan 
sammen med postoperativ enhet, intensivenhet og fødevirksomhet 

 Akuttmottak og observasjonsenhet for voksne og barn er samlet på plan 1 sammen med 
billeddiagnostisk virksomhet. Akuttmottaket skal dimensjoneres slik at diagnose kan 
avklares og evt. behandling startes før pasientene overføres til annet behandlingssted 

 Standardisering av rom for økt fleksibilitet og pasientsikkerhet 

 Universell utforming 

 Valg av teknikk- og logistikkløsninger skal underbygge optimal funksjonalitet 
 
I all hovedsak er konseptet basert på Sykehusbygg HF sin standardromskatalog. En viktig del av 
forprosjektet har vært å detaljere ut standardrom og stadfeste konseptuelle løsninger.  
 
Det er forutsatt at hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i alle faser og på alle nivåer skal 
prioriteres på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn og innarbeides i all 
planlegging og utførelse.  
 

2.2 Forprosjekt  

2.2.1 Tomt, arkitektur og løsningskonsept 

Tomten på Brakerøya ligger nær Drammen sentrum, i et område som går over i nabokommunen 
Lier. Tomten har en sentral bynær plassering, med kort avstand til togstasjon. Området vil få god 
veiforbindelse med busstilbud og er godt tilrettelagt for gående og syklende. Sykehuset vil få god 
utsikt mot og nærhet til fjorden.  
 
Utsikt og kontakt med nære utearealer og landskapsdraget har påvirket plasseringen av de ulike 
funksjonene.  Psykiatribyggene er plassert på det mest skjermede området, poliklinikker med 
kontakt mot park og hager og sengebygg med fri utsikt mot fjord og landskapsrom.  
 
I henhold til krav fra offentlige myndigheter er det forutsatt at tomten heves, og ingen 
driftskritiske funksjoner er plassert i kjeller.  
 
Sammenlignet med skisseprosjektet er konseptet flyttet lenger inn på tomten for å optimalisere 
plasseringen i forhold til grunnforhold. Videre er prosjektet komprimert og høyden er økt for å 
redusere fotavtrykket og legge til rette for bedre funksjonelle sammenhenger og korte 
transportavstander. I tillegg har dette lagt til rette for at Drammen helsepark kan etablere sin 
virksomhet nært til det nye sykehuset.  
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Basis for utvikling av det fysiske konseptet er de aktiviteter og kapasiteter som fremkommer fra 
konseptfasen og optimaliseringsprosessen, jfr. sak 006-2017. Dette innebærer blant annet 
følgende: 
 

Funksjon  Fremskrevet 
kapasitet 2030  

Døgnplasser somatikk 1 378 

Poliklinikkrom/dagplass somatikk 2 228 

Føderom  7 

Operasjon  23 

Døgnplasser psykisk helsevern og TSB 167 

Poliklinikk psykisk helsevern og TSB 16 

Tabell 1 Fremskrevet kapasitet 2030, konseptrapport 
 
Funksjonsprogrammet og dialog i medvirkningsprosessen har gitt grunnlag for utvikling og 
plassering av funksjoner. Sykehuset er organisert i ulike bygningsvolumer tilpasset funksjon, og 
disse er plassert på hver side av en gjennomgående sentral glassgate som strekker seg øst-vest 
på tomten langs fjorden. Hoveddelene i prosjektet er adkomstbygget, psykiatribyggene, 
poliklinikkbyggene, behandlingsbygget, sengebygget og servicebygget. 
 
Det er lagt vekt på åpne lyse arealer, en felles hovedinngang for alle i adkomstbygget og en 
oversiktlig funksjonsplassering. 
 
Alle funksjoner er plassert i både horisontal og vertikal sammenheng for å minimere avstander 
og legge til rette for fleksibilitet og sambruk.  Funksjonsplasseringen skal understøtte gode 
pasientforløp og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold på sin arbeidsplass. Pasienter og 
besøkende skal ha mulighet til å nå alle behandlingsfunksjonene fra glassgaten.  
 
Sykehusets struktur og logistikk, både vertikalt og horisontalt, er utviklet for fleksibilitet i videre 
prosjektutvikling fram til byggestart og for fremtidig ombygging og utvidelse. Totalt areal er i 
forprosjektet 122 000 m². Det er tilrettelagt for utvidelse av sykehuset på relevante steder i 
forhold til funksjon, totalt ca. 40 000 m². Det er ingen vesentlige endringer i funksjonsareal (51 
145 m2) i forhold til tidligere forutsetninger. 
 
Det er utarbeidet en romoversikt og romfunksjonsprogram (RFP) for nytt sykehus i Drammen. 
Alle de 5 543 rommene er registrert i prosjektets romdatabase (dRofus). Rommene er 
klassifisert i henhold til klassifikasjonssystemet for helsebygg og har et unikt 
funksjonsromnummer som gjenfinnes både i modell, romtegninger og utstyrslister. Detaljer om 
kapasiteter, funksjoner og kvadratmeter per rom og funksjonsområde i nytt sykehus for 
Drammen er derfor tilgjengelig i romdatabasen for prosjektet. Det er utarbeidet utstyrsliste for 
hvert enkelt rom. Romfunksjonsprogram og utstyrslister er underlag som har dannet 
utgangspunktet for kostnadsberegninger som er gjort for prosjektet. 
  

                                                 
1 Sengetallet ble i optimaliseringsprosessen redusert fra 397 til 378 grunnet endring i opptaksområde for 

lokalsykehusfunksjoner (10 senger til Bærum sykehus) og overføring av elektiv ortopedi (4 senger til Kongsberg 

sykehus), samt en generell effektivisering med 5 senger. 
2 Poliklinikkrom/dagplasser somatikk ble i samme prosess redusert fra 234 til 228 grunnet endring i 

opptaksområde for lokalsykehusfunksjoner (2 poliklinikkrom til Bærum sykehus) og overføring av elektiv 

ortopedi (1 poliklinikkrom til Kongsberg sykehus).  I tillegg ble området for infusjonsbehandling slått sammen 

slik at det ble implementert en reduksjon tilsvarende 3 dagplasser.    
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Drammen Helsepark AS 

Som nevnt over er det lagt til rette for at Drammen Helsepark AS kan etablere sin virksomhet vis 
a vis det nye sykehuset.  Drammen Helsepark AS er eiet av Bane Nor Eiendom og Eidos og har 
som formål å etablere helserelatert virksomhet på Brakerøya.  Bane Nor Eiendom og Eidos eier 
tomter som inngår i Helse Sør-Øst RHF sitt erverv av nødvendige arealer til å etablere sykehuset 
på Brakerøya. Tomten som skal benyttes til Drammen Helsepark AS inngår derfor i et 
makeskifte med Bane Nor Eiendom og Eidos. Dette bidrar til å redusere tomtekostnadene for 
Helse Sør-Øst RHF. Etableringen av Drammen Helsepark AS finansierer også en del av 
infrastrukturkostnadene som er påkrevet som del av reguleringen.  
 
Det er avklart at Drammen kommune skal etablere virksomhet i Drammen Helsepark. 
Kommunen skal etablere kommunal legevakt og helsehus med ca. 100 plasser rettet inn mot 
blant annet kommunale akutte døgnopphold (KAD), utskrivningsklare pasienter og andre 
pasienter med medisinfaglige/tverrfaglige behov for eksempel innen lindrende behandling. 
Både Vestre Viken HF og Drammen kommune ser fordeler med en slik etablering, økonomisk og 
driftsmessig.  
 
I tillegg er det inngått intensjonsavtale mellom Drammen helsepark AS og  Buskerud 
fylkeskommune om etablering av videregående skole med studieretning for blant annet helsefag 
og tekniske fag i Drammen helsepark.  Ut over dette planlegges helserelatert virksomhet av 
generell karakter.  Vestre Viken HF ser positivt på etableringen av helseparken og har over 
lengre tid arbeidet for at denne kan virkeliggjøres.  
 
Det gjennomføres felles detaljregulering av Brakerøya, omfattende både helseparken og nytt 
sykehus. 
 

2.2.2 IKT 

I henhold til etablert overordnet strategi for teknologileveranser til nytt sykehus, tar IKT- 
løsningene for nytt sykehus i Drammen utgangspunkt i eksisterende regionale og foretaksvise 
løsninger, samt teknologi som planlegges innført i foretaket i tidsrommet fram til innflytting. 
Både lokale og regionale teknologileveranser skal være innført og prøvd ut i foretaket før 
innflytting i nytt sykehus på Brakerøya.  
 
I tråd med regionale planer er det forutsatt at følgende regionale IKT-løsninger innføres i Vestre 
Viken HF før innflytting i nytt sykehus: 

 Standardisert og modernisert av infrastruktur 
 Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning 
 Regionalt multimediaarkiv 
 Regional løsning for klinisk logistikk  
 Regionalt laboratoriesystem innenfor patologiområdet 
 Løsning for medikamentell kreftbehandling (er innført) 

 
Ny teknologi skal understøtte arbeidet med forbedring av dagens praksis til nye arbeidsmetoder 
som skal innføres i nytt sykehus.  Nytt sykehus krever endringer i organisering, i utførelse av 
oppgavene og arbeidsprosesser. Overordnede føringer legger vekt på mer samhandling både 
internt i helseforetaket (sykehus i nettverk) og med eksterne parter i pasientforløpene (andre 
foretak og primærhelsetjenesten). I tillegg vil teknologi i bygget, som sensorer og sporing, samt 
nye løsninger for «lettvekts IKT» muliggjøre arbeidsmetoder som frigjør tid til 
pasientbehandlingen. 
  



 

 Side 9 av 22 

 
I samarbeid med Vestre Viken HF er det etablert et IKT-program med en tilhørende IKT-plan. 
Gjennom dette arbeidet klargjøres behov for beslutninger og konkrete leveranser, fremdrift og 
økonomi. Det er etablert overordnet avtale med Sykehuspartner HF som avklarer deres rolle og 
leveranseansvar til det nye sykehuset. Arbeidet gjennomføres i henhold til Helse Sør-Øst RHF sin 
godkjente styringsstruktur for IKT i store byggeprosjekter og pågår i nært samarbeid med Helse 
Sør-Øst RHF. 
 

2.2.3 Logistikk 

De overordnede logistikkprinsippene er utviklet for å legge til rette for effektive 
arbeidsprosesser, forsyningssikkerhet og fleksibilitet. Disse er videre lagt til grunn ved 
plassering av både funksjons- og transportarealer. Kombinasjonen av vertikal og horisontal 
kommunikasjon har gitt korte transportavstander.  
 
Logistikkløsningene er et viktig virkemiddel for å oppnå målsettingen om driftsøkonomisk 
gevinst og optimal funksjonalitet. Vestre Viken HF har konkretisert dette i sitt foreløpige arbeid 
med gevinstoversikten. 
  
For å oppnå god logistikk av varer, mat, tøy, medisiner, laboratorieprøver, blod og avfall, er nytt 
sykehus planlagt med automatisk gående vogner (AGV), avfallssug for restavfall og rørpost. 
 

2.2.4 Samhandling 

Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom 
prosjektorganisasjonen og Vestre Viken HF gjennom hele forprosjektfasen. Samhandlingen skjer 
på alle nivåer mellom Vestre Viken HF og prosjektorganisasjonen, blant annet er det etablert 
fokusgrupper innen forskjellige funksjoner og temaer. Det er foreligger egen 
samhandlingsprosedyre som beskriver ansvar, roller og oppgaver. Prosedyren blir revidert ved 
oppstart av ny fase. Strukturen er benyttet i tidligere utbyggingsprosjekter i Helse Sør-Øst.  
 
I samhandlingen i forprosjektet er det lagt vekt på å samordne, integrere og sørge for 
helhetstenking både innenfor det enkelte funksjonsområde og på tvers av sykehusets 
avdelingsgrenser. Fokusgruppene har tilført kunnskap og erfaringer i utforming av løsninger 
gjennom bearbeiding og detaljering av prosjektet. Dette har bidratt til at funksjonskrav og 
løsninger som er valgt understøtter overordnende økonomiske rammer.  
 
Samhandlingsprosessen har vært delt i to faser. Første fase var avgrenset til bearbeiding av 
optimalisert skisseprosjekt og innarbeidelse av strålebygget. Fasen ble gjennomført med fire 
overordnede fokusgrupper hvor ledere, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten deltok. I fase to 
ble funksjonene i de enkelte rommene gjennomgått mer detaljert for å sikre grunnlag for videre 
detaljprosjektering og at kravene til funksjonalitet oppfylles. Samhandlingen ble da utvidet med 
25 fokusgrupper hvor blant annet utarbeidelse av standardromskatalog og interiørveileder for 
nytt sykehus i Drammen ble ivaretatt.  
 
Samhandlingsprosessen har involvert ca. 150 ansatte, tillitsvalgte og verneombud fra Vestre 
Viken HF. De involverte har forholdt seg til mandat, rammer og resultater fra tidligere i faser.  I 
all hovedsak er alle funksjoner og løsninger kommet på plass. Løsningene er omforent med 
Vestre Viken HF.  
 
Det er etablert en omforent oversikt over hvilke funksjonsområder som trenger mer detaljert 
bearbeidelse ved oppstart av neste fase. I dette inngår å detaljere ut enkelte rom og plassere 
utstyr for å sikre god funksjon.   
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Det er etablert et eget brukerutvalg som har vært medvirkende i utvikling av forprosjektet. 
 

2.2.5 Investeringskostnader 

Historikk  

Høsten 2015 ble det etablert en styringsramme for prosjektet på 8,2 milliarder kroner. Det ble 
samme høst gjennomført et arbeid for å avstemme romprogrammet med nytt østfoldsykehus og 
redusere funksjonsareal. Konseptfasen ble levert mars 2016 med en investeringskalkyle på 8,42 
milliarder kroner. I tillegg ble det etter at konseptrapporten ble oversendt fra Vestre Viken HF til 
Helse Sør-Øst RHF påpekt mangler i kalkylen på i størrelsesorden 400 millioner kroner. 
 
I forbindelse med behandlingen av konseptrapporten i Helse Sør-Øst RHF sommeren 2016 (sak 
54-2016), ble det påpekt at prosjektet lå over styringsrammen og det ble derfor gjennomført et 
arbeid høsten 2016 for å definere optimaliseringstiltak. Det ble identifisert tiltak i 
størrelsesorden 620 millioner kroner.  Resultatet av dette ble oppsummert i sak 008-2017 til 
styret i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Prosjektstyret behandlet i sak 10-2018 prisjustering fra oktober 2015 til desember 2017. 
Prisjustert styringsramme er 9,249 milliarder kroner for prosjektet inklusive stråleterapi. I 
tillegg kommer 717 millioner kroner for ikke-byggnær IKT. Dette gir en samlet styringsramme 
inklusive ikke-byggnær IKT på 9,966 milliarder kroner. Beløpet er eksklusive kostnader til 
tomteerverv og byggelånsrenter. 
 
Status forprosjekt 
Tiltakene som ble definert i optimaliseringsfasen er implementert i forprosjektet, og det er 
gjennomgående lagt til grunn en nøktern standard. Det er ikke identifisert muligheter for 
ytterligere kostnadsreduksjoner uten at dette berører forutsatte kapasiteter. 
 
Usikkerhetsanalysen viser at basiskalkylen har en sannsynlighet på 34 % for ikke å bli 
overskredet. Dette er et nivå som uttrykker god tillit til basiskalkylen. Videre viser 
usikkerhetsanalysen at det relative usikkerhetsspennet (standardavvik som er et mål på 
usikkerhet) er på 13 %. Dette er et resultat som indikerer at det er moderat usikkerhet i 
prosjektet i forhold til forprosjektfase. Resultatet er også i tråd med det som kan forventes når 
usikkerhetsanalysen gjøres på grunnlag av ferdig forprosjekt. 
 
Etter gjennomført usikkerhetsanalyse i oktober 2018 var P50-kalkylen på 9,540 milliarder 
kroner, det vil si 291 millioner kroner høyere enn styringsrammen fastlagt i mandatet. Dette 
skyldes økte kostnader til offentlig infrastruktur og høyere kostnader til fundamentering av 
byggene enn tidligere antatt.  
 
I avslutningen av forprosjektet har det vært gjennomført konkrete avklaringer med eksterne 
aktører og Drammen kommune vedrørende bidrag og mulige kostnadsreduksjoner knyttet til 
infrastruktur. Dette har gitt følgende avklaringer:   
 

 I Buskerudbypakke 2 er det forutsatt 90 millioner kroner som bidrag til etablering av 
infrastruktur. Det er gjort nødvendige vedtak i kommunene i nedre Buskerud for at 
midlene kan utløses. Buskerudbypakke 2 forventes behandlet i Stortinget våren 2019 
(vedlegg 4).  

 Drammen Helsepark AS har forpliktet seg gjennom intensjonsavtaler om tomteerverv til 
å dekke en andel av infrastrukturkostnadene.  Det er gjennomført forhandlinger om 
dette og pris er avklart og inngår i avtale om tomteerverv.  
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 Det er avklart med Drammen kommune at de kan stå som byggherre av offentlig 

infrastruktur slik at fradrag for merverdiavgift oppnås. Det er søkt om bindende 
forhåndstilsagn fra Skatt Sør som basis for at det inngås avtale med Drammen kommune.  

 I tillegg er det avklart med Drammen kommune at rekkefølgebestemmelsene i 
reguleringen ikke omhandler ny gang- og sykkelvei som forutsetning for midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest for det nye sykehuset (vedlegg 5). 

 
I sum er bidrag fra disse fire områdene beregnet til litt over 300 millioner kroner.  
 
På denne bakgrunn anbefales det at prosjektet gjennomføres innenfor gjeldende styringsramme 
som vist i tabell 2, inklusive ikke-byggnær IKT: 
 

KOSTNADSELEMENT SUM 
Sum P50 styringsramme 9.249 
Ikke-byggnær IKT 717 
Sum styringsramme inkl. ikke-byggnær IKT 9.966 

Tabell 2 Samlet styringsramme inklusive ikke-byggnær IKT, prisnivå des 2017, millioner kroner 
 
En sammenligning av investeringskalkyler mellom ulike byggeprosjekter er vanskelig fordi 
investeringene påvirkes av lokale forhold og den virksomheten som skal drives i den nye 
bygningsmassen. En sammenligning av kr/m2 for den samlede utbyggingen gir liten mening 
fordi innholdet i prosjektene ofte er svært forskjellig. I nytt sykehus i Drammen er det for 
eksempel høyere kostnader (5-600 millioner kroner) til etablering av infrastruktur og tilpasning 
av tomt (inkludert fundamentering) enn for nytt østfoldsykehus på Kalnes. Dersom man kun ser 
på delelementet fundamentering og korrigerer for ulik arealstørrelse, er fundamentering ca 140 
millioner kroner dyrere ved etablering av nytt sykehus i Drammen sammenlignet med 
østfoldsykehuset.  
 
For å sammenligne kostnaden for selve bygningsmassen kan man ta utgangspunkt i konto 2 til 6 
i bygningsdelstabellen3 (NS 3451).  Her kan man sammenligne kr/m2 for størrelser som er 
noenlunde sammenlignbare. I tabell 2 er det vist en slik sammenligning for konto 2-6 for 
somatikk på nytt sykehus i Drammen og nytt sykehus i Østfold. 
 

PROSJEKT Kr/m2 - konto 2-6 Fase 
Nytt sykehus i Drammen 41 100 Forprosjekt 
Nytt sykehus på Kalnes 41 800 Avsluttet prosjekt 

Tabell 3 Sammenstilte kostnader for somatikk, konto 2-6, prisnivå desember 2017. 
 
Som det framgår av tabellen er kvadratmeterprisen for nytt sykehus i Drammen på samme nivå 
som nytt østfoldsykehus.  Dette indikerer et nøkternt nivå, med behov for stram styring gjennom 
hele prosjektforløpet og et sterkt fokus på å finne kostnadseffektive løsninger.  
 

2.2.6 Driftsøkonomiske analyser og økonomisk bæreevne 

Analysene av bærekraft er prisjustert til prisnivå for desember 2018. Det tas utgangspunkt i 
samlet styringsramme inklusive ikke-byggnær IKT, samt tomteerverv. Dette gir en investering i 
størrelsesorden 10,5 milliarder kroner. Investeringene i ikke-byggnær IKT gjennomføres i 
Sykehuspartner, noe som påvirker driftskostnadene i Vestre Viken HF gjennom økt tjenestepris. 
Figur 1 viser sammensettingen av finansieringen. Vestre Viken HF er forutsatt å bidra med  
  

                                                 
3 Kontoklasser: 2=Bygg, 3=VVS, 4=Elkraft, 5=Tele, 6=Andre installasjoner 
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minimum 1,5 milliarder kroner i egenfinansiering fra salg av eiendom og egne oppsparte midler 
fra positive resultater i forkant av innflytting. Øvrig egenfinansiering hentes fra regionens 
interne låneordning. 
 

 
Figur 1 Finansieringskilder, relativ andel i prosjektet nytt sykehus i Drammen.  
 
Analyser utført i delrapport om økonomi viser at prosjekt nytt sykehus i Drammen ikke har 
økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Vestre Viken HF har derimot økonomisk bæreevne på 
helseforetaksnivå ved at det forventes en økning i driftsresultatmarginen gjennom perioden. 
Helseforetaket vil likevel gå gjennom en lang periode med anstrengt likviditet, der dagens 
driftskredittgrense må utvides med i størrelsesorden 310 millioner kroner. Videre vil det bli 
nødvendig med regional mellomfinansiering i en periode. Vestre Viken HF er avhengig av å 
kunne hente ut effektivitetsgevinster i forkant av og gjennom hele levetiden til prosjektet.  
 
Bæreevnen på prosjektnivå er negativ med ca 3,2 milliarder kroner. Dette er basert på 
investeringskalkylen og beregnede effektiviseringsgevinster i Vestre Viken HF. 
Effektiviseringsgevinstene innhentes via driften i de ulike klinikkene i helseforetaket. Samlet gir 
dette en gevinst fra driftseffektivisering på om lag 190 millioner kroner fram til overtakelsen av 
nytt bygg, som øker videre i de påfølgende årene. I perioden med lånebelastning utvikler den 
økonomiske bæreevnen seg negativt, avtakende, gjennom hele perioden, ettersom gevinstene er 
mindre enn kostnaden ved investeringen. Det er først etter at lånet er nedbetalt at prosjektet vil 
gi forbedret bæreevne. Prosjektets nåverdi er negativ med om lag 1,3 milliarder kroner gitt et 
avkastningskrav på 4%.  
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Figur 2 viser resultatet fra bæreevneanalysene. For at prosjektet skal ha økonomisk bæreevne 
må den akkumulerte bæreevnen være positiv ved utgangen av prosjektets levetid.  
 

 
Figur 2 Økonomisk bæreevne på prosjektnivå - nytt sykehus i Drammen 
 
Figur 3 viser sensitiviteten i bæreevnen gitt endringer av overordnede forutsetninger i de 
driftsøkonomiske analysene. Analysen viser at prosjektet kun har økonomisk bæreevne, når ett 
av de følgende to scenarioene inntreffer: 
- Lånerenten reduseres med 0,79% sammenlignet med benyttet langsiktig renteforutsetning 

på 2,7% 
- Byggeprosjektets sluttkostnad blir 1,2 milliarder kroner lavere enn P50-estimatet. 

  

 
Figur 3 Sensitivitet knyttet til bæreevne på prosjektnivå - nytt sykehus i Drammen 
 
Investeringen i nytt sykehus i Drammen er innarbeidet i en økonomisk framskrivning på 
helseforetaksnivå for å vurdere samlet bærekraft. Framskrivningen tar utgangspunkt i 
helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 2019-2022, og det er ingen endringer i øvrige 
forutsetninger utover det som er knyttet til prosjektet. Figur 4 viser budsjettert driftsresultat før 
av-/nedskrivninger for Vestre Viken HF. Det er planlagt at mye av effektiviseringen hentes ut før 
innflytting i nytt bygg. Dette gir en økning i driftsresultatet opp til 7,2 % i 2024 og stigende til  
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9,2 % på lengre sikt. Dette er en krevende og sentral forutsetning og dokumentasjonen som 
Vestre Viken HF har fremlagt må utdypes videre med hensyn på konkretisering av planer for 
gevinstuttak og sannsynligjøring av potensial for kostnadstilpasninger. 
 

 
Figur 4 Driftsresultat før av/nedskrivninger (EBITDA) Vestre Viken HF 
 
Vestre Viken HF har behov for om lag 1,5 milliarder kroner i netto lån gjennom den regionale 
låneordningen mellom helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF i perioden 2027 til 2034.  Dette er 
illustrert i figur 5. Figuren viser nettobeløp og i 2024 bygger Vestre Viken HF opp ytterligere 
egenfinansiering fra salg av eiendom og innsparinger på om lag til sammen 900 millioner 
kroner. Egenfinansieringskravet i prosjektet utgjør ca 3,1 milliarder kroner (30 %) og er 
tilgjengelig i Vestre Viken HF ved overdragelsen av nytt sykehus. 
 

 
Figur 5 Netto driftskreditt og basisfordring Vestre Viken HF 
 
Endringene i beregningene i forprosjektet gir en viss endring i anslagene for resultatutviklingen 
i Vestre Viken HF sammenlignet med gjeldende økonomisk langtidsplan. Dette er vist i figur 6. 
Resultatet bedres i perioden 2020-2024, men forverres i 2025 og etter 2035 (stiplet linje). 
Hovedårsaken er at det tas ut gevinster på bemanning innenfor administrativt personell og 
gjennom reduserte kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i det nye sykehuset. 
Disse gevinstene var ikke en del av beregningene i helseforetakets innspill til økonomisk 
langtidsplan og forklarer i stor grad avviket mellom de to linjene.  
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Figur 6 Resultat Vestre Viken HF, 2018-2038 
 

Driftsresultatmarginen som ligger til grunn for bærekraften innebærer en betydelig økning fra 
dagens nivå og er høyere enn andre sammenlignbare helseforetak i dag. Målsetningene er 
imidlertid på nivå med det som synes å være nødvendig også i andre nybyggprosjekter hvor det 
investeres for en større del av virksomheten. Dersom Vestre Viken HF ikke klarer å realisere den 
forutsatte marginutviklingen, eller investeringen i Drammen overstiger angitt kostnadsramme, 
vil foretaket ha utfordringer med å opprettholde økonomisk bæreevne. Sensitivitetsanalysen 
belyser dette. 
 
Gitt forutsetningene om effektivisering og gevinstrealisering har Vestre Viken HF økonomisk 
bærekraft til å håndtere både bygging av nytt sykehus i Drammen og ivareta reinvesteringer i 
øvrig virksomhet. Prosjektet nytt sykehus i Drammen er isolert sett ikke økonomisk bærekraftig 
og medfører betydelige forpliktelser for Vestre Viken HF som må betjenes ved positive resultater 
i de øvrige enhetene og mellomfinansiering eller økt driftskreditt i deler av tidshorisonten.  
 

2.2.7 Gjennomføringsstrategi 

Som en del av forprosjektet er det utredet og valgt en entreprisestrategi med formål å legge 
grunnlag for den gjennomføringsmodellen som gir størst trygghet for å oppfylle målene for 
prosjektet med hensyn til kostnader, kvalitet og gjennomføringstid. 
 
Utbyggingen av det nye sykehuset på Brakerøya er et komplisert og omfattende prosjekt med 
bygging på en tomt med utfordrende grunnforhold. I tillegg inneholder prosjektet et 
stort og til dels komplisert infrastrukturanlegg med nye veier og ny teknisk infrastruktur til 
området. 
 
Bygningsmassen er i forprosjektet delt inn i naturlige bygningsavsnitt hvor funksjonene 
er søkt rendyrket. Adkomstbygget er f.eks. et tradisjonelt kontorbygg og det er planlagt egne 
bygg med lav bygningsmasse for psykisk helsevern. Det betyr at konseptet er tilrettelagt for at 
det kan benyttes ulike entreprisemodeller i gjennomføringen. 
 
Det er valgt en entreprisemodell som tilrettelegger for god konkurranse i tillegg til at den har 
nødvendig fleksibilitet til å foreta justeringer tilpasset situasjonen i entreprenørmarkedet hvis 
den endrer seg. Det har videre vært viktig å sørge for at det kan oppnås god konkurranse også 
fra lokale entreprenører i Drammensregionen. 
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Prosjektstyret er ansvarlig for å styre prosjektet innenfor det økonomiske styringsmålet og 
godkjent budsjett. I dette inngår et kontinuerlig arbeid med å identifisere og gjennomføre tiltak 
som kan bidra til å redusere totalkostnadene i prosjektet i gjennomføringsfasen, basert på et tett 
samvirke med Vestre Viken HF. Dette for å bidra til at det etableres størst mulig grad av 
sikkerhet for at styringsmålet for prosjektet innfris.  
 
Det skal jevnlig utføres usikkerhetsanalyser av prosjektet, blant annet for å overvåke 
markedsusikkerheten. Det er ikke avsatt marginer utover den økonomiske styringsrammen 
(P50) og det er ikke egen usikkerhetsavsetning til prosjektstyrets disposisjon.  Prosjektstyret må 
derfor uten opphold varsle Helse Sør-Øst RHF dersom prosjektstyret vurderer at det skulle 
oppstå en situasjon hvor det er usikkerhet knyttet til om prosjektet kan realiseres innenfor det 
økonomiske styringsmålet.  
 
Det vil bli arbeidet systematisk med å identifisere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å 
redusere risiko i gjennomføringsfasen.   
 
Det utarbeides månedlige statusrapporter til prosjektstyret og tertialrapport fra prosjektstyret 
til Helse Sør-Øst RHF. 
 

2.2.8 Framdrift 

Byggearbeidene for nytt sykehus i Drammen planlegges med oppstart høsten 2019 og med 
ferdigstillelse for gradvis ibruktakelse ultimo 2024. Innfasing for full drift av det nye sykehuset 
er planlagt fra mai 2025.  
 

 
Figur 7 Overordnet framdriftsplan 
 
Byggearbeidene starter med klargjøringsarbeider på byggetomta fra medio mars 2019. Dette 
omfatter riving og miljøsanering av eksisterende bygg på tomten, omlegging av Nøstebekken, 
etablering av anleggsveier, fremføring og omkobling av høyspent, samt etablering av nødvendig 
byggeplassrigg for første fase. Entreprenør for riving og miljøsanering er kontrahert. 
 
Deretter starter graving, spunting og fjerning av gamle peler for å klargjøre byggegropa for 
kjellerarealet. Denne entreprisen må være klar for kunngjøring i april 2019. Arbeidet med 
byggegropa vil pågå frem til sommeren 2020. Parallelt med at siste del av byggegropa gjøres 
klar, starter arbeidene med peling og fundamentering for kjellerarealet. 
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Pelearbeidene og grunnarbeidene er omfattende. Bygningsmassen er stor og er fordelt på seks 
bygg. Det legges derfor opp til en delvis overlapp mellom hovedaktivitetene i råbyggsfasen. 
Dette er nødvendig for å kunne avslutte byggearbeidene i løpet av 2024, slik at trinnvis 
ibruktakelse kan skje fra slutten av 2024.  
 
Fremdriftsplanen er etablert med nødvendig tidsreserver for å sikre at sidestilte entreprenører 
for de innledende råbyggsarbeidene har god tilkomst for sine arbeider. 
 
Innvendige tekniske installasjoner og bygningsmessige arbeider vil pågå over en periode på to 
år, fra 2. kvartal 2022. Byggene skal være mekanisk ferdigstilt innen sommeren 2024 og 
igangkjøring og testfase vil foregå fra påsken 2024. Det forutsettes gradvis ibruktakelse med full 
drift fra mai 2025. 
 
Etablering av ny jernbaneundergang forutsetter stopp i togtrafikk i anleggsperioden. 
Jernbaneverket planlegger å stenge togtrafikk på strekningen i en periode på 6 uker sommeren 
2020 og tilsvarende en periode på seks uker sommeren 2021 på grunn av egne arbeider. 
Prosjektet er avhengig av å utnytte samme stengeperioder for å etablere den nye 
jernbaneundergangen og planlegger derfor å utføre dette arbeidet sommeren 2020, slik at 
stengeperioden i 2021 kan være reservetidspunkt for gjennomføringen. Dersom 
jernbaneundergangen ikke kan etableres i de planlagte stengeperiodene vil det bli minst ett års 
utsettelse av prosjektet. I tillegg vil prosjektet måtte bekoste en eventuell ny stengeperiode for 
jernbanen. 
 
Kritisk linje i prosjektet er fra riving og miljøsanering, graving av byggegrop og spunting, peling 
og betongarbeider i kjeller, samt byggefasene for poliklinikk og behandlingsbygg og videre opp 
til sengebygget. Det vil derfor være svært viktig å ha høyt fokus på fremdrift av disse 
aktivitetene slik at ikke de innledende byggeaktivitetene bidrar til å forsinke hele prosjektet. 
 

2.3 Regulering 

Parallelt med forprosjektfasen er det i 2018 gjennomført arbeid med detaljregulering. Prosjekt 
nytt sykehus i Drammen har gjennom optimalisering redusert behov for tomteerverv i forhold 
til tidligere forutsetninger. Ved dette er det tilrettelagt for etablering av annen helserelatert 
virksomhet på Brakerøya i regi av Drammen Helsepark AS. Arbeid med detaljregulering er 
derfor gjennomført og samordnet med Drammen Helsepark AS. 
 
Planbeskrivelsen ble sendt Drammen kommune 25. april 2018 og det ble kunngjort oppstart 
detaljregulering 27. mai 2018. Alle høringsuttalelser er mottatt og vil bli hensyntatt i 
utarbeidelse av planprogrammet.  De viktigste milepælene i dette arbeidet er: 
 

Aktivitet Tidspunkt 
Foreløpig utgave planmateriale oversendes kommunene 10. november 2018 
Behandling i regionalt planforum 28. november 2018 
Fastsetting planprogram Desember 2018 
Endelig utgave planmateriale oversendes kommunene Januar 2019 
Offentlig ettersyn av planforslag, behandling av merknader Mars – april 2019 
Vedtak detaljreguleringsplan September/oktober 2019 

Tabell 4 Milepæler regulering  
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2.4 Tomteerverv 

Det vises til egen styresak om tomteerverv, sak 018-2019.  
 

2.5 Organisasjonsutvikling 

Vestre Viken HF vil etablere eget mottaksprosjekt for linjeorganisasjonens arbeid med å 
utarbeide driftseffektive arbeidsprosesser for å skape helhetlige og trygge pasientforløp. I tillegg 
skal mottaksprosjektet arbeide med tilpasning av driften til nytt bygg, klargjøre de ansatte for 
nytt sykehus og gi en god overgang fra prosjekt til drift.  
 
Gjennom arbeidet med funksjonsplassering, pasient- og varelogistikk i konseptfasen og videre i 
forprosjektet, er det lagt stor vekt på å etablere mest mulig funksjonsdyktige, pasientvennlige og 
driftsøkonomiske løsninger i sykehuset. Dette organisasjons-utviklingsarbeidet legges til grunn 
for det videre arbeidet med å forberede organisasjonen til flytting og ibruktakelse av det nye 
sykehuset og vil danne grunnlaget for mottaksprosjektet. 
 
I forbindelse med forprosjektet ble det utarbeidet egen delrapport for økonomi med tilhørende 
utredning av gevinster og driftsøkonomi for nytt sykehus. Kartlagte gevinstområder vil være 
sentrale områder i det videre arbeidet og mottaksprosjektet skal støtte den enkelte gevinsteier i 
planlegging og realisering av gevinster som er lagt til grunn for de driftsøkonomiske analysene 
for nytt sykehus. Dette arbeidet vil være en sentralt styrt prosess som vil pågå gjennom hele 
planleggingsfasen og frem til gevinster er realisert etter innflytting. I dette arbeidet vil 
foretaksledelsen og ledelsen i den enkelte klinikk ha et særskilt ansvar. 
 

2.6 Fremtidig kapasitetsutvikling 

Dimensjonering av nytt sykehus i Drammen ble gjennomført i forbindelse med konseptfasen i 
2015. Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) omfattet både somatisk aktivitet og aktivitet innen 
psykisk helsevern og rusbehandling.   
 
I HFP ble aktivitet i 2013 lagt til grunn og framskrevet til 2030. Befolkningsveksten ble basert på 
framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med alternativ MMMM som standard for de fire 
endringsfaktorene fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. I henhold til 
styresak 090-2014 i Helse Sør-Øst RHF var det lagt til grunn høy utnyttelse. Disse beregningene 
har ligget til grunn for konseptrapporten og utarbeidelsen av forprosjektet. 
 
I regional utviklingsplan er det nå vedtatt andre utnyttelsesgrader. Forskjellen er vist i tabellen 
under. 
 

 Høy utnyttelse Middels 
Belegg i normalsenger 90 85 
Belegg i observasjonssenger 80 75 
Belegg i pasienthotell 75 75 
Antall driftsdager på år 240 230 
Effektiv behandlingstid pr dag 10 timer 8 timer 

Tabell 5 Utnyttelsesgrad mv i tidligere og nye framskrivninger 
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Vestre Viken HF har på denne bakgrunn gjennomført en ny framskrivning og beregning av 
kapasitetsbehov, basert på de nye forutsetningene. Dette for å vurdere kapasitet fram mot 2030. 
Vestre Viken HF har benyttet de samme faktorene for befolkningsvekst, men aktiviteten er 
basert på gjennomført aktivitet i 2017. Pasientdata er hentet fra Norsk pasientregister (NPR) og 
basert på antall avdelingsopphold.  
 
Ny framskrivning er gjennomført av Sykehusbygg HF med nasjonal modell for framskrivning. 
Den har omfattet fire hovedområder:  

 Senger  

 Dagbehandling  

 Poliklinikk  

 Operasjonsstuer  
 
Framskrivning og beregninger basert på de nye forutsetningene har medført noen endringer i 
kapasitetsbehov. I hovedsak gjelder dette sengekapasitet og antall poliklinikkrom. For øvrige 
områder er forskjellene små eller i overensstemmelse med HFP. 
 
Når det gjelder sengebehov, medfører ny framskrivning med middels kapasitetsutnyttelse et 
beregnet kapasitetsbehov på 11 flere somatiske senger enn det som er planlagt i forprosjektet. 
 
Sengebehovet er også en funksjon av liggetid. I HFP ble det planlagt med en reduksjon av liggetid 
på 0,2 dager i 2030 sammenliknet med 2013. Deler av denne, tilsvarende 0,1 liggedag, ble 
oppnådd allerede i 2017. Når videre reduksjon av liggetid iht. HFP med 0,1 dag, til 3,6 dager, 
legges til grunn i ny framskrivning til 2030, svarer dette opp for det økte sengebehov som 
middels utnyttelsesgrad tilsier. Antall senger i nytt sykehus vurderes derfor av Vestre Viken HF 
som tilfredsstillende.  
 
Innenfor poliklinikk gir ny dimensjonering med middels utnyttelsesgrad et behov for ytterligere 
15 rom. Den polikliniske aktiviteten fremskrives betydelig høyere i ny modell enn i HFP. 
Imidlertid forventes nye arbeidsformer knyttet til teknologi, som videokonsultasjoner, 
selvmonitorering og annen avstandsoppfølging, samt mer brukerstyrt oppfølging, å redusere 
antall oppmøter til poliklinikkene, jfr. regional utviklingsplan. Dette er det i mindre grad tatt 
hensyn til i framskrivningene.  
 
Driftstilpasninger mellom de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken gjøres fortløpende. 
Innenfor øyesykdommer arbeides det f. eks. allerede nå med å etablere en injeksjonspoliklinikk 
ved Bærum sykehus. Hit vil behandling som i dag foregår ved Drammen sykehus flyttes. Dersom 
nye arbeidsformer og tiltakene beskrevet over gir en reduksjon på 10 % av framskrevet 
aktivitet, vil dette redusere behovet med 12 standard poliklinikkrom ved middels utnyttelse. I 
forhold til ny aktivitetsframskrivning vurderer Vestre Viken HF derfor planlagt kapasitet innen 
poliklinikk som tilstrekkelig.  
 
Framskrivning av aktivitet innen psykisk helsevern og rusbehandling med middels 
utnyttelsesgrad, gir noe redusert behov for arealer som kan frigis til andre formål.  
 
Samlet sett vurderer derfor Vestre Viken HF dimensjoneringen i forprosjektet for nytt sykehus i 
Drammen som tilfredsstillende, også etter ny framskrivning basert på middels utnyttelsesgrad. 
 
Det gjøres for øvrig oppmerksom på at det i HFP er brukt en annen framskrivningsmodell enn 
Sykehusbyggmodellen, slik at utslagene ved bruk av middels utnyttelsesgrad sammenlignet med 
høy utnyttelsesgrad er mindre enn om Sykehusbyggmodellen var brukt også i konseptfasen.  
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I forprosjektrapporten er det også vist gode muligheter for utvidelse på sikt. Dette gjelder for 
alle hovedområdene for senger, behandling, poliklinikker og både innen somatikk og psykisk 
helsevern og rusbehandling. 
 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Basert på den løpende oppfølgingen av prosjektet gjennom prosjektstyret, foreliggende 
forprosjektrapport og prosjektstyrets vedtak av 14.  januar 2019, samt vedtak i styret i Vestre 
Viken HF 21. januar 2019, anser administrerende direktør at det er gjort et grundig arbeid i 
forprosjektfasen som legger et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet.  
  
Prosjektrapporten dekker de oppgaver og krav som ligger til en forprosjektfase, gitt av veileder 
for tidligfaseplanlegging og mandat for prosjektstyret gitt av Helse Sør-Øst RHF. 
  
Prosjekteringen har vært gjennomført med samhandling fra ansatte og brukere i Vestre Viken 
HF, med oppfølging av de krav om optimalisering og kostnadskutt som ble forutsatt i styresak 
006-2017.  
 
Siden forutsetningene for framskrivning og kapasitetsvurdering er endret i forhold til det som 
ble lagt til grunn for forprosjektet, har Vestre Viken HF gjort en ny vurdering av 
kapasitetsbehovet, framskrevet innenfor samme tidshorisont. Ny vurdering av Vestre Viken HF 
er basert på forutsetningene om utnyttelsesgrad og åpningstider som er vedtatt gjennom 
regional utviklingsplan. Beregningene viser at dette ville gi noe økt kapasitetsbehov, spesielt for 
poliklinikkrom. Samtidig redegjør Vestre Viken HF for at behovet kan løses innenfor samlet 
bygningsmasse og gjennom endret driftsopplegg. Administrerende direktør vil utover dette 
påpeke at forprosjektet viser gode utvidelsesmuligheter innenfor alle områder i bygget. 
 
Administrerende direktør har underveis i forprosjektet orientert styret om at kostnadene til 
fundamentering har økt på grunn av økt dybde til fjell og høyere infrastrukturkostnader blant 
annet på grunn av krav til veiutforming og en komplisert kryssing av jernbane. 
De økte kostnadene er søkt kompensert ved effektivisering av selve bygget og optimalisering av 
fundamenteringen. Dette har ikke gått på bekostning av kapasitet og kvalitet i bygget, slik at alle 
funksjonskrav er oppfylt som forutsatt. Det er forhandlet med eksterne parter om 
kostnadsdeling og tilskuddsordning for infrastrukturkostnadene. Prosjektet har påvist hvordan 
de totale kostnadene for prosjektet tilpasses styringsrammen.  
  
Øvrig risiko ut over vanlig prosjektrisiko er knyttet til tomteerverv og driftsøkonomi. Prosessen 
med tomteerverv pågår og administrerende direktør forutsetter at denne kan sluttføres som 
planlagt. Prosessen som er planlagt og avtalene som er gjort vil ikke hindre for framdriften av 
prosjektet. 
  
Vestre Viken HF har gjennomgått økonomiske beregninger og bærekraftanalyse på nytt i 
forprosjektfasen, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør konstaterer at 
Vestre Viken HFs arbeid med gevinstrealiseringsplaner ikke har kommet så langt som det er 
ønskelig for et forprosjekt. Vurderingene av økonomisk bærekraft viser at prosjektet isolert sett 
ikke er bærekraftig. Vestre Viken HF viser i sine planer økonomisk bærekraft på 
helseforetaksnivå for å gjennomføre både bygging av nytt sykehus i Drammen og ivareta 
nødvendige investeringer i øvrig virksomhet. Forutsetningene for denne konklusjonen er 
imidlertid krevende og bør underbygges bedre. Dette gjelder både effektiviseringstiltak som skal 
gjennomføres i de delene av Vestre Viken HF som ikke skal inn i det nye bygget og tiltakene for  
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virksomheten som skal inn i det nye sykehuset. Virksomheten i sykehuset i Drammen utgjør en 
høy andel av helseforetakets totale virksomhet, noe som medfører en sårbarhet som er høyere 
enn i andre helseforetak hvor nybyggprosjektet utgjør en mindre del av helseforetaket. Det er 
derfor avgjørende at helseforetaket realiserer driftseffektivisering som forutsatt og at gevinster 
realiseres som planlagt.  
 
Administrerende direktør anbefaler at Vestre Viken HF oppretter et organisasjons-
utviklingsprosjekt og gjennom dette forbereder organisasjonen på endring, tilpasser 
arbeidsprosesser og legger til rette for positive resultater i forkant av innflytting slik at de 
økonomiske forutsetningene for utbyggingen innfris. Videre må Vestre Viken HF arbeide 
ytterligere med en detaljert gevinstrealiseringsplan og konkrete tiltak for å oppnå den 
nødvendige økonomiske utviklingen, herunder planer for bemanningsutviklingen i årene frem 
til ferdigstillelse av bygget. Administrerende direktør vil etablere et systematisk opplegg for 
oppfølging og rapportering av dette arbeidet i tilknytning til de årlige prosessene for budsjett og 
økonomisk langtidsplan. Første rapportering fra Vestre Viken HF anbefales å være i forbindelse 
med budsjett 2020.  

 
Administrerende direktør forutsetter at det gjennom hele prosjektforløpet arbeides målrettet 
med å optimalisere prosjektet og definere tiltak som kan bidra til å redusere kostnadsnivået, slik 
at det etableres størst mulig grad av trygghet for at prosjektet kan gjennomføres innenfor 
styringsmålet. Det legges til grunn at prosjektet gjennomføres slik at sykehuset kan tas i bruk før 
sommeren 2025. Styret vil holdes orientert om fremdriften i prosjektet gjennom 
tertialrapporter som administrerende direktør vil fremlegge for styret. 
  
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner forprosjektrapporten for nytt sykehus i 
Drammen, Vestre Viken HF, og at denne legges til grunn for den videre gjennomføringen av 
prosjektet. Administrerende direktør anbefaler videre at prosjektet gjennomføres innenfor de 
beskrevne rammer og at gjennomføringen kan starte i henhold til fremlagt fremdriftsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Forprosjektrapport revisjon 3.0 av 15. januar 2019 
2. Delrapport økonomi 
3. Gevinster ved nytt sykehus i Drammen 
4. Notat fra Drammen kommune/Buskerud fylkeskommune datert 11.01.19 vedrørende 

Buskerudbypakke II- vedtatt delfinansiering til nytt sykehus i Drammen  
5. Notat fra Drammen kommune datert 30.01.19 vedrørende gang- og sykkelveier i tilknytning til 

nytt sykehus i Drammen 
 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 
 


