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1.  Hva saken gjelder 
 
Denne styresaken redegjør for status pr. 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen, 
jfr. styresak 017-2019 hvor forprosjektrapport og start av gjennomføring ble godkjent.  
 
Saken omhandler en kort beskrivelse av status for prosjektet og en vurdering av 
risikoområder og eventuelle avvik.  
 
Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen er vedlegg til saken. 
Denne ble behandlet i prosjektstyret 22. mai 2019.  
 
 

2.  Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
2.1 Nytt sykehus i Drammen 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 017-2019 forprosjektrapport for nytt sykehus i 
Drammen og besluttet å igangsette bygging av nytt sykehus på Brakerøya med en 
styringsramme på 9,966 mrd. kroner (P-50, prisnivå desember 2017). I dette beløpet inngår 
kostnader for stråleterapi og ikke byggnær IKT. Tomteerverv inngår ikke.  
 
Helse Sør-Øst RHF er byggherre og har 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 som er oppnevnt av 
Helse Sør-Øst RHF. 
 
Status for pr 1. tertial 2019 er oppsummert i tabellen under. 
 
Tabell 1: Oppsummering status fremdrift, økonomi, kvalitet, risiko og total vurdering for prosjekt nytt sykehus i Drammen 

 
 
 
Prosjektet har følgende hovedmilepæler: 

• Mars 2019:  Oppstart riving og klargjøring av tomt  
• Oktober 2019:  Oppstart byggearbeider med utgraving av tomt  
• 3. kvartal 2020: Betong- og pelearbeider for kjeller 
• 1. kvartal 2021: Oppstart råbygg 
• 3. kvartal 2024: Ferdigstilling av innvendige arbeider og tekniske installasjoner 
• Mai 2025:  Klinisk drift  

  

Helseforetak Prosjektnavn Planfase Fremdrift Økonomi Kvalitet Risiko * Totalt ** Styresak

Veste Viken HF Nytt sykehus i Drammen Gjennomføringsfase  sak 017-2019
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2.2 Hovedaktiviteter i perioden  

I perioden er følgende hovedaktiviteter utført:  
• Detaljprosjektering av områder i sentralbygget (behandlings-, poliklinikk- og 

sengeområder) og i servicebygget 
• Utvidede miljøundersøkelser som grunnlag for tiltaksplaner for håndtering av miljøgifter  
• Utarbeidelse av entrepriseplaner og entreprisedokumenter  
• Detaljregulering 
• Leverandørkonferanser for utvalgte områder for å kvalitetssikre 

prosjekteringsgrunnlaget 
• Budsjettrevisjon nr. 1 med etablering av entreprisebudsjett ble gjennomført i februar 

og behandlet i prosjektstyret 1. mars 
 

2.3 Fremdrift 

Fremdriften for detaljprosjekteringen ligger foran plan. Arbeidet med detaljregulering og 
utarbeidelse av kravspesifikasjoner for entrepriser følger fremdriftsplanen.  
 

2.4 Økonomi 

Forprosjektfasen ble avsluttet i november 2018, og prosjekteringen gikk deretter over i 
detaljprosjektering.  
 
Byggeprosjektet følger årsbudsjettet og styringsrammen (totalbudsjettet) slik vist i tabellen 
under. 
 

I perioden Akkumulert Budsjett fase Totalbudsjett 
(prisnivå, jf. 

styresak) 

Siste 
prisjustering 

Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk  des. 2017  
sak 017-2019 

des. 2018 

71,5 67,4 244,7 240,5  9.966,0 10.312,4 
 
Det er per 1. tertial ikke identifisert avvik som vurderes å få følger for kravet om at 
prosjektet skal ferdigstilles innenfor gitt økonomisk styringsramme og til avtalt tid.  
 
Det vises for øvrig til omtale under risikovurdering ang. delfinansiering av infrastruktur 
gjennom Buskerudbypakke 2.   
 

2.5 Risikovurdering 

Det har ikke vært registrert premissendringer i perioden. 
 
Det er per 1. tertial 2019 to forhold som innebærer en moderat risiko med hensyn til 
gjennomføringen.  

• Selv om det er gjort omfattende grunnundersøkelser, kan det ikke utelukkes at det 
vil avdekkes nye forekomster av miljøgifter i løpet av det videre arbeidet. Dette kan 
påvirke fremdrift og økonomi, siden et uventet funn vil kreve stans i arbeidet inntil 
analyseresultater foreligger og eventuelle godkjenninger fra Miljødirektoratet 
foreligger   
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• Arbeidet i en byggegrop som ligger under grunnvannsspeilet krever vanntett spunt. 

Omfanget av pæler og konstruksjoner i grunnen er nøye kartlagt, men det vil 
allikevel være en restrisiko knyttet til dette arbeidet  

 
Etter periodeslutt er det avklart at Nedre Eiker kommune har besluttet å tre ut av 
samarbeidet om Buskerudbypakke 2. Dette innebærer at forutsetningen om delfinansiering 
av infrastruktur til sykehuset ikke er tilstede da dette krever enighet i alle kommunene i 
området.  Bortfallet av denne finansieringen på 90 millioner kroner, må kompenseres ved 
prosjektets kuttliste for kostnadsreduksjoner dersom andre løsninger ikke lar seg etablere.  
 
I forbindelse med høring på reguleringsplanen kom det etter periodeslutt innsigelser fra 
Statens vegvesen og Fylkesmannen.  Fylkesmannen har i brev av 02.07.2019 meddelt 
Drammen kommune at Fylkesmannen trekker sin innsigelse til detaljregulering for nytt 
sykehus på Brakerøya med Drammen helsepark. Det er god dialog mellom partene og 
Drammen kommune, og det arbeides videre med å avklare innsigelsene fra Statens 
Vegvesen. Planen skal behandles i Drammen bystyre 03.09.2019 
 

2.6 Hovedaktiviteter neste periode 

I neste periode vil hovedaktiviteter være:  
• Detaljprosjektering  
• Behandle høringsuttalelser til detaljreguleringen  
• Kontrahering av entreprenør for entreprise Sikringskonstruksjoner og graving  
• Kunngjøring av entreprise Rigg og drift  
• Fokusgruppemøter for å sikre underlag til detaljprosjektering av utvalgte områder 

som sykehusapotek, laboratoriemedisin og bildediagnostikk  
• Oppstart av arbeidsmøter som har fokus på arbeidsmiljøfaktorer 
• Videreføre arbeid med tomteerverv  
• Søknad om støtte til løsning for nødstrøm til sykehuset vil bli sendt fra Glitre energi 

til Enova. Utfallet av søknaden vil ikke påvirke prosjektets økonomi  
 
 

3.  Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør kan med basis i tertialrapport for 1. tertial 2019 konstatere at 
prosjektet nytt sykehus i Drammen har en framdrift og økonomi per 1. tertial som forutsatt i 
gjeldende planer. 
 
De risikoer og avvik som er rapportert vurderes å være innenfor det risikobildet som må 
forventes i den fasen som prosjektet er i nå.  
 
Etter tertialrapportens behandling i prosjektstyret, er det fremkommet opplysninger om at 
finansieringen fra Buskerudbypakke 2 bortfaller på grunn av at en av kommunene har 
trukket seg. Bortfallet av denne finansieringen må kompenseres ved prosjektets kuttliste for 
kostnadsreduksjoner, dersom andre løsninger ikke lar seg etablere.  
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Administrerende direktør forutsetter at innsigelser vedrørende detaljreguleringsplanen 
løses mellom partene, slik at planen blir vedtatt som forutsatt. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar tertialrapport for første tertial 2019 for 
prosjekt nytt sykehus i Drammen til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Tertialrapport 1. tertial 2019, prosjekt nytt sykehus i Drammen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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