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1. Hva saken gjelder 
 
Styresaken har som formål å redegjøre for status per andre tertial 2021 for de regionale 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst. 
 
I saken inngår en kort beskrivelse av prosjekter og en vurdering av situasjonen med særlig 
henblikk på risikoområder og eventuelle avvik. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 

Regionale byggeprosjekter per andre tertial 2021 

Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier fra og med konseptfasen for alle regionalt prioriterte 
byggeprosjekter med følgende unntak: 

• Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF, hvor styret i sak 053-2014 sluttet seg 
til at prosjektet ble videreført i regi av helseforetaket. Styret forutsatte at Sykehuset i 
Vestfold HF som prosjekteier har det fulle ansvaret for økonomi, fremdrift og 
kvalitet.  

• Sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF, hvor styret i sak 
133-2020 vedtok at prosjekteierskapet overføres til helseforetaket. 

• Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF, hvor styret i sak 132-2020 
vedtok at prosjekteierskapet overføres til helseforetaket. 

 
Regionale byggeprosjekter hvor helseforetakene er leietakere er tatt med til orientering, og 
dette gjelder: 

• Prosjekt Oslo storbylegevakt, hvor Oslo kommune er prosjekteier og Oslo 
universitetssykehus HF skal leie ca. 55 prosent av arealene. 

• Prosjekt Livsvitenskapsbygget, hvor Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver og 
hvor det pågår et samarbeidsprosjekt med sikte på at Oslo universitetssykehus HF 
kan inngå leieavtale med Statsbygg for arealer til klinikk for laboratoriemedisin.  
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Overordnet risikovurdering per andre tertial 2021 

 
Tabell 1: Overordnet status for regionale byggeprosjekter per andre tertial 2021. 

 
 
Tabell 1 viser status per andre tertial 2021 for regionale byggeprosjekter med en 
kostnadsramme på over 500 millioner kroner, hvor styret har godkjent oppstart av 
konseptfase eller påfølgende faser. I totalvurderingen er det kun to av prosjektene som 
vurderes å inneha forhøyet risiko utfra den planfasen de befinner seg i. De vesentligste 
risikoområdene i disse prosjektene er: 
 

• Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 
Prosjektet er i gjennomføringsfase og hovedaktiviteten i perioden var grunn- og 
betongarbeider. Utfordringen som ble rapportert i tredje tertial 2020, forventes å 
medføre en merkostnad i størrelsesorden 300 millioner kroner. Manglende dekning 
av 90 millioner kroner for infrastrukturkostnader fra Buskerudbypakke 2, Drammen 
kommune, innebærer en økonomisk usikkerhet for prosjektet. Det er også 
kostnadsmessig risiko i forbindelse med rekkefølgekrav for infrastruktur i området 
rundt sykehustomta. Summen av disse forholdene medfører en økonomisk situasjon 
i prosjektet som er utfordrende.  
 

• Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF 
Prosjektet er i forprosjektfase. Prosjektet har fortsatt høy reguleringsrisiko, og dette 
vil vedvare inntil den pågående reguleringsprosessen er avsluttet ved endelig 
politisk behandling. Reguleringsrisikoen omfatter mulig kostnadsøkning som følge 
av at Oslo kommune pålegger forslagsstiller rekkefølgetiltak utover det som allerede 
er ivaretatt i kostnadsrammen. Videre er det risiko for at forsinket fremdrift i 
reguleringsplanprosessen kan medføre at reguleringsvedtak ikke vil foreligge ved 
planlagt ferdigstillelse av forprosjektet sommeren 2022.  
 

  



 

Side 4 av 23 
 

 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Det arbeides godt med både arbeidsmiljø, smittevern og samfunnsansvar i alle de regionale 
byggeprosjektene. Dessverre har det i perioden likevel blitt registrert én fraværsskade i 
perioden, som medførte 10 dagers sykemelding for vedkommende.  
 

Utvikling av byggekostnader 

Prisutviklingen for nybygg1 har de siste ti årene vært stabil i området 3-4 prosent per år. I 
siste periode, februar 2021 til august 2021, har prisstigningen økt til 4,9 prosent. Dette 
skyldes i hovedsak økt materialkostnad. Analyser viser at prisindeksene henger litt etter 
utviklingen i de faktiske materialprisene, spesielt for trevirke og stål. Det er forventet en 
negativ prisindeks for siste periode av 2021. Videre ansees det sannsynlig at indeksen 
holdes lav, cirka én prosent for 2022 og 2,8 prosent for 2023. Den sterke veksten fra første 
del av 2021 forventes dermed korrigert i 2022 for deretter å vise mer normale indekser i 
2023.  
 

Prosjekter i gjennomføringsfase – status per andre tertial 2021 

Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

Styret 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 millioner kroner (P50, prisnivå desember 2017). I dette beløpet inngår kostnader for 
stråleterapi og ikke-byggnær IKT. Tomteerverv inngår ikke i styringsrammen.  
 

                                                           
1 Basert på norsk prisbok sine indikatorer for kontorbygg og sykehjem (hele bygg) 

Bilde 1: Ny kulvert under jernbanene ved Nytt sykehus i Drammen løftes på plass 
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Bilde 2: Nytt sykehus i Drammen (illustrasjon), sett fra Drammensfjorden 

 
Bilde 3: Oversiktskart Nytt sykehus i Drammen  

 
Fremdrift  

I løpet av seks uker i sommer er det bygget kulvert under jernbanen. Arbeidet ble utført i 
henhold til fremdriftsplan, og i perioden for sommerbrudd for togtrafikken. Arbeidene med 
pele- og betongarbeider pågår fortsatt og er utfordrende. Det pågår fortsatt noe grunnarbeid 
i vestre del av tomten, hvor grunnforholdene krevende. Prosjektet er forsinket i forhold til 
opprinnelig plan, men har etablert en forseringsplan med mål om å være tilbake på 
opprinnelig plan ved utgangen av 2022. Ved utgangen av august er prosjektet to til tre uker 
bak forsert plan.  
 
Økonomi  

Økonomisk oversikt for prosjekt Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF fremkommer av 
tabell 2 under.  
 
Tabell 2: Status økonomi, prosjekt Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, tall i millioner kroner. 

Totalt for prosjektet  
 

Akkumulert for prosjektet Inneværende tertial 2021 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
12-2017) 
Sak 017-2019 

Styringsramme 
prisjustert 
01.12.2020 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett Års-
estimat 

9.966 
 

10.943 10.943 3.927 2.341 2.289 439 489 1.384 1.521 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT. 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt januar 2018.  



 

Side 6 av 23 
 

Avviket for 2021 består i hovedsak av økte kostnader som følge av utfordrende 
grunnarbeider. 
 
Den økonomiske situasjonen for prosjektet er utfordrende etter merkostnader knyttet til 
pelearbeidene og bortfall av ekstern finansiering av infrastruktur. Prosjektet er i en fase 
med planlagte kontraheringer for til sammen 2,5 milliarder kroner i løpet av høsten. Den 
ekstraordinære prisstigningen på viktige råvarer som f.eks. tre og stål gir utslag på 
markedsprisene i entreprisekonkurransene.  
 

Hovedaktiviteter i perioden  

Pelearbeidene under kjeller ble ferdigstilt i perioden. Betongarbeider for kjeller har pågått i 
hele perioden med høy produksjon. Videre har det vært stor aktivitet for pele- og 
råbyggsentreprisene for sentralbygget. Betongarbeider for poliklinikkbygg 1 startet før 
sommeren.  
 
Både detaljprosjektering og anskaffelsesprosesser pågår i henhold til plan. Følgende 
anskaffelsesprosesser er under gjennomføring: 

• Totalentreprise for psykiatribyggene 
• Innvendige arbeider i behandlingsbygg, poliklinikk og servicebygg 
• Flere ulike tekniske entrepriser for sentralbygg 
• Gass- og trykkluftanlegg, samt luftbehandling 
• Utstyrsanskaffelser som sykeromskanaler og belysningsutstyr 

 

Hovedaktiviteter neste periode  

• Ferdigstille betongarbeider i kjeller 
• Fortsatt råbyggsarbeider for sentralbygg 
• Utendørs infrastrukturarbeid som ferdigstillelse av kulvert og oppstart gang- og 

sykkelbro, samt sjøledning til renseanlegget. 
• Grunnsteinsmarkering 3. september  
• Videre arbeid med anskaffelsesprosesser 

 

Risiko 

De vesentligste risikoene i prosjektgjennomføringen anses å være:  

1) Utfordringer med pelearbeidene 
Utfordringen som ble rapportert i 3. tertial 2020, forventes å medføre en direkte 
merkostnad i størrelsesorden 300 millioner kroner. Dette har medført en økonomisk 
situasjon for prosjektet som er utfordrende.  

2) Bortfall av ekstern finansiering 
Det var forutsatt i styresak 017 -2019 at Buskerudbypakke 2 skulle gi et 
finansieringstilskudd på 90 millioner kroner for infrastrukturkostnadene. I 
forbindelse med fylkesreformen bortfalt dette finansieringstilskuddet. Denne 
manglende finansieringen er foreløpig forutsatt dekket av prosjektets reserve (U9 
Forventet vekst).  Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF har i perioden 
avholdt et møte med Drammen kommune. Kommunen kom ikke med konkrete 
signaler om bidrag.   
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3) Gang- og sykkelvei under Strandveien 
Prosjektet vil innlede dialog med Drammen kommune for å avklare prinsipp for 
fordeling av kostnader forbundet med likelydende rekkefølgekrav som er stilet til 
flere utbyggere i området. 

4) Koronapandemien 
Prosjektorganisasjonen og entreprenørene har håndtert koronasituasjonen i 
perioden. Direkte Covid-19 kostnader er moderate, men økte stålpriser, økt pris på 
trelast og lignende slår inn på markedsprisene i de konkurransene som er under 
evaluering.  

5) Gangbro fra Brakerøya stasjon 
Prosjektet har sammen med Helse Sør-Øst RHF avholdt et møte med ledelsen i 
BaneNOR Eiendom med mål om å endre kostnadsfordelingen. Nytt møte vil bli avholdt. 
 

Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF 

Tønsbergprosjektet er i avsluttende fase og somatikkbygget ble overlevert til Sykehuset i 
Vestfold 12. august 2021, ca. tre uker tidligere enn planlagt. Psykiatribygget ble tatt i bruk 
mai 2019.  
 

 
Bilde 4: Oversiktsbilde av Tønbergprosjektet august 2021. 

Fremdrift  

Somatikkbygget ble overlevert 12. august 2021, tre uker foran plan. Integrerte tester ble 
ferdigstilt i juli og prøvedrift startet for hvert av systemene etter gjennomført test. Ved 
overtagelse av somatikkbygget var det hovedsakelig avklaringssaker som gjensto i tillegg til 
gjennomgang av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold. Gjenstående punkter 
fra overtagelsbefaringer er forventet utbedret innen utgangen av september 2021. 
Prøvedrift fortsetter etter overtagelse og blir overvåket frem mot ibruktagelse som er 
planlagt 30. oktober 2021. Sykehuset i Vestfold HF vil gjennomføre virksomhetstesting i 
september. 
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Økonomi  

På rapporteringstidspunktet er det ingen uløste saker mellom kontraktspartene og det er 
enighet om sluttoppgjør før overlevering av somatikkbygget. Partene har også kommet til 
enighet om kostnader forbundet med Covid-19 som en del av sluttoppgjøret. 
 
Økonomisk oversikt for Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF, vises i tabell 3.  
 
Tabell 3: Status økonomi Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF, tall i millioner kroner.  

Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
012017) 
Sak 009-2017 

Styringsramme 
prisjustert 
30.08.2021 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett 

2.672 
 

3.207 
 

3.147 3.072 3.068 2.872 154 72 387 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT. 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt 2015, ekskl. byggelånsrenter på 38 mill. kr hittil i prosjektet og 3 mill. kr inneværende 
tertial. 
 
Per andre tertial 2021 er det ingen avvik fra gjeldende budsjett eller fremdriftsplan. 
 

Hovedaktiviteter i perioden  

Sykehusets driftsorganisasjon startet ved overtagelsen 12. august et program for testing av 
bygget for å avdekke og utbedre mulige feil innen innflyttingen. Så langt er det ikke 
avdekket feil av betydning gjennom denne testingen, men det er fortsatt deler av bygget som 
ikke er ferdig testet av driftsorganisasjonen.   
 

Hovedaktiviteter neste periode  

Gjennomføre virksomhetstester fram mot innflytting medio oktober 2021. 
 

Risiko 

Det er fortsatt noe risiko knyttet til at den gjenstående testingen kan avdekke feil som 
krever større ombygging eller innkjøp av nytt utstyr. 
 

Prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF 

Styret behandlet i sak 038-2020 forprosjektrapport for prosjekt Nybygg psykisk helsevern i 
Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, og besluttet å igangsette bygging på sykehusområdet Eg 
i Kristiansand.  Prosjektet har en styringsramme på 898 millioner kroner (P50, prisnivå 
desember 2019).  
 
Prosjektet omfatter et nybygg for psykisk helsevern som skal romme 70 
døgnbehandlingsplasser for voksne og ti døgnplasser for barn og ungdom. I tillegg 
inneholder bygget akuttmottak, poliklinikk og nødvendige støtteareal som kontorarbeids-
plasser med mer. Bygget oppføres på tomt sør for det eksisterende sykehuset på Eg. 
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Bilde 5: Foto fra Byggeplassen for prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand. 

 
Bilde 6: Illustrasjon av det ferdige bygget, Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand. 

 

Fremdrift  

Nybygg psykisk helsevern Kristiansand har reist seg på Egsjordet fra sommeren 2020 til et 
tilnærmet ferdig råbygg sommeren 2021. Nå kan formen og det spesielle designet på 
sykehuset ses. Bygget setter et stort fotavtrykk, men glir balansert og fint inn i terrenget 
med sin form og lave profil. Bygget har mye glass og lys, sammen med et stort utomhus- og 
grøntanlegg. Prosjektet er nå omtrent halvveis målt i byggetid. Det meste av tekniske 
løsninger er prosjektert og forankret, slik at alle resterende leveranser kan settes i bestilling. 
Prosjektet er i rute for oppstart test og prøvedrift 3. oktober 2022. Oppstart av 
pasientbehandling planlegges til april 2023. 
 
Prosjektet har gjennom hele året ligget noen uker foran plan. Dette skyldes god planlegging 
samt at industrialisering med prefabrikkering av reisverk i tre, stål og betong har gitt god 
effektivitet i prosjektet både gjennom våren og over sommeren.  
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Anskaffelse av fast inventar er på plan, men anskaffelse løst inventar ligger bak opprinnelig 
plan. Dette skyldes forsinkelse i ny nasjonal rammeavtale for kontormøbler og andre ikke 
medisinske møbler, som skulle vært klar i juni 2021. Avtalen er varslet klar fra 1. november 
2021. Forsinkelsen vurderes ikke som kritisk, med mindre det oppstår ytterligere 
utsettelser. 
 

Økonomi  

Økonomisk oversikt for prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet 
sykehus HF, fremkommer av tabell 4.  
 
Tabell 4: Status økonomi, prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, tall i millioner kroner. 

Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
122019) 
Sak 038-2020 

Styringsramme 
prisjustert 
01.12.2020 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett Års-estimat 

898 
 

927 927 840 543 523 123 118 357 352 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT, kostnad for forprosjektfasen inngår også i styringsrammen (P50). 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjektfase 06-2017, total kostnad for forprosjektfasen var 76 millioner kroner. 
 
Avviket mellom planlagt kostnad og virkelig kostnad skyldes periodisering, og påvirker ikke 
sluttprognosen. Avviket skyldes endringsordre i totalentreprisen og delvis også andre 
byggherrekostnader.  
 
I mai 2021 ble usikkerhetsanalysen for gjenstående kostnad i prosjektet gjennomført. 
Analysen viser at prosjektet har en sunn økonomi med et fornuftig nivå på reserver i denne 
delen av gjennomføringsfasen. 
 
Hovedaktiviteter i perioden  

• Ferdigstilt klimavegger og tak på byggeplass – milepæl «tett bygg» oppnådd i 
perioden 

• Detaljprosjektering og interiørkonsept er ferdigstilt i perioden.  
• Oppstart innredningsarbeider 
• Avklaringer knyttet til ikke-byggnær IKT og anskaffelser løst inventar 
• Oppstart kunstprosjekt 

 
Hovedaktiviteter neste periode  

• Innredningsarbeider på byggeplass 
• Oppstart terrengarbeider utomhus 
• Gjennomføre en ferdigbefaring i modellen for prosjekteringsgrunnlaget (BIM) 
• Programmering av ikke-byggnær IKT 
• Arbeid med anskaffelse løst inventar 
• Ferdigstille kunstplan og gjennomføre konkurranse for anskaffelse av kunstner 
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Risiko  

Risiko er knyttet til følgende hovedområder: 
1. Følger av koronasituasjonen: Prosjektet har etablert gode smittevernstiltak på 

byggeplass. Overordnet består dette av økt renhold, inndeling i kohorter og økt 
omfang av digitale møter. 

2. Sykemelding hos sentrale personer hos totalentreprenør: Risikoreduserende tiltak er 
iverksatt i form at økt involvering av andre personer som allerede er involvert i 
prosjektet. 

3. Ny nasjonal rammeavtale for kontormøbler og andre ikke medisinske møbler er 
forsinket: Avtalen skulle være klar i juni 2021, er nå varslet klar 1. november 21. 
Ytterligere forsinkelse kan påvirke fremdriften. Bruk av eksisterende avtale 
vurderes, men det vil kunne medføre kostnadskonsekvenser. 

4. Utvikling i lønns- og prisstigning: Usikkerhetsanalyse gjennomført i mai viser at 
lønns og prisstigning er en av de største risikopostene for prosjektet. Sykehusbygg 
HF gjennomfører for tiden analyser av utviklingen i indeks i forhold til 
kostnadsprofiler i prosjektet. 

5. Behov for tiltak for mobil og nødnett som faller bort: Prosjektet har satt av tre 
millioner i tilfelle mobil og nødnettdekning i ferdig bygg er for dårlig.  Dekningen i 
bygget kan måles så fort innvendige vegger er etablert høsten 2021.  

 

Prosjekt Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

Styret behandlet i sak 097-2019 forprosjektrapport for prosjekt Radiumhospitalet, Oslo 
universitetssykehus HF, med en styringsramme på 3 302 millioner kroner for nytt 
klinikkbygg og 1 541 millioner kroner for nytt protonsenter (P50, prisnivå januar 2018).  
 

 
Bilde 7: Dronebilde fra byggeplass ved Radiumhospitalet, august 2021 

Prosjektstyret ble etablert i perioden og første møte i prosjektstyret ble avholdt i mai. 
Grunnsteinsnedleggelse for prosjektet ble gjennomført den 24. august med deltakelse av 
blant annet helseminister Bent Høie. 
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Fremdrift  

Som en konsekvens av forsinkelser i grunnarbeidet legges det opp til større grad av 
parallelle aktiviteter på byggeplassen. Dette krever mer effektiv koordinering og 
grensesnittavklaringer mellom de ulike entreprenørene. Det er viktig for å ivareta trygge 
arbeidsforhold og redusere muligheten for ytterlige forsinkelser. De fysiske begrensningene 
rundt og på byggetomten skaper utfordringer med logistikkhåndteringen, og prosjektet 
vurderer derfor å etablere et overordnet logistikksystem for å sikre god planlegging og 
koordinering av logistikken i prosjektet. 
 
Fremdriften er 0,8 prosent bak godkjent plan, men dette påvirker ikke dato for forventet 
idriftsettelse. Fremdriften på byggeplassen prioriteres, og råbyggarbeidene følges tett opp 
for å sikre fremdrift. Hovedårsaken til forsinkelsen er utfordringer med bemanning på 
grunn av restriksjoner knyttet til koronapandemien.  
 

Økonomi  

Overordnet er prosjektets samlede prognose i henhold til budsjett. 
 
Tabell 5: Status økonomi, prosjekt Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i millioner kroner. 

 Totalt for prosjektet 
 

Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021  

 Styringsramme 
(P50, prisnivå 
012018) 
Sak 097-2019 

Styringsramme 
prisjustert 
31.12.2020 

Slutt-
prognose 

Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Års-
budsjett 

Års-
estimat 

Nytt klinikkbygg 3.302 3.583 3.583 1.728 1087 933 280 140 838 588 
Protonsenter 1.541 1.674 1.674 975 430 428 78 76 252 227 
SUM 4.843 5.257 5.257 2.703 1.517 1.361 357 216 1.090 815 
Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT. 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt april 2019. 
 
Årsestimatet er nedjustert med 275 millioner kroner i forhold til årsbudsjett. Dette skyldes i 
hovedsak utsatt oppstart av råbyggsentreprisen. Entreprisen skulle ha startet første tertial, 
men ble først igangsatt i inneværende periode på grunn av forsinkelser knyttet til 
entreprisearbeidene for grunnarbeider og fundamenter. Forsinkelsen medfører også 
forskyvninger for oppstart av entreprisen for tett bygg og de tekniske entreprisene.  

Bilde 8: Illustrasjon av vestibyle- og kaféområde i nytt klinikk- og protonsenter, Radiumhospitalet 



 

Side 13 av 23 
 

 

Hovedaktiviteter i perioden  

I perioden er det i hovedsak arbeidet med oppfølging av pågående byggearbeider.  
 
I juni og juli har hovedoppgavene på byggeplassen vært arbeider med plasstøpte 
konstruksjoner. Fremdriften for betongarbeidene er krevende, og det har vært aktivitet 
gjennom hele sommeren for å opprettholde fremdriftsplanen. Dette har medført at 
råbyggsentreprisen har startet opp med å etablere bærekonstruksjon. Dette medfører at 
prosjektet har flere angrepspunkter for videre arbeider slik at bemanningen kan trappes 
opp og hastigheten kan økes.  
 
Syklotron er ferdig produsert på fabrikk, og prosjektet gjennomfører fabrikkbesøk i neste 
periode.  
 
Det er startet samhandling med nye kontraktsparter og det er gjennomført forhandlinger 
med aktuelle leverandører for elektro- og sanitæranlegg. 
 

Hovedaktiviteter neste periode  

• Oppfølging og gjennomføring av aktivitet på byggeplass 
• Fortsatt arbeid med anskaffelsesprosesser av entrepriser og utstyr 
• Fortsette medvirkningsprosessen med Oslo universitetssykehus HF i henhold til plan  
• Fortsatte samhandlingsprosess med entreprenører 

 

Risiko  

Risiko er knyttet til følgende hovedområder: 
• Stram framdrift og følgekonsekvenser av forsinkelser med grunnarbeid: Det er pekt 

på risiko for forsinkelse på byggeplass på grunn av et stort antall parallelle 
aktiviteter. Det pågår konkretisering av tiltak for å bidra til god samhandling på 
byggeplassen, og verktøy for mer effektiv logistikkstyring  

• Fremdriftsplanen viser sammenfallende tidspunkt for leveranse av utstyr til 
protonprosjektene i Bergen og i Oslo i 2023. Det er dialog mellom prosjektene for å 
håndtere kapasitetsutfordringene dette kan medføre for utstyrsleverandøren. Tiltak 
for å løse dette på en hensiktsmessig måte vil bli innarbeidet i videre planer.  

• Koronasituasjonen: Det ser ut som at lettelser i koronatiltak gjør at tilgang på 
arbeidere fra utlandet blir enklere i periodene fremover, og risikoen knyttet til dette 
punktet er dermed redusert i forhold til tidligere rapportering. 

 

Prosjekt Oslo storbylegevakt, Oslo universitetssykehus HF 

Prosjektet Oslo storbylegevakt omfatter etablering av nytt bygg for Oslo storbylegevakt på 
Aker sykehusområde. Overordnet bestiller av prosjektet er Oslo kommune ved 
byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester. Overordnet utfører er byrådsavdeling 
for næring og eierskap. Operativ utfører er Omsorgsbygg Oslo KF. Prosjektet omfatter 
26.000 kvadratmeter storbylegevakt. Oslo universitetssykehus HF er en stor leietaker i 
storbylegevakten og vil leie ca. 55 prosent av arealene, inklusive en andel av fellesarealene. 
Det resterende arealet skal benyttes av Helseetaten i Oslo kommune.   
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Fremdrift  

Prosjektet er i byggefase, og storbylegevakten skal være i operativ drift i andre kvartal 2023. 
Prosjektet følger planlagt fremdrift og kostnadspådrag.  
 

Økonomi  

Det er totalt påløpt 1.199 millioner kroner i kostnader, som er fire millioner kroner mindre 
enn planlagt. Betalingsplan er iht. kontrakt og avtalt fremdrift. Prognosen for prosjektet er 
uendret, og dermed innenfor styringsrammen og totalbudsjettet.  
 
Fordeling av kostnadene mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune gjøres ikke 
endelig før ved ferdigstillelse, men fordelingen vil være henholdsvis om lag 55/45 prosent.  
  

Bilde 9: Illustrasjon Oslo Storbylegevakt med hovedinngangen i midten av bildet 
Bilde 10: Bilde fra byggekamera 15. september 2021, Oslo Storbylegevakt 
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Fordelingen og prosjektets totale styringsramme er angitt under:  
 

Omsorgsbygg Oslo KF  1 285,8 millioner kroner  
Oslo universitetssykehus HF 1 548,6 millioner kroner  
Prosjektets styringsramme (P50)  2 834,4 millioner kroner  

 
Oslo universitetssykehus HF sin andel er i henhold til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF i 
sakene 011-2019 og 009 -2020, justert slik at Oslo universitetssykehus HF skal anskaffe noe 
utstyr innenfor eksisterende avtaler i foretaksgruppen, og altså ikke gjennom avtalen med 
kommunen.  
 

Hovedaktiviteter i perioden  

Produksjon på byggeplassen er i henhold til gjeldende fremdriftsplan, herunder montering 
av bærekonstruksjon, arbeider for tett bygg, murerarbeid, tekniske arbeider innvendig og 
oppstart innvendige arbeider. Detaljprosjektering følger gjeldende leveranseplan.  
 

Hovedaktiviteter neste periode  

Fortsatt produksjon på byggeplass i henhold til gjeldende fremdriftsplan: 
 
Det er fortsatt fokus på koordinering av utstyrsleveranser i nært samarbeid med Oslo 
universitetssykehus HF med flere. 
 

Risiko  

Den økonomiske usikkerheten i prosjektet er vurdert som lav.  
 
 

Prosjekter i forprosjektfase – status per andre tertial 2021  

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente oppstart av forprosjektet i styresak 124-2020. 
Forprosjektet startet i januar 2021 og er planlagt gjennomført til sommeren 2022. 
Styringsrammen for gjennomføring av forprosjektet er satt til 650 millioner kroner 
inklusive merverdiavgift. 
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Bilde 11: Illustrasjon av hovedbygg for Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, sett fra Sognsvannsbekken. 

 

 

Fremdrift  

Første del av forprosjektet ble gjennomført som planlagt før sommeren, og prosjektstyret 
behandlet rapport som oppsummerer arbeidet i juni 2021. Etter sommeren er det 
gjennomført medvirkning for å utvikle standardrom for prosjektene. Det er planlagt 
ytterligere medvirkning for funksjon og løsning i oktober, og arbeidet med å forberede dette 
pågår. Prosjektutviklingen har fortsatt med innarbeiding av innspill fra 
medvirkningsprosessen og reguleringsplan-prosessen. Offentlig ettersyn av planforslagene 
er gjennomført før sommeren, og alle innspill og kommentarer er oppsummert og vurdert. 
Det pågår arbeid med å følge opp innsigelser og/eller uttalelser som er kommet fra 
offentlige myndighetsorganer i dialog med plan- og bygningsetaten, og avklare på hvilken 
måte planforslagene skal justeres.  Innspillene er vurdert som håndterbare. Det arbeides for 
at et revidert planforslag kan oversendes Oslo kommune ved plan- og bygningsetaten i løpet 
av høsten. Prosjektets risiko knyttet til regulering vurderes fortsatt å være en kritisk risiko.  
  

Bilde 12: Illustrasjon av Nye Aker sykehus, Oslo universitetssykehus HF. 
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Dette gjelder risiko knyttet til kostnader forbundet med rekkefølgetiltak, utforming med 
blant annet høyder og arealutnyttelse, og fremdrift til reguleringsplanprosessen. 
 

Økonomi  

Økonomisk oversikt for prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus 
HF, fremkommer av tabell 6.  
 
Tabell 6: Status økonomi, prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i millioner kroner. 

Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
012018) 
Sak 063-2020 

Styringsramme 
prisjustert N/A 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett Års-
estimat 

32.022 
 

N/A 32.022 
 

533 245 196 126 100 439 386 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT.  
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt 01-2021. 
 
Det er noe lavere akkumulert forbruk enn budsjettert. Dette skyldes lavere kostnader 
knyttet til prosjektadministrasjon og senere mobilisering av utstyr- og IKT-rådgivere enn 
opprinnelig planlagt. 
 

Hovedaktiviteter i perioden  

• Reguleringsplanforslagene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet har i perioden vært 
ute på offentlig ettersyn. Resultatene fra den offentlige høringen foreligger og 
innsigelser og uttalelser fra det offentlige er vurdert som håndterbare. 
Riksantikvaren (RA) har fremmet innsigelser til deler av planen for både Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet. Det har blitt avholdt dialogmøter med Riksantikvaren i juni og i 
august hvor forslag til justeringer i reguleringsplanene har blitt drøftet. Målsettingen 
er at justeringene skal føre til at Riksantikvaren trekker sine innsigelser. For øvrig er 
det ikke reist innsigelser til planene fra andre statlige instanser med 
innsigelsesmyndighet. 

• Medvirkningsprosessen pågår som planlagt i samarbeid med Oslo 
universitetssykehus HF. I perioden er det er gjennomført fem møteserier med 
funksjonsplassering, standardrom og unike rom som hovedtema. Arbeidet med 
avklaring av forslag fra fagrapportene er videreført i samarbeid med Oslo 
universitetssykehus HF. Det er etablert en systematikk hvor problemavklaringer 
beskrives og avklares mellom partene som grunnlag for prioritering og beslutning. 

• Arbeidet med planlegging av IKT-plan til forprosjektet har startet opp i samarbeid 
med Sykehuspartner HF. 

• Hovedaktiviteten i prosjekteringen har vært prosjektutvikling med innarbeiding av 
innspill fra medvirkningsprosessen, og det har blitt jobbet med å avklare nødvendige 
bearbeidinger av reguleringsplanforslagene som følge av mottatte høringsuttalelser 
og innsigelser.  
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Hovedaktiviteter neste periode  

• Reguleringsprosess fortsetter, herunder oppfølging av høringsuttalelser og 
innsigelse til reguleringsplanforslagene, i form av bemerkningsmøter og dialogmøter 
med Plan- og bygningsetaten, og forberedelser før politisk behandling.  

• Videreføre medvirkningsprosessen for å fastlegge funksjonsplasseringer og 
plassering av rom innenfor funksjonen med fokus på arbeidsflyt og felles prinsipper.  

• Utarbeide første utgave av kalkyler for oppdaterte konsepter. 
• Plan for arbeid med IKT-plan vil bearbeides nærmere og avstemmes med Oslo 

universitetssykehus HF. I dette inngår å finne avhengigheter til nye driftskonsepter 
samt å planlegge aktiviteter for å utvikle innholdet i teknologi som skal understøtte 
disse. 

• Arbeid med gevinstrealiseringsplaner hos Oslo universitetssykehus HF. 
 

Risiko  

Prosjektets risiko knyttet til reguleringsplanarbeidet vurderes fortsatt å være den mest 
kritiske risikoen for prosjektet: 

• Resultatene fra den offentlige høringen foreligger og innsigelser og uttalelser fra det 
offentlige er vurdert som håndterbare. Prosjektets risiko knyttet til regulering 
vurderes imidlertid fortsatt å være en kritisk risiko, når det gjelder risiko knyttet til 
kostnader forbundet med rekkefølgetiltak, utforming med blant annet høyder og 
arealutnyttelse, og fremdrift til reguleringsplanprosessen. 

• I perioden har prosjektet fått utarbeidet planjuridisk vurdering av rekkefølgetiltak 
som prosjektet mener ikke er planavledet og i samsvar med tiltaket. Vurderingen er 
sendt plan- og bygningsetaten som høringsuttalelse til planforslaget. 

• Som følge av justerte reguleringsplanforslag, fagrapporter og ny prosjektutvikling er 
det identifisert foreløpig vekst i arealbehov. Det er iverksatt tiltak for å få kontroll og 
oversikt over arealutviklingen, og det arbeides med optimalisering av arealer som en 
del av prosjekteringsarbeidet. I det videre arbeidet vil det være nødvendig med 
ytterligere bearbeiding og optimalisering av prosjektet. I tillegg kan bli nødvendig, i 
samarbeid med Oslo universitetssykehus HF og andre brukere, å foreta 
prioriteringer og vurdere konsekvenser for å holde seg innenfor prosjektets vedtatte 
styringsramme.  

 
 

Prosjekter med godkjent konseptfase – status per andre tertial 2021 

Prosjekt Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF 

Ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst skal bygges på Ila i Bærum kommune. Styret i 
Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 070-2017 konseptrapport for ny regional 
sikkerhetsavdeling. I styresak 068-2021 gav styret sin tilslutning til at prosjektet kan 
videreføres til forprosjekt, med noen justeringer. I den forbindelse har prosjektet endret 
navn til Ny sikkerhetspsykiatri.  
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Bilde 13: Illustrasjon fra planforslag for lokasjonen Ila sør, Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF. 

 

Status  

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styresak 068-2021 Oslo universitetssykehus HF – oppstart 
forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri at avklart kapasitet for lokal sikkerhetspsykiatri for 
Oslo universitetssykehus HF skal inkluderes i forprosjektet, sammen med regional 
sikkerhetsavdeling og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og 
rettspsykiatri. Videre skal det på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF utredes og vurderes egnet 
lokalisering av regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA). 
 
For å komme videre med etablering av ny sikkerhetspsykiatri, har prosjektet gjort en 
vurdering og valgt entreprisemodell. Helse Sør-Øst RHFs prosjektorganisasjon har vurdert 
at prosjektet har en størrelse og kompleksitet som tilsier at det er egnet for gjennomføring i 
en totalentreprise med samspill. I en totalentreprise med samspill vil entreprenøren 
kontraheres tidligere enn i en normal totalentreprise. På dette grunnlaget har 
prosjektorganisasjonen startet et arbeid med forberedelser knyttet primært til en slik 
anskaffelse, slik at den sentrale samarbeidspartneren og totalentreprenøren kan være klar 
til oppstart samtidig med forprosjektfasen. Forprosjektet har planlagt oppstart i løpet av 
første kvartal 2022.  
 
Medvirkningsprosessen er også under forberedelse, ved at det planlegges for medvirkning 
fra brukere og ansatte. Oslo universitetssykehus HF har etablert arbeidsgruppe for å 
gjennomgå konseptfasens funksjonsprogram i samarbeid med prosjektorganisasjon, og for å 
forberede samspillsfasen våren 2022.  
 
At virksomhetsinnhold og reguleringsplanarbeidet ikke er avklart innen oppstart av 
forprosjektet, medfører økt risiko i forhold til normal gjennomføring av forprosjektfasen. 
 

Prosjekt Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF 

Styret behandlet i sak 133-2020 konseptrapport for samling av sykehusbasert psykisk 
helsevern med en styringsramme på 815 millioner kroner (P50, prisnivå april 2020). 
Prosjektet avventer finansiering i statsbudsjett. 
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Prosjektet skal samle sykehusbasert psykiatri på Nordbyhagen, og består av følgende 
delprosjekter med nybygg samt noe tilpasning av eksisterende arealer: 

a) Tilbygg for voksenpsykiatri – 8.179 kvadratmeter 
b) Tilbygg for barne- og ungdomspsykiatrien – 1.013 kvadratmeter 
c) Nytt parkeringsareal under bakken for 130 biler/ca. 3.500 kvadratmeter 
d) Ombygging av nåværende bygningsmasse – 1.457 kvadratmeter 

 

 
Bilde 14: Skisse som viser plassering av sykehuspsykiatri på Nordbyhagen, Akershus universitetssykehus HF. 

Status 

Prosjektet er i en «mellomfase» hvor oppstart forprosjektet er planlagt i starten av 2022 
under forutsetning av tildelt lån over statsbudsjettet for 2022 som legges frem høsten 2021.  
 
Helseforetaket gjennomfører noe prosjektrelatert forberedende arbeid i denne 
mellomfasen. Hovedaktivitetene er: 

• Etablering av kontraktstrategi 
• Avklare organisering i forprosjektet 
• Mindre endringer i reguleringsplanen 
• Kvalitetssikring av enkelte elementer i konseptrapporten 

 

Prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF 

Styret godkjente konseptrapporten i styresak 132-2020, med styringsramme på 1.089 
millioner kroner. Prosjektet avventer finansiering i statsbudsjett før oppstart forprosjekt. 
 
Prosjektet Utbygging somatikk Skien, er et prosjekt for å utvikle sykehuset i Skien gjennom 
tre delprosjekter: 

• Nytt strålesenter for Telemark og Vestfold sykehusområde med to lineær 
akseleratorer (linac) og utvikling av kreftsenter for Sykehuset Telemark HF. 

• Nytt sengebygg med 101 døgnplasser. 
• Utvidet og ombygd akuttsenter med avklaringspost med 15 sengerom. 

  



 

Side 21 av 23 
 

 
Bilde 15: Mulig utforming av område basert på konseptarbeidet for prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset 
Telemark HF 

 

Status  

Prosjektet er nå i en «mellomfase» hvor oppstart forprosjektet er planlagt i starten av 2022 
under forutsetning av tildelt lån over statsbudsjettet for2022 som legges frem høsten 2021. 
 
Helseforetaket gjennomfører noe prosjektrelatert forberedende arbeid i denne 
mellomfasen. Hovedaktivitetene er: 

• Etablering av kontraktstrategi 
• Avklare organisering i forprosjektet 
• Kvalitetssikring av enkelte element i konseptrapporten 

 

Prosjekter i konseptfase – status per andre tertial 2021 

Det var ingen prosjekter i konseptfase per andre tertial 2021. 
 

Prosjekter under utredning – status per andre tertial 2021 

Prosjekt Livsvitenskapsbygget, Oslo universitetssykehus HF 

Helse Sør-Øst RHF arbeider med en avtale med Kunnskapsdepartementet om nytt bygg for 
livsvitenskap. Prosjektet for nytt livsvitenskapsbygg understøtter målbildet for 
videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF, og bidrar til tidligere realisering av 
faglige og økonomiske gevinster fra samling av laboratoriemiljøet. Statsbygg er byggherre 
for Livsvitenskapsbygget på vegne av Kunnskapsdepartementet. Det innebærer at Statsbygg 
ivaretar all prosjektering og bygging av det nye Livsvitenskapsbygget, inkludert arealer 
øremerket Oslo universitetssykehus HF, som leietaker.  
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Bilde 16: Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget. Mulige arealer for Oslo universitetssykehus HF er markert med blått og 
grønt. 

Prosjektets aktiviteter i perioden har pågått som planlagt. Hovedaktivitetene er: 
• Rapport fra utredningen inkludert økonomiske analyser er ferdigstilt som planlagt 
• Rapport fra ekstern kvalitetssikrer er mottatt 
• Arbeidet med romfunksjonsprogram har startet opp 

 

Rapport fra utredningsfasen er i perioden behandlet i styrene ved Oslo universitetssykehus 
HF og Helse Sør-Øst RHF. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet etter utgangen av andre 
tertial 2021 sak 099-2021 Oppfølging av sak 069-2021 Samlokalisering av deler av Oslo 
universitetssykehus HFs virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget.  
 
Arbeidet med medvirkning for ferdigstillelse av romprogram og for utarbeidelse av 
romfunksjonsprogram videreføres i neste periode.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
De regionale byggeprosjektene er store og komplekse prosjekter som representerer 
betydelige samfunnsverdier. Prosjektene er av stor betydning både for det aktuelle 
helseforetak, regionen og samfunnet for øvrig.  
  
Administrerende direktør konstaterer at samtlige utbyggingsprosjekter i hovedsak følger 
vedtatte planer for tid, kostnad og kvalitet. Identifiserte risikoforhold i prosjektene følges 
opp i prosjektstyrene frem mot neste tertialrapportering. 
 
Nytt sykehus i Drammen ligger etter opprinnelig plan på grunn av utfordringer med peling 
og grunnforhold. Prosjektet har i inneværende periode arbeidet videre med tiltak for å 
redusere konsekvensene for fremdrift og kostnader som følge av utfordringene som har 
oppstått. Tiltakene innebærer vedtak og igangsetting av en forsert fremdriftsplan, med mål 
om å være tilbake på opprinnelig plan i desember 2022, slik at sluttmilepælene kan 
opprettholdes.  
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Det er fortsatt knyttet reguleringsrisiko til prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
Reguleringsplanprosessen pågår, og prosjektet avventer behandling av høringsinnspill og 
kommunens videre saksbehandling. Usikkerheten vil vedvare inntil endelig politisk 
behandling, forventet sommeren 2022.  
 
Koronasituasjonen har i løpet av perioden ikke påvirket prosjektene vesentlig utover 
framdriftsmessige utfordringer i perioder og bruk av ressurser for å tilrettelegge for godt 
smittevern. De prosjektene som er avhengig av leveranser og spesialkompetanse fra 
utlandet opplever at lettelsene i reiserestriksjonen øker forutsigbarheten og 
gjennomføringsevnen i forbindelse med arbeidet.  
 
Den ekstraordinære prisstigningen på viktige råvarer (trelast, stål) i 2021 gir utslag på 
markedsprisene i entreprisekonkurransene som pågår. Prognosene tilsier en nedjustering 
av indeksene siste tertial av 2021 og at prisstigningen vil være lavere enn normalt i 2022 før 
normalisering i 2023.  

Øvrige risikoelementer og avvik som er rapportert fra de regionale byggeprosjektene 
vurderes i stor grad å være innenfor det risikobildet som må forventes i de fasene 
prosjektene er i.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per andre tertial 2021 for regionale 
byggeprosjekter til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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