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Sammendrag 

Prosjekt  
Oslo universitetssykehus HF er i prosess med å etablere nye sykehusbygg. Det er etablert èn prosjekt-

organisasjon for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF, hvor Nye Rikshospitalet er et av fire delprosjekter i 

denne porteføljen med selvstendig leveranseansvar innenfor godkjent mandat og rammer. Videre har Nye 

Rikshospitalet sin egen prosjektorganisasjon og prosjekteringsgruppe. Nye Rikshospitalet utarbeider nå et 

forprosjekt som etter planen styrebehandles høsten 2022. 

Nye Rikshospitalet omfatter et bruttoareal nybygg på ca. 150.000 m2. 

Oppdrag 
Atkins Norge AS har i perioden mai – juli 2022 bistått med gjennomføring av usikkerhetsanalyser av 
investeringskalkylene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Oppdraget inkluderer ikke kvalitetssikring av 
prosjektenes basiskalkyler, kvalitetssikringen av basiskalkylene er forutsatt gjort av prosjektorganisasjonen. 
 

Sentrale forutsetninger 
Analysen omfatter ikke større premissendringer i det videre prosjektforløpet, dvs. endringer i prosjektets 

premisser som er av en slik art at det med rimelighet kan forventes at endringene finansieres ved særskilt 

tilleggsbevilgning. Tilsvarende omfatter ikke analysen mulige kostnadskutt eller effekt av risikoreduserende tiltak. 

Resultater og basiskostnad er i millioner januar 2021-kroner inkludert merverdiavgift. Det legges til grunn at 

funksjonsutstyr er rammestyrt og ikke beheftet med usikkerhet. Kostnader knyttet til O-IKT inngår ikke i kalkylen 

og er ikke en del av analysen. Prosjektet er tildelt økonomiske rammer der styringsrammen prisjusteres etter en 

egen indeks for sykehusbygg i Helse Sør-Øst. 

Usikkerhet knyttet til bevilgninger, finansieringskostnad, valuta og ekstremhendelser, hendelser med liten 

sannsynlighet og store konsekvenser er ikke medtatt i vurderingen. 

Virkningene av Covid-19 er dels reflektert i prisene i kalkylen ved at prisnivået er januar 2021. Det antas ingen 

nye runder med oppblomstring av pandemien som signifikant påvirker markedet. Krigen i Ukraina og den 

resulterende markedssituasjon pr. våren 2022, er ikke hensyntatt i basiskalkylen. I analysen er dette dekket 

gjennom to bidrag til markedsusikkerhet: Ett generelt bidrag (hovedanalyse) og ett ekstraordinært bidrag 

(tilleggsanalyse). 

Prosjektets karaktertrekk 
Alle prosjekter er unike, og det er viktig å avdekke karakteristika ved prosjektet som har potensiale til å påvirke 

usikkerhetsbildet. Følgende karaktertrekk er identifisert for Nye Rikshospitalet: 

▪ Leveransen: Prosjektet er et megaprosjekt. Prosjekteier har erfaringer fra store prosjekter. Prosjektet skal 
gjennomføres på et avgrenset område med mange angrepspunkter. Prosjektet er i stort basert på kjente 
løsninger med begrenset omfang av innovasjon. Utover størrelsen er kompleksiteten i løsninger bl.a. knyttet 
til høy tetthet av tekniske installasjoner, tilstand i eksisterende bygninger og infrastruktur, grunnforhold og 
anlegg i grunnen. Prosjektet har gjennomført omfattende grunn- og miljøundersøkelser. Grunnforholdene er 
ikke spesielt kompliserte, med hovedsakelig fundamentering på fjell. Det vil være behov for midlertidige 
tiltak for trikk, vegomlegging, infrastruktur og omrokeringer.      

▪ Styring og organisering: De prosjektutløsende behovene er tydelige og omforente. Prosjektets ambisjoner 
er generelt nøkterne, men høye på områder innen miljø. Resultatmålene er definert og prioritert der kostnad 
er prioritert foran framdrift. Prosjekteier har veletablerte rutiner for eierstyring. I perioden fram til 

ferdigstillelse av prosjektet vil det gå flere store prosjekter i parallell, noe som vil kreve betydelig kapasitet 
hos prosjekteier med tanke på prioriteringer og beslutningseffektivitet. Prosjektledelsen opplever at det per 
i dag er en tilstrekkelig organisasjon der det har vært god kontinuitet, også på rådgiversiden. Den skisserte 
kontraktstrukturen vil kreve omfattende kapasitet og erfaring i å styre mange leverandører, kontrakter og 
grensesnitt.  

▪ Omgivelser: Statlig regulering reduserer usikkerheten knyttet til eksterne, formelle avklaringer. Det er i 
dagens prosjektomfang og basiskalkyle tatt høyde for kjente planavledede rekkefølgekrav. Øvrige 
eksterne rammebetingelser kan bli avklart i prosesser knyttet til rammetillatelse og dialog med blant annet 
vernemyndigheter, arbeidstilsyn, vegmyndigheter og Luftfartstilsyn.  
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Det er ikke nylig gjennomført noen formalisert interessentanalyse for prosjektet. Det er likevel klart at 
interessentbildet er omfattende og potensielt krevende. Prosjektorganisasjonen har gode systemer og 
erfaring med interessenthåndtering i gjennomføringsfasen av slike prosjekter. Bymessige forhold som må 
håndteres på Gaustad er blant annet omlegging av trikk, omlegging av høyspentkabel og annen teknisk 
infrastruktur.  

▪ Leverandørmarked: Leverandørmarkedet for byggeprosjekter i Norge har i mange år vært karakterisert 
ved større markedssvingninger der det har vært krevende å lage prognoser for markedssituasjonen bare få 
år fram i tid. Prosjektet skal etter dagens planer kontrahere i perioden 2024-2027 og prosjektet har 
innhentet en markedsvurdering fra Prognosesenteret for perioden 2024-2031.  Prosjektet har jevnlig 
kontakt med markedet og har etablert et forslag til kontraktstrategi basert på en betydelig grad av 
oppdeling og tilhørende omfang av planlegging, styring og oppfølging fra byggherren. 

▪ Tid: I dagens planer forventes reguleringsplan vedtatt i Q4 2022 og tilsvarende B4-beslutning i samme 
kvartal. Med byggestart i 2023 og estimert 7,5 års byggetid fra oppstart grunnarbeider planlegges det 
med ferdigstillelse og oppstart drift i 2031. Prosjektet har dermed en lang varighet med nærmere 9 år fra 
ferdig forprosjekt til prosjektavslutning. Prosjektet har kritiske milepæler før oppstart knyttet til 
reguleringsplan, B4 beslutning og tilkomst (erverv av bygninger og grunn). Gjennomføringen er karakterisert 
ved høy kompleksitet i koordineringen av arbeider/grensesnitt og langvarig høy produksjon etter råbygg. 

▪ Økonomi: Finansieringen er avklart, basert på styringsramme vedtatt i forrige fase. Prosjektets kostnader 
kompenseres etter en bestemt vektet indeks som er en faktorprisindeks. Kostnadskalkylen er basert på 
standard metodikk for byggeprosjekter. Mengder er basert på forprosjektets BIM modell på 
kalkyletidspunktet. Kalkylen er gitt i januar 2021-prisnivå. Kostnadsbildet i prosjektet har vært stabilt de 
siste årene. 
 

Hovedresultater 
Hovedresultater, avrundet til nærmeste 100 millioner kroner, er vist i tabell under. 

Parameter Resultat med normal 
markedsusikkerhet 

Resultat med ekstraordinær 
markedsusikkerhet 

Basiskostnad 15 350 15 350 

P15 14 600 15 300 

P50 17 300 18 600 

P85 20 400 22 300 

Standardavvik 16 % 18 % 

Sannsynlighet for basis 24 % 16 % 

 

Hovedanalyse  

Usikkerhetsanalysen viser at P50- og P85-verdi for hovedanalysen er henholdsvis 17 300 og 20 400 millioner 

2021-kroner inkludert merverdiavgift. Videre viser analysen et relativt standardavvik på 16 prosent, og at det 

er 24 prosent sannsynlighet for at basiskalkylen er tilstrekkelig. Differansen mellom P50 og basis utgjør 1 950 

millioner tilsvarende 13 prosent.  

Prosessen med usikkerhetsanalysen har vært omfattende og grundig med god deltagelse fra prosjektet. 

Drøftingene har dels vært kjørt felles for Nye Rikshospitalet og Nye Aker.  

Det overordnede usikkerhetsbilde er dominert av markedsusikkerhet, både som mulighet og trussel. Et viktig 

moment er at markedsusikkerheten i hovedanalysen ikke reflekterer effekter fra krigen i Ukraina og Covid-19 

etter basiskalkylens prisnivå januar 2021. Identifiserte usikkerhetsdrivere, utover markedsusikkerhet, har sin 

hovedvekt i trusselsiden og er dominerende etter kontrahering og i gjennomføringsfasen. Estimatusikkerhet knyttet 

til Generelle kostnader og Felleskostnader og Bygning for Nybygg bidrar også til den totale usikkerheten.  

Usikkerhetsspenn er kvantifisert i arbeidsmøter og i dialog med prosjektet og resultatene er drøftet med 
prosjektet under avslutningen av analysen. Vi vurderer at resultatet er representativt for usikkerhetsbildet slik det 
er fremkommet i analyseprosessen. De kvantitative resultatene viser imidlertid et noe snevert usikkerhetsbilde 
sammenlignet med andre store og kompliserte investeringsprosjekter, f.eks. synliggjort i rapport fra MetierOEC 
og Prognosesenteret til Helse Sør-Øst om markeds- og risikoanalyse der forventet tillegg er vurdert, ref[6]. 
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Tilleggsanalyse 

Prosjektet blir kompensert etter en egen indeks i hele prosjektperioden. Basiskalkylen har prisnivå januar 2021 

og i hovedanalysen forutsetter kvantifiseringen av den generelle markedsusikkerheten at akkumulert effekt av 

prisutviklingen 2021-2024 fullt ut dekkes av den indeks prosjektet blir kompensert etter. Det er med andre ord 

en risiko for at markedsforholdene i 2024 avviker fra den generelle markedsusikkerheten. Sentrale årsaker et 

slikt scenario kan være at:  

▪ Krigen i Ukraina ikke er over og at den i verste fall har fått større omfang 

▪ Prisene på innsatsfaktorene i leverandørmarkedet ikke går ned til normale nivåer igjen 

▪ Tilgangen på internasjonal arbeidskraft blir begrenset 

▪ Leverandørene av ulike grunner opplever større utrygghet og krever høyere risikopåslag 

▪ Det kommer nye oppblomstringer av koronapandemien   

Det er gjennomført en tilleggsanalyse med et indikativt scenario for hvordan effekter fra krigen i Ukraina og 
Covid-19 kan påvirke prosjektet. Dette kan være et scenario med gradvis prisnedgang med stabilisering på et 
noe høyere nivå enn januar 2021. Scenariet må ikke oppfattes som et ‘worst case’-utfall. 

Det er svært vanskelig å kvantifisere denne usikkerheten på en velbegrunnet måte, men det er synliggjort hva 

effekten kan være ved å inkludere en ekstra markedsusikkerhet. Resultatet fra tilleggsanalysen viser at P50- og 

P85-verdi er henholdsvis 18 600 og 22 300 millioner 2021-kroner inkludert merverdiavgift. 
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1 Innledning 

1.1 Om Nye Rikshospitalet 
I mottatt orientering om Nye Rikshospitalet [1] fremkommer informasjon om prosjektet og dets rolle i Oslo 
universitetssykehus HF sin prosess med å etablere nye sykehusbygg. Det er tre hovedårsaker til at Oslo 
universitetssykehus HF trenger nye sykehusbygg: 

▪ Det er behov for en kraftig opprusting og fornying av bygningsmassen. Mye av pasientbehandlingen ved 
Oslo universitetssykehus HF foregår i dag i gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse med til dels svært 
dårlig standard.  

▪ Det er behov for økt kapasitet. I tillegg til behovet for fornyelse av bygningsmassen, viser 
befolkningsframskrivinger for hovedstadsområdet at det må planlegges for økt sykehuskapasitet. 

▪ Det er behov for å slå sammen likeartet aktivitet for å sikre bedre kvalitet i pasientbehandlingen og mer 
effektiv drift, samt for å videreutvikle gode helsetjenester for pasientene i Oslo og regionen. 

Planene for utvikling av Oslo universitetssykehus innebærer at det skal bygges: 

▪ Et nytt stort akuttsykehus på Aker med psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk.  

▪ Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.  

▪ Radiumhospitalet skal videreutvikles som spesialisert kreftsykehus. Utbyggingen av nytt klinikkbygg og 

protonsenter på Radiumhospitalet pågår.  

I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på 
Dikemark. 
 
Det er etablert én prosjektorganisasjon for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF, hvor Nye Rikshospitalet er 
et av fire delprosjekter i denne porteføljen med selvstendig leveranseansvar innenfor godkjent mandat og 
rammer. Videre har Nye Rikshospitalet sin prosjektorganisasjon og prosjekteringsgruppe. Status for 
prosjektutvikling ved Nye Rikshospitalet er: 

▪ Konseptrapport godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF i januar 2019 (sak 006-2019), tilleggsutredning 

(føde, barn og gynekologi) godkjent i juni 2019 (sak 050-2019). 

▪ Prosjektet er behandlet og gitt lånetilsagn i statsbudsjettet for 2020. 

▪ Oppstart forprosjekt vedtatt 26. november 2020 i styresak 124-2020 i Helse Sør-Øst RHF. 

▪ Forprosjekt gjennomføres i 2021 og 2022 og skal etter planen styrebehandles høsten 2022. Oppstart 
detaljprosjektering er forventet Q3/2022. Med byggestart i 2023 og estimert 7,5 års byggetid fra 
oppstart grunnarbeider planlegges det med ferdigstillelse og oppstart drift i 2031. 

Nye Rikshospitalet omfatter et bruttoareal nybygg på ca. 150.000 m2.  
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Figur 1-1: Illustrasjon av Nye Rikshospitalet 

 

Kilde: HSØ PO [1] 

1.2 Oppdraget 
HSØ PO har på vegne av Helse Sør-Øst RHF gjennomført en minikonkurranse om usikkerhetsanalyse av Nye 

Aker og Nye Rikshospitalet i henhold til Helse Sør-Øst RHF rammeavtale «Rammeavtale Rådgiver KSK og 

usikkerhetsanalyser». 

Atkins Norge AS har bistått med gjennomføring av usikkerhetsanalyser av investeringskalkylene for Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet. Oppdraget inkluderer ikke kvalitetssikring av prosjektenes basiskalkyler, kvalitetssikringen av 

basiskalkylene er forutsatt gjort av prosjektorganisasjonen. 

1.3 Gjennomføring av oppdraget 
Oppdraget er utført i perioden mai – juli 2022 med følgende hovedaktiviteter: 

▪ 20. mai Oppstartmøte med prosjektet 

▪ 1. juni Drøfte prosjektets karaktertrekk 

▪ 8. juni Arbeidsmøte etablere felles sett med usikkerhetsdrivere Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

▪ 8. juni Arbeidsmøte kalkyleansvarlige, gjennomgå metode, struktur og forutsetninger 

▪ 15. juni Arbeidsmøte diskutere og vurdere usikkerhetsdrivere 

▪ 21. juni Arbeidsmøte, Overordnet vurdering av kvantifisering av usikkerhetsdrivere 

▪ 28. juni Arbeidsmøte, diskutere og vurdere estimatusikkerhet 

▪ 30. juni Arbeidsmøte, orientering om O-IKT 

▪ 30. juni Arbeidsmøte, gjennomgang av usikkerhetsspenn 

▪ 1. juli Presentasjon og oversendelse av resultater, og ytterligere reduksjon av usikkerhetsspenn  

▪ 6. juli Presentasjon av resultater for ressurser i prosjektstyret 

▪ 8. juli Oversendelse av utkast til rapport 

▪ 19. august Oversendelse av endelig rapport etter kommentarer fra prosjektet 

 

Deltakere på møter er vist i Bilag A.  
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2 Rammer for analysen 

Kapitlet gir en nærmere beskrivelse av rammene for usikkerhetsanalysen, samt en kort beskrivelse av den 

metodiske tilnærmingen som er brukt.  

2.1 Mål med analysen 
Hovedmålet med analysen er å synliggjøre kostnadsusikkerheten ved prosjektet ved ferdig forprosjekt. 

Usikkerhetsanalysen skal med utgangspunkt i prosjektets basiskalkyler: 

▪ Identifisere og strukturere usikkerhetselementer   

▪ Vurdere kostnadsposter med hensyn på estimatusikkerhet 

▪ Vurdere usikkerhetselementer av type hendelsesusikkerhet og usikkerhetsdrivere 

▪ Etablere prosjektets usikkerhetsprofil 

Analysen inngår som en del av beslutningsunderlaget for B4 Investeringsbeslutning 
.  

2.2 Underlag for analysen 
Dokumenter og underlag for usikkerhetsanalysen er gitt i Kapittel 8. 

2.3 Forutsetninger for analysen 
En usikkerhetsanalyse skal synliggjøre usikkerhetsbildet og kan gi grunnlag for å revurdere styrings- og kostnads-

rammer for prosjektet. Dette setter grenser for hvor store endringer og hvilke beslutninger som kan inkluderes i 

usikkerhetsanalysen. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for 

analysen.    

Premissendringer 
Analysen omfatter ikke større premissendringer i det videre prosjektforløpet, dvs. endringer i prosjektets 

premisser som er av en slik art at det med rimelighet kan forventes at endringene finansieres ved særskilt 

tilleggsbevilgning. Tilsvarende omfatter ikke analysen mulige kostnadskutt eller effekt av risikoreduserende tiltak. 

Investeringskostnader 
Resultater og basiskostnad er i millioner januar 2021-kroner inkludert merverdiavgift. Prosjektet er tildelt 

økonomiske rammer der styringsrammen prisjusteres etter en egen indeks for sykehusbygg i Helse Sør-Øst. 

 

Utstyr 
Det legges til grunn at funksjonsutstyr er rammestyrt og ikke beheftet med usikkerhet. Kostnader knyttet til O-IKT 

er ikke en del analysen. 

 

Ikke inkludert 
Usikkerhet knyttet til bevilgninger, finansieringskostnad, valuta og ekstremhendelser, hendelser med liten 

sannsynlighet og store konsekvenser er ikke inkludert i vurderingen. 

Covid-19 og Ukraina 
Virkningene av Covid-19 er dels reflektert i prisene i kalkylen ved at prisnivået er januar 2021. Det antas ingen 

nye runder med oppblomstring av pandemien som signifikant påvirker markedet. 

Virkningene av krigen i Ukraina har allerede påvirket leveranser til ulike prosjekter og tilsvarende må det 

forventes konsekvenser i gjennomføringen av mange prosjekter. Sentrale virkninger er knyttet til økte 

råvarepriser, energipriser og redusert kapasitet i verdensmarkedet for sentrale innsatsfaktorer, f.eks. stål og 

personell. Krigen i Ukraina og den resulterende markedssituasjon pr. våren 2022, er ikke hensyntatt i 

basiskalkylen. I analysen er dette dekket gjennom to bidrag til markedsusikkerhet: Ett generelt bidrag 

(hovedanalyse) og ett ekstraordinært bidrag (tilleggsanalyse).   
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2.4 Metodisk tilnærming 
Vår metodiske tilnærming er illustrert i Figur 2-1 og overordnet forklart under. 

 

Figur 2-1: Metodisk tilnærming 

 

 

Basiskalkyle og estimatusikkerhet 
Usikkerhetsanalysen tar utgangspunkt i basiskalkylen. Basiskalkylen reflekterer prosjektet slik det er forstått i 

dag, og summerer mest sannsynlige kostnad for alle identifiserte elementer. Estimatusikkerhet er usikkerhet i 

rater, enhetspriser og mengder i basiskalkylen. Totalt sett uttrykker derfor også estimatusikkerheten, tilsvarende 

som basiskalkylen, at prosjektet gjennomføres slik det er forstått i dag uten endringer og ytre påvirkning. 

Estimatusikkerhet beskrives ved et usikkerhetsspenn fra en optimistisk nedre kostnad, via den mest sannsynlige 

(basis)kostnaden, til en pessimistisk øvre kostnad. I analysen er den optimistiske verdien definert ved et 10-

prosentnivå og den pessimistiske ved et 90-prosentnivå, se Figur 2-2. 

Basiskalkyle og estimatusikkerhet er drøftet i Kapittel 4 og 5. 

Figur 2-2: Kvantifisering av usikkerhet 

 

▪ P10 angir at konsekvensene i en av ti 
tilfeller er lik dette nivået eller lavere.  

▪ Tilsvarende for P90.  

▪ I sjeldnere tilfeller vil det være absolutte 
min- eller maks-konsekvenser. Da 
erstattes P10 med P0 og/eller P90 med 
P100.  

 

 

Usikkerhetsdrivere og hendelsesusikkerhet 
Alle prosjekter endrer seg over tid pga. detaljering og indre og ytre forhold. Spekteret av avvik fra 

basiskalkylen som ikke dekkes av Estimatusikkerhet, representerer Hendelsesusikkerhet og Usikkerhetsdrivere. 

Hendelsesusikkerhet er scenarioer som er styrt av utfallet av en signifikant hendelse. Usikkerhetsdrivere er 

spekteret av resterende scenarioer. Disse usikkerhetene splittes gjerne på ulike prosjektfaser som vist i Figur 2-3. 

Usikkerhetsdrivere er nærmere drøftet i Kapittel 6. Det er ikke identifisert noen signifikante hendelsesusikkerheter 

for dette prosjektet. 
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Figur 2-3: Basiskalkyle og illustrasjon på usikkerhet i ulike faser 

 

 

Korrelasjon 
De fleste analysemodeller vil inneholde et betydelig antall usikkerhetselementer. Når elementene simuleres, vil 

de i utgangspunktet opptre statistisk uavhengig av hverandre; lave eller høye utfall i ett element vil opptre helt 

uavhengig av utfallene i alle de andre elementene. 

I alle prosjekter vil det være viktige bakenforliggende årsaker som kan påvirke flere usikkerhetselementer 

samtidig. Eksempler på slike årsaker kan være stor kompleksitet, uerfaren prosjekteier, krevende interessentbilde 

og kritisk ferdigstillelsesdato. Dette medfører at ulike usikkerhetselementer ikke er statistisk uavhengige.  I 

foreliggende analyse hensyntas dette gjennom korrelasjonsmatriser, se Figur 2-4. 

Figur 2-4: Kausalitet og korrelasjon, eksempel 

Etter vår vurdering er det for de fleste 
prosjekter ikke mulig å beskrive 
usikkerhetsbildet gjennom å dele opp i 
usikkerhetselementer som er tilstrekkelig statistisk 
uavhengige. Dersom en gjør det, vil den totale 
usikkerheten undervurderes gjennom såkalt 
‘uts okkin seffekt’. 

 

 

I foreliggende analyse har vi etablert to korrelasjonsmatriser, én for usikkerhetsdrivere og én for 

estimatusikkerhet.  

 

Simulering og resultater 
Basert på usikkerhetene beskrevet over, benytter vi Monte Carlo-metoden til å simulere et stort antall mulige 

utfall (her 10 000) av de totale prosjektkostnadene. Resultatene viser også hvordan de ulike usikkerhets-

elementene bidrar til den totale usikkerheten. Våre resultater er presentert i Kapittel 7.  

                                                                         

      

         

 asiska k  en ref ekterer at prosjektet 

 jennomf res s ik  et er forstått i  a  

o  uten  tre på irknin 

 stimatusikker et

 i ere  eta jerin  o  optima iserin  

a    snin er

 arke ssituasjon o  

konkurranse jennomf rin 

 omp eksitet  jennomf rin  a  

entrepriser

     

 re en e  runnfor o  

          

 jenståen e  esi nut ik in 

          

 tfor rin er i     efase

korre asjon



  

 Usikkerhetsanalyse Nye Rikshospitalet 12 

3 Prosjektets karaktertrekk 
Alle prosjekter er unike, og det er viktig å avdekke karakteristika ved prosjektet som har potensiale til å påvirke 

usikkerhetsbildet. I figuren under er dette vist innen seks hovedområder: Leveransen, styring og organisering, 

omgivelser, leverandørmarked, tid og (kostnads)kalkyler. Farger brukes til visualisering der: 

▪ grønt indikerer karakteristika med lite potensiale for usikkerhet, som har begrenset potensial for å påvirke 
usikkerhetsbildet 

▪ rødt viser karakteristika med stort potensiale for å påvirke usikkerhet 

▪ gult og oransje representerer tilsvarende mellomliggende potensiale, som i noen grad kan påvirke 
usikkerhetsbildet 

Figur 3-1 oppsummerer alle vurderte karakteristika. De er drøftet med prosjektet i en diskusjon der Nytt 

Rikshospital og Nye Aker ble diskutert i parallell. 

Figur 3-1: Prosjektets karakteristika (DNA) 

 

 

3.1 Leveransen 
Prosjektet er et megaprosjekt: Størrelse, varighet, ressursbehov, samfunnsmessig viktighet og interesse. 

Prosjekteier har erfaringer fra store prosjekter. Prosjektet skal gjennomføres på et avgrenset område med 

mange angrepspunkter. Prosjekteier skal med bistand fra Sykehusbygg gjennomføre prosjektet i parallell med 

Aker. Nye Aker og Nye Rikshospitalet er hver for seg blant de største offentlige byggeprosjektene som er 

gjennomført i Norge. De mest sammenliknbare sykehusprosjektene i størrelse er RIT2000/St. Olavs hospital i 

Trondheim ferdig 2010, Nytt Rikshospital i Oslo ferdig 1999-2000 og Nye Ahus ferdig i 2008.    

Prosjektet er i stort basert på kjente løsninger med begrenset omfang av innovasjon. 90% av arealene er 

standardiserte rom, lignende løsninger har vært etablert tidligere og leverandørene har tilsvarende erfaring. 

Utover størrelsen er kompleksiteten i løsninger bl.a. knyttet til høy tetthet av tekniske installasjoner, tilstand i 

eksisterende bygninger og infrastruktur, grunnforhold og anlegg i grunnen. Prosjektet har gjennomført 

omfattende grunn- og miljøundersøkelser. Grunnforholdene er ikke spesielt kompliserte, med hovedsakelig 

fundamentering på fjell. Det er påvist noe omfang av forurensede masser. Det vil være behov for midlertidige 

tiltak for trikk, vegomlegging, infrastruktur og omrokeringer.      

Forprosjektperioden er forlenget og ferdig forprosjekt skal foreligge høsten 2022. Det har vært omfattende 

medvirkningsprosesser. Prosjektet opplever dagens løsninger som generelt godt modnet i forhold til fase, men på 

enkelte begrensede områder er det fortsatt uavklarte forhold der videre detaljering kan medføre endringer.   

 

Statlig reguleringsplan gir mer forutsigbarhet for fremdrift og input til løsningsvalg. 

 

Det nye sykehuset skal planlegges og gjennomføres med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet. 

Passivhus. Det er lagt til grunn BRREAM Very Good.  

3.2 Styring og organisering 
De prosjektutløsende behovene er tydelige og omforente og er knyttet til kapasitet, svakheter med eksisterende 

bygningsmasse og samordningsgevinster. Prosjektets ambisjoner er generelt nøkterne, men høye på områder 

innen miljø. Resultatmålene er definert og prioritert der kostnad er prioritert foran framdrift. Det er lagt ned mye 

arbeid i gevinstrealisering der sentrale gevinster er knyttet til nye arbeidsprosesser og sammenslåing. 

HSØ er prosjekteier, OUS har eget mottaksprosjekt. Prosjekteier har veletablerte rutiner for eierstyring. I 

perioden fram til ferdigstillelse av prosjektet vil det gå flere store prosjekter i parallell, noe som vil kreve 

betydelig kapasitet hos prosjekteier med tanke på prioriteringer og beslutningseffektivitet.    

LEVERANSEN

STYRING OG ORGANISERING

MARKED

LEVERANDØRMARKED

OMGIVELSER
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Prosjektorganisasjon
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Prosjektledelsen opplever at det per i dag er en tilstrekkelig organisasjon der det har vært god kontinuitet, også 

på rådgiversiden. Det er bygget opp rutiner og erfaring fra andre store prosjekter, som blant annet Ahus og 

Nytt Østfoldsykehus. Den skisserte kontraktstrukturen vil kreve omfattende kapasitet og erfaring i å styre mange 

leverandører, kontrakter og grensesnitt. I videre oppbemanning forventes det at erfarne ressurser vil kunne 

hentes fra prosjektene i Drammen og ved Radiumhospitalet. Prosjektet er avhengig av en del kritiske ressurser 

det kan være knapphet på, utstyrsrådgivere og fremdriftsplanleggere er nevnt spesielt. Den lange varigheten 

kan påvirke kontinuiteten i organisasjonen.  

 

3.3 Omgivelser 
Statlig regulering reduserer usikkerheten knyttet til eksterne, formelle avklaringer. Dagens prosjektomfang og 

basiskalkyle skal ha tatt høyde for kjente planavledede rekkefølgetiltak.  

Øvrige eksterne rammebetingelser kan bli avklart i prosesser knyttet til rammetillatelse og dialog med blant 

annet vernemyndigheter, arbeidstilsyn, vegmyndigheter og Luftfartstilsyn.  

Prosjektet er langvarig og det må forventes endringer i relevante lover og forskrifter. Disse kan påvirke 

løsningene fra tom. rammetillatelse.   

Det er ikke nylig gjennomført noen formalisert interessentanalyse for prosjektet. Det er likevel klart at 

interessentbildet er omfattende og krevende der sentrale aktører er OUS, naboer, Oslo Kommune, Statens 

Vegvesen, Ruter/Sporveien, BYM, Elvia og Telenor. Prosjektorganisasjonen har gode systemer og erfaring med 

interessenthåndtering i gjennomføringsfasen av slike prosjekter. 

Prosjektet ligger i et tettbygd strøk i Oslo, og Concept/NTNU-rapport nr. 51 konstaterer at byprosjekter har et 

større avvik fra styrings- og kostnadsrammer enn gjennomsnittet. Bymessige forhold som må håndteres på 

Gaustad er blant annet omlegging av trikk, omlegging av høyspentkabel og annen teknisk infrastruktur.  

 

3.4 Leverandørmarked 
Leverandørmarkedet for byggeprosjekter i Norge har i mange år vært karakterisert ved større 

markedssvingninger der det har vært krevende å lage prognoser for markedssituasjonen bare få år fram i tid. 

Prosjektet skal etter dagens planer kontrahere i perioden 2024-2027 og prosjektet har innhentet en 

markedsvurdering fra Prognosesenteret for perioden 2024-2031.  Det er per i dag stor usikkerhet knyttet til 

hvordan leverandørmarkedet og omfang av konkurrerende prosjekter (inkludert Nye Aker) vil være ved 

kontraheringstidspunktet. Pr. i dag er det knapphet på flere innsatsfaktorer, og entreprenørenes prising vil 

avhenge av både lokale og internasjonale forhold, for eksempel tilgang på stål og andre materialer.  En 

oppdelt kontraktstruktur og kontrahering over flere år demper markedsusikkerheten gjennom en form for 

porteføljeeffekt. Prosjektets attraktivitet vil være påvirket både av lokasjon, størrelse på kontrakter, varighet, 

logistikk/rigg, referanseverdi og leverandørmarkedets vurdering av byggherre og valgt kontraktstrategi. 

 

Prosjektet har jevnlig kontakt med markedet og har etablert et forslag til kontraktstrategi basert på en 

betydelig grad av oppdeling og tilhørende omfang av planlegging, styring og oppfølging fra byggherren. 

Byggherre har lang erfaring med lignende strukturer og har utviklet kontraktmodell med bilagsstruktur og egne 

prosedyrer for grensesnittkoordinering. Leverandøroppfølgingen vil likevel bli krevende, avhengig bl.a. av 

kvalitet på anbudsgrunnlag og samarbeidsklima. 

 

3.5 Tid 
I dagens planer forventes reguleringsplan vedtatt i Q4 2022 og tilsvarende B4-beslutning i samme kvartal. Med 

byggestart i 2023 og estimert 7,5 års byggetid fra oppstart grunnarbeider planlegges det med ferdigstillelse 

og oppstart drift i 2031. Prosjektet har dermed en lang varighet med nærmere 9 år fra ferdig forprosjekt til 

prosjektavslutning.  
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Tabell 3-1: Tentativ fremdriftsplan 

 

Kilde: HSØ PO [1] 

Prosjektet har kritiske milepæler før oppstart knyttet til reguleringsplan, B4 beslutning og tilkomst (erverv av 

bygninger og grunn). Gjennomføringen er karakterisert ved høy kompleksitet i koordineringen av 

arbeider/grensesnitt og intensiv drift etter råbygg der årlig peakproduksjon vil være 2 mrd. kroner. Kritisk vei i 

arbeidene er etablering av de tyngre somatiske bygningene. Prosjektet kan ha enkelte større utstyrsleveranser 

med lang ledetid (LLI). 

Dagens fremdriftsplaner er på et overordnet nivå, med en detaljering tilpasset en forprosjektfase. Planene skal 

detaljeres i etterfølgende faser. 

 

3.6 Økonomi 
Finansieringen er avklart, basert på styringsramme vedtatt i forrige fase. De økonomiske rammene kan bli 

krevende blant annet på grunn av den ekstraordinære prisstigning som har skjedd siste år, ref. kapitel 2.3. 

Prosjektets kostnader kompenseres etter en bestemt vektet indeks som er en faktorprisindeks. 

Kostnadskalkylen er basert på standard metodikk for byggeprosjekter. Mengder er basert på forprosjektets BIM 

modell på kalkyletidspunktet. Det er inkludert uspesifisert, vurdert separat for de enkelte fagene. Kalkylen er 

gitt i januar 2021-prisnivå. I dagens marked er det krevende å etablere og indeksere gode referansepriser. 

Kostnadsbildet i prosjektets estimater har vært relativt stabilt de siste årene, kvadratmeterpris indeksert er 

vurdert lavere ved forprosjekt enn hva den var ved forrige fase. Dette er et resultat av kostnadsstyrt 

prosjektutvikling hvor det også er foretatt forenklinger og reduksjoner for å holde kostnadene nede. 

LCC-perspektivet blir ivaretatt i de driftsøkonomiske analysene, men det er uklart om det vil være operativt til å 

underbygge beslutninger underveis i prosjektgjennomføringen i grensesnitt mellom investering og drift. 

 

3.7 Oppsummering 
Figur 3-1 og drøftingene over er oppsummert i Figur 3-2 under. Tallet bak hvert hovedområde representer 

antall karakteristika som er vurdert og sort pil angir snittverdi. Vurderingene mellom de ulike karakteristikaene 

er ikke vektet.  

Figur 3-2: Oppsummering av prosjektets karakteristika 

 

 

Vi ser at prosjektets karakteristika indikerer et usikkerhetsbilde der det kan forventes utfordringer innen alle de 

seks hovedområdene noe som er naturlig gitt at dette er et megaprosjekt.   
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4 Prosjektets basiskalkyle 
Usikkerhetsanalysen tar utgangspunkt i mottatt basiskalkyle. Basiskalkylen skal reflektere dagens 

prosjektforståelse og forventet anbudssum ved effektiv konkurranse i leverandørmarkedet. Basiskalkylen er 

dokumentert i ref. [2]. Kalkylen dekker kostnader fom. oppstart av forprosjekt der om lag 380 mill. kr. forventes 

å være påløpt ved avslutning forprosjekt. Kostnader i tidligere faser (konseptfase) er dekket av andre 

budsjetter og inngår ikke i prosjektkostnad/basiskalkyle. 

Kalkylen dekker verken kostnader til O-IKT eller finansieringskostnader. Videre reflekterer kalkylen en 

sammenhengende utbygging og ikke en alternativ trinnvis utbygging. Tomteerverv inngår ikke som del av 

prosjektoppdraget og inngår heller ikke i styringsrammen. 

Prisnivået i basiskalkylen er januar 2021. Kalkylen reflekterer dermed en situasjon der virkningene av Covid-19 

var dels avklart, mens effekter av krigen i Ukraina naturlig nok ikke er reflektert. 

Kalkylenotatet beskriver estimeringsmetoder og forutsetninger for kap. 1-7, og utviklingen i estimatene fra 

skisseprosjekt til dags dato. Det er brukt ulike estimeringstilnærminger, både detaljerte kalkyler basert på 

mengder/modeller og enhetspriser, overordnede m2-priser og rene %-påslag. For de mer detaljerte kalkylene 

for ARK og RIB er det lagt på uspesifisert for å komplettere estimatene, der uspesifisert er angitt i området 4-

5% og 10% for grunn- og fundamenteringsarbeider.   

Deler av estimatene er basert på prisbok 2020 og andre deler på prisbok 2021. 

Kalkylenotatet beskriver i mindre grad kalkyleforutsetninger for funksjonsutstyr og generelle kostnader 

(prosjektering og byggherrekostnader). 

Basiskalkyle nybygg er redusert fra om lag 80 000 kr/m2 til om lag 75 000 kr/m2 gjennom delfaser i 

forprosjektfasen. 

Tabell 4-1viser basiskalkyle lagt til grunn for usikkerhetsanalysen. Grå celler angir hvilke poster som er vurdert 

med hensyn på estimatusikkerhet, se kapitel 5. 

Tabell 4-1: Basiskalkyle, mill. kr. januar 2021-prisnivå inkl. mva. 
 

Ny-

bygg 

P2 

u/ad-
komst 

Heli- 

kopter 

Infra-

struktur 

Utendørs Tilkobling 

Grad 1 

Riving Om-

bygging 

Ulemper MTU 

OUS 
TOT 

Felleskostnader 1 210 42 11 33 91 21 
    

1 409 

Bygning RIB 1 530 204 23 7 24 48 
    

1 837 

Bygning ARK 1 519 
         

1 519 

VVS-installasjoner 1 179 8 40 
  

11 
    

1 239 

Elkraft 691 5 1 
  

6 
    

702 

Tele og 
automatisering 

540 17 3 
  

6 
    

565 

Andre installasjoner 148 1 
 

61 
      

211 

Huskostnad 6 816 278 78 102 115 92 
    

7 482 

Utendørs 
   

100 481 
     

581 

Entreprisekostnad 6 816 278 78 202 596 92 
    

8 063 

(Påløpt) 380 
          

Prosjektering 1 225 42 17 45 95 22 
 

39 
  

1 485 

PL/BL, gebyrer 1 001 
          

Byggekostnad 9 042 320 95 247 691 115 
 

39 
  

10 548 

Spesielle kostnader 34 
  

44 
  

20 161 236 1 244 1 739 

Mva 2260 80 24 73 173 29 5 50 59 311 3 063 

Basiskostnad 11 337 400 119 363 864 143 24 250 295 1 555 15 350 

Produksjonskjøkken 
          

167 

Kilde: HSØ PO [2], bearbeidet av Atkins 

Produksjonskjøkken, stort auditorium og sykehotell er tatt ut av prosjektet i forprosjektperioden og inngår ikke i 

basiskalkylen. Det skal i analysen likevel vises et alternativ der produksjonskjøkken inngår.   
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O-IKT 

Kalkylen omfatter ikke kostnader til O-IKT. O-IKT skal sikre at det etableres en helhetlig IKT-løsning for de nye 

sykehusene i tråd med godkjent hovedprogram del IV Overordnet IKT-konsept. OUS, HSØ og SP 

(Sykehuspartner) er ansvarlig for å etablere planer for leveranser og utvikling i eksisterende sykehus («Fase 1»), 

mens byggeprosjektene er ansvarlig for å gjennomføre nødvendige tilpasninger på løsninger og infrastruktur slik 

at disse er klar til bruk i nytt sykehus («Fase 2»). Fase 2 omfatter bygging av IKT infrastruktur (Kabling, nettverk 

mm), byggnær IKT, leveranser av medisinsk teknisk utstyr, annet funksjonsutstyr og tekniske støtte-

/logistikksystemer. Disse leveransene ligger i byggeprosjektet (bygg og funksjonsutstyr).  

Hovedstrategien er at kun det som må etableres nytt for nytt bygg skal implementeres i fase 2. Dette for å 

redusere risiko i forhold til nye systemløsninger. Igangkjøring av sykehuset krever «frys» av funksjonalitet med 

streng endringskontroll for å sikre forutsigbare rammebetingelser for sluttfasen av fase 2. Funksjonalitet etablert 

til frys danner basis for hvilke IKT-systemer som skal tilpasses og integreres med nytt utstyr eller nye 

byggtekniske IKT-løsninger. Et viktig grensesnitt er nyttet til valg av funksjonsutstyr (MTU) som påvirker O-IKT og 

tilpasning / integrasjon av nytt utstyr. 
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5 Estimatusikkerhet  

Estimatusikkerhet forutsetter at prosjektet blir fullført slik det er beskrevet og forstått i dag uten endringer og 

ytre påvirkning. Selv om prosjektet blir realisert uten innholdsmessige endringer, kan mengder og enhetspriser 

avvike fra det som er lagt til grunn i basiskalkylen. 

Årsaker til estimatusikkerhet kan være: estimeringsprosess, omfang/scope, grensesnitt, mengder, 

kvalitet/standarder, uspesifisert, referansepriser med relevante korreksjonsfaktorer og indeksering. 

Estimatusikkerheten er diskutert i fellessamling med prosjektet og detaljer er gitt i Bilag B.  

I Figur 5-1 er estimatusikkerheten oppsummert for de største postene som er sortert etter størrelse på 

estimatusikkerhet.  

▪ Horisontalaksen viser kostnader i mill. kr. 

▪ Mørkeblått område angir mulighetsside, kostnader lavere enn basiskalkyle der P10 er gitt ved venstre 
endepunkt. 

▪ Overgang mellom mørkeblått og lyseblått område er basiskalkyle. 

▪ Lyseblått område angir trusselside, kostnader høyere enn basiskalkyle der P90 er gitt ved høyre endepunkt. 
 

Figur 5-1: Estimatusikkerhet, millioner januar 2021-kroner inkl. mva. 

 

Vi ser at estimatusikkerheten er dominert av tre store poster. Det er st rst estimatusikker et kn ttet ti  ‘Generelle 

kostnader. Bygningsestimatet følger deretter, de er relativt sett ikke så krevende å estimere, men har høye 

basiskostnader som utgangspunkt. Felleskostnader er også en stor post med stor estimatusikkerhet, som er en 

krevende post å estimere da referansepriser spriker mye. Faktiske felleskostnader inngår normalt i ulike 

entrepriser (samt en eventuell felles rigg), og riggpostene varierer ofte mer enn andre poster. Både Generelle 

kostnader og Felleskostnader er estimert som prosentpåslag av hhv. konto. 2-7 og 1-7.  

Det gjennomgående bildet er at estimatusikkerheten gjerne er høyreskjev; trusselsiden er større enn 

mulighetssiden. 
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6 Usikkerhetsdrivere 

Alle prosjekter endrer seg over tid på grunn av detaljering og indre og ytre forhold. Spekteret av scenarier som 

ikke dekkes av Estimatusikkerhet representerer Hendelsesusikkerhet og Usikkerhetsdrivere. Hendelsesusikkerhet er 

scenarier som er styrt av utfallet av en signifikant hendelse. Usikkerhetsdrivere er spekteret av resterende 

scenarier. Usikkerhetene splittes gjerne på ulike prosjektfaser. 

 

6.1 Valgte usikkerhetsdrivere 
I samråd med prosjektet er det funnet formålstjenlig å vurdere usikkerhetsbildet, utover estimatusikkerhet, 

gjennom usikkerhetsdrivere. De usikkerhetsdriverne som er blitt vurdert er gjengitt og illustrert i Figur 6-1.  

Det er ikke identifisert noen signifikante hendelsesusikkerheter for dette prosjektet. 

Figur 6-1: Totalmodell med usikkerhetsdrivere     

 

 

De usikkerhetsdriverne som er blitt vurdert er i det følgende overordnet omtalt. Det vises til Bilag C for 

ytterligere beskrivelser.  

Markedsusikkerhet 

Basiskalkylen reflekterer forståelsen av markedet i januar 2021, reell konkurranse og antatt kontraktstrategi. 

Basiskalkylen reflekterer med andre ord ikke dagens marked med krig i Ukraina, høye energipriser etc. 

Usikkerhetsdriveren skal omfatte usikkerhet knyttet til tilgjengelig kapasitet i entreprenør-, rådgiver-, råvare- og 

utstyrsmarkedet for kontrakter som skal inngås. Usikkerhet påvirkes av aktivitetsnivå og konjunkturer (nasjonalt 

og internasjonalt), og er variasjon rundt et forventet markedsmiddel. Omhandler også usikkerhet til hvor attraktiv 

HSØ er som byggherre og hvordan entreprenører og leverandører responderer på entreprisestrategien. 

Driveren skal også dekke usikkerhet knyttet til om de indekser som benyttes for å regulere styrings- og 

kostnadsrammer favner reell prisutvikling. 

Finansdepartementet har på grunn av den ekstraordinære markedssituasjon i 2022, blant annet på grunn av 

konflikt i Ukraina, foreslått nye tilnærminger for å håndtere markedsusikkerhet i den statlige KS-ordningen. Det 

anbefales å skille mellom generell (normal) markedsusikkerhet, som gjerne antas å være symmetrisk eller noe 

høyreskjev, og den ekstraordinære prisvekst med tilhørende usikkerhet som oppleves i 2022. I tråd med 

avklaringer med oppdragsgiver er markedsusikkerhet vurdert på samme måte her: I hovedanalysen inngår bare 

generell markedsusikkerhet mens ekstraordinær markedsusikkerhet synliggjøres i en tilleggsanalyse. 

Lokale forhold og grunnforhold 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av lokale forhold basert på rapporter, undersøkelser, antagelser etc. 

Driveren omhandler usikkerheten knyttet til tomteforhold, herunder; fjellkvalitet, forurensede masser, kvikkleire, 

alunskifer, grunnvann, adkomst/logistikk til byggeplass, verneverdige objekter samt eksisterende infrastruktur på 

og rundt tomten som kan påvirke anleggsgjennomføringen. Omlegging av trikk er det mest framtredende kjente 

forhold. Driveren omhandler også usikkerhet knyttet til overvannshåndtering, massedeponi og transportavstander. 
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Prosjektorganisasjon 

Basiskalkylen reflekterer en normalt god byggherreorganisasjon som evner å styre den valgte gjennomføringen 

Driveren omhandler usikkerhet knyttet til prosjektorganisasjonens evne (kompetanse og kapasitet) til å planlegge 

og styre prosjektet (inkl. delprosjekter) innen tildelte rammer, målsettinger, krav, foreliggende planer og 

kontrakter fra ferdig forprosjekt frem til avslutning av prosjektet. Den innbefatter også prosjektets evne til å 

koordinere og håndtere grensesnitt og avhengigheter mellom entrepriser, samt kommunikasjonen internt og 

eksternt, evnen til å utarbeide og følge opp gode prosjektstrategier (gjennomføringsstrategier, kontraktstrategi 

(herunder entreprisestrategi) og strategier for styring og oppfølging) innenfor gitte rammebetingelser som 

adresserer prosjektets utfordringer. Driveren dekker også planlegging av og overføring til drift, herunder hele 

dokumentasjonspakken. 

Detaljprosjektering og endelig anbuds- / arbeidsgrunnlag 

Basiskalkylen reflekterer prosjektet slik det innholdsmessig er forstått i dag. 

Usikkerhetsdriveren omfatter modenheten i forprosjektet, så langt det gjelder prosjektering, slik det foreligger i 

dag. Driveren kan beskrives som differansen mellom det faktiske ferdig prosjekterte prosjektet i fremtiden (uten 

at dagens overordnede forutsetninger endres, men løsninger skal og kan videreutvikles og endres) og de 

løsningene som i dag er beskrevet gjennom ambisjonsnivå, funksjonskrav, krav til grensesnitt, tegninger/modeller, 

beskrivelser og øvrige føringer. Mulighetssiden omfatter løsningsoptimalisering og lavere kostnader, mens 

nedsiden omfatter økte kostnader for løsninger, begge som følge av ny informasjon og innsikt. 

Den gjenstående prosjektering som skal utføres og som driveren skal dekke kan kronologisk deles opp i  

▪ Gjenstående løsningsutvikling (gjelder i hovedsak unike rom) 

▪ Anbudsprosjektering 

▪ Utarbeidelse av arbeidsgrunnlag for entreprenører 

▪ Justeringer av løsninger basert på grensesnitt i produksjon, og resultater i test- og idriftsettelse 
 

Eierstyring og rammebetingelser 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av eierstyring og eksterne rammebetingelser. 

Driveren omhandler usikkerhet knyttet til Helse Sør-Øst RHF overordnede oppdrags/eierstyring av prosjektet, 

ambisjoner og føringer knyttet til byggenes funksjon og prosjektets rammebetingelser ift. omfang, kvalitet, tid og 

kostnader. Driveren omfatter også usikkerheten knyttet til mulige omprioriteringer eller endringer fra oppstart 

forprosjekt frem til ferdig løsning.  

Driveren omfatter også usikkerhet knyttet til endringer i nasjonale politiske forhold som påvirker prosjektet 

(føringer og prioriteringer fra regjering og departement) og eventuelle endringer i lover og forskrifter. 

Aktører og interessenter 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av hvordan aktører og interessenter påvirker prosjektet. 

Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerheten knyttet til behov, ønsker og krav fra interessenter og aktører utenfor 

prosjektet. Krav kan medføre pålegg eller aksept for ulike former for tiltak (endringer) for å imøtekomme slike 

krav. Sentrale interessenter er Oslo kommune, UiO, Fylkesmannen, byantikvaren, Riksantikvaren, naboer, 

næringsinteresser, Ruter, Statens vegvesen, Luftfartstilsynet og friluftsorganisasjoner. Innbefatter også usikkerhet 

knyttet til offentlige dispensasjoner og tillatelser. 

Prosjektet har også omfattende prosesser knyttet til medvirkningsgrupper som helt eller delvis styres av OUS, slik 

som sykehusapotek, tilgrensende FOU-aktører mm. 

Entreprenørenes og leverandørenes gjennomføringsevne 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av eksterne leverandørers gjennomføringsevne. 

Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerhet knyttet til de framtidige kontraherte entreprenørene/leverandørene/ 

leverandørprosjekterende sin gjennomføringsevne, relatert til blant annet: 

▪ Generell ledelse og administrasjon av egen virksomhet i prosjektet 

▪ Anskaffelse av egne underleveranser 

▪ Planlegging og styring av leveranser fra fabrikk til og på byggeplass 

▪ Seriøsitet (f.eks. innen SHA, Arbeidslivskriminalitet, soliditet og evt. konflikt/konkurs)  
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▪ Faglig kvalitet, herunder aktørenes kvalifikasjoner og evne til å forstå arbeidsunderlag og evne til å utføre 
arbeidet med rett håndverksmessig kvalitet 

▪ Evne og vilje til samordning med andre på byggeplass, herunder språklige forutsetninger 
 

Framdrift og kompleksitet i gjennomføringen 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av gjennomføringstid og kompleksiteten i gjennomføringen. 

Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerhet knyttet til om gjeldende og framtidige mer detaljerte framdriftsplaner er 

realistiske og hvordan framdriftsforutsetningene i kontrakter og øvrig kan medføre kostnadskonsekvenser. 

Driveren omfatter også konsekvenser av eventuelle forsinkede byggherreleveranser, slik som rettidige 

prosjekteringsleveranser, vellykkede og rettidige anskaffelsesprosesser, vellykkede og rettidige KS-, test- og 

idriftsettelsesprosesser, samt premisser for overlevering til drift og prosjektavslutning.  

De kostnadsmessige konsekvensene vil blant annet avhenge av framdriftsplanenes romslighet og entreprenørenes 

kontraktsbetingelser knyttet til milepeler og varighet. 

 

6.2 Kvantitativ vurdering av usikkerhetsdriverne 
Kvantifiseringen av usikkerhetsdriverne er synliggjort i Tabell 6-1 under der driverne er sortert etter input.  

Tabell 6-1: Kvantifisering av usikkerhetsdriverne 

Usikkerhetsdriver Basis Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk 

U1a – Generell markedsusikkerhet Entreprisekostnad - 16 % 0 % + 16 % 

U2 - Lokale forhold og 

grunnforhold 
Mill.kroner - 100 + 100 + 500 

U3 - Prosjektorganisasjon Mill.kroner - 200 0 + 600 

U4 - Detaljprosjektering og 

endelig anbuds-/arbeidsgrunnlag 
Entreprisekostnad - 2 % + 3 % + 7 % 

U5 - Eierstyring og 

rammebetingelser 
Mill.kroner - 25 0 + 200 

U6 - Aktører og interessenter Mill.kroner - 50 + 50 + 300 

U7 - Entreprenørenes og 

leverandørenes 

gjennomføringsevne 

Mill.kroner - 100 + 250 + 500 

U8 - Framdrift og kompleksitet i 

gjennomføringen 
Mill.kroner - 200 + 300 + 700 

U1b – Ekstraordinær 

markedsusikkerhet (kap. 7.5). 
Entreprisekostnad + 5 % + 10 % + 20 % 
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7 Resultater fra usikkerhetsanalysen 

Kapitlet gir en nærmere beskrivelse av resultatene fra analysen, en kort beskrivelse av bidragene til usikkerhet 

og en vurdering av resultatene. Hovedresultatene i kap. 7.1-7.4 inkluderer bare normal markedsusikkerhet. 

Ekstraordinær markedsusikkerhet er drøftet i kap. 7.5.  

7.1 Hovedresultater 
Det totale usikkerhetsspennet reflekterer summen av usikkerhet på estimater og usikkerhetsdrivere. 

Hovedresultatene, avrundet til nærmeste 100 millioner kroner, er gitt i Tabell 7-1 under.  

Tabell 7-1: Hovedresultater fra analysen, mill. januar 2021-kroner, inkl. mva. 

Parameter Resultat u/prod. kjøkken Resultat m/prod. kjøkken 

Basiskostnad 15 350 15 517 

P15 14 600 14 700 

P50 17 300 17 500 

P50 - Basis 1 950 (13 %) 1 983 (13 %) 

Forventningsverdi 17 500 17 700 

P85 20 400 20 600 

P85 – P50 3 100 (18 %) 3 100 (18 %) 

Standardavvik 16 % 16 % 

Sannsynlighet for basis 24 % 24 % 

 

I de videre delkapitlene er det analysen uten produksjonskjøkken som er vist.  

7.2 S-kurve 
Det totale usikkerhetsspennet (hensyntatt summen av usikkerhet på estimater og usikkerhetsdrivere) for 

prosjektkostnadene er vist i Figur 7-1 under. Figuren viser kostnadene i form av en S-kurve, som angir akkumulert 

sannsynlighet i prosent (y-aksen) for at den endelige totalkostnaden er lik eller lavere enn en tilhørende verdi på 

x-aksen (million kroner).  

Figur 7-1: S-kurve totalkostnader, mill. januar 2021- kroner inkl. mva 
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7.3 Relativ kostnadskonsekvens for usikkerhetselementene  
Tornadodiagrammet i Figur 7-2 under viser prosjektets topp ti usikkerhetselementer i sortert rekkefølge iht. det 

enkelte element sitt relative bidrag til total usikkerhet, der: 

▪ 0-linjen (vertikal linje) refererer seg til basiskostnaden 

▪ Høyre side: trusler/nedside 

▪ Venstre side: Muligheter/oppside 

▪ U – står for usikkerhetsdrivere 

▪ Estimatusikkerhet er uten prefiks 
  

Figur 7-2: Tornadodiagram - Relativ kostnadskonsekvens for usikkerhetselementene 

 

Tornadodiagrammet viser at markedsusikkerhet er dominerende i usikkerhetsbildet, mens det videre er en 

blanding av usikkerhetsdrivere og store estimatposter. Trusselsiden er totalt sett betydelig større enn 

mulighetssiden.  

7.4 Trappetrinnsdiagram 
Tornadodiagrammet i Figur 7-2 viser hvilke elementer som bidrar mest til den totale usikkerheten. 

Usikkerhetsanalyser blir ofte brukt til å sette eller følge opp styrings- og kostnadsrammer, og dette er gjerne 

henholdsvis P50 (eventuelt forventningsverdi) og P85. Det er derfor av interesse å synliggjøre hvilke elementer 

som bidrar fra basiskostnad og opp til forventningsverdi og P85. 

Dette er illustrert i figurene under. Hvert bidrag fra et usikkerhetselement markeres med lyst blått hvis det er 

påslag (positivt fortegn) eller grønt hvis det er en reduksjon (negativt fortegn). Påslag har retning fra venstre til 

høyre, mens reduksjoner har retning fra høyre mot venstre. Hvert bidrag starter der hvor bidraget fra 

usikkerhetselementet under slutter. Summen av alle bidragene gir påslaget fra basiskostnaden til 

forventningsverdien eller P85. «Sum mindre poster» angir summen av bidrag fra usikkerhetselementer med 

mindre størrelse enn usikkerhetselementene høyere opp i diagrammet. 

Merk at resultatene i Tabell 7-1 er avrundet til nærmeste 100 millioner kroner. Tallene i trappetrinns-

diagrammene er ikke avrundet. 
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Figur 7-3: Trappetrinnsdiagram, usikkerhetselementenes bidrag fra basis til forventningsverdi  

 

Figur 7-4: Trappetrinnsdiagram, usikkerhetselementenes fra basis til P85 

 

Trappetrinnsdiagrammene gir nyttig innsikt utover tornadodiagrammet. Vi ser at Markedsusikkerhet som har det 

største bidraget i tornadodiagrammet ikke bidrar til forventet tillegg siden den er modellert symmetrisk. 

Markedsusikkerheten bidrar imidlertid vesentlig til P85. Tilsvarende ser vi at bidragene fra usikkerhetsdriverne 

U4 og U8 dominerer mer enn i tornadodiagrammet da de er modellert med marginal mulighetsside og 

tilsvarende stor trusselside. 
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7.5 Ekstraordinær markedssituasjon 
Prisnivået i basiskalkylen er januar 2021. Virkningene av Covid-19 er derfor dels reflektert i prisene i kalkylen. 

Krigen i Ukraina og den resulterende markedssituasjon pr. våren 2022 er ikke hensyntatt i basiskalkylen. 

Virkningene av krigen i Ukraina har allerede påvirket leveranser til ulike prosjekter og tilsvarende må det 

forventes konsekvenser i gjennomføringen av mange prosjekter. Sentrale virkninger er knyttet til økte 

råvarepriser, energipriser og redusert kapasitet i verdensmarkedet for sentrale innsatsfaktorer, f.eks. stål og 

personell.  

Finansdepartementet har nylig sendt ut et utkast til en veiledning for hvordan den ekstraordinære 

markedssituasjonen skal hensyntas i statlige kvalitetssikringer (KS2): Markedsusikkerheten splittes i en standard 

markedsusikkerhet og en ekstraordinær og resultater vises både med og uten den ekstraordinære delen. Selv om 

denne veiledningen ikke er direkte relevant for HSØ sine prosjekter, finner vi det likevel nyttig å synliggjøre 

markedsusikkerheten gjennom denne tilnærmingen.  

Prosjektet har mottatt en markedsprognose, ref [4] og [5], som beskriver en antatt god kapasitet i markedet for 

de store byggekontraktene. Rapporten gir ikke tilsvarende grunnlag for å si at prisnivået vil gå tilbake til 

normalt nivå. Prognosesenteret har f.eks. nylig uttalt (Universitetsavisa 7. juni) at «Truleg vil derfor 

byggjekostnadane stabilisera seg på eit høgt nivå på lang sikt».  Fersk markedsinformasjon (Gjelsvik fra 

EBA/Backe under Statsbyggs seminar i mai 2022) indikerer priser som kan ligge 15-40% over prisene i 2021. 

Prosjektet blir kompensert etter en egen HSØ-indeks. Selv om indeksen også har steget mer enn normalt, er det 

rimelig å anta at det per i dag er et signifikant gap mellom reelle priser i markedet og en indeksert 

basiskalkyle. På den annen side har eksempelvis prisene på trelast gått ned over 20% bare fra mai til juni 

2022. Markedsusikkerheten og volatiliteten er altså ualminnelig stor.   

Prosjektet blir kompensert etter en egen indeks i hele prosjektperioden. Basiskalkylen har prisnivå januar 2021 

og i hovedanalysen forutsetter kvantifiseringen av den generelle markedsusikkerheten at akkumulert effekt av 

prisutviklingen 2021-2024 fullt ut dekkes av den indeks prosjektet blir kompensert etter. Det er med andre ord 

en risiko for at markedsforholdene i 2024 avviker fra den generelle markedsusikkerheten. Sentrale årsaker et 

slikt scenario kan være at: 

▪ krigen i Ukraina ikke er over og at den i verste fall har fått større omfang 

▪ prisene på innsatsfaktorene i leverandørmarkedet ikke går ned til normale nivåer igjen 

▪ tilgangen på internasjonal arbeidskraft blir begrenset 

▪ leverandørene av ulike grunner opplever større utrygghet og krever høyere risikopåslag 

▪ det kommer nye oppblomstringer av koronapandemien  
  

Det er svært vanskelig å kvantifisere denne usikkerheten på en velbegrunnet måte, men vi har synliggjort hva 

effekten kan være ved å inkludere en ekstra markedsusikkerhet med trepunktsestimat (5%, 10%, 20%) på 

entrepriskostnad inkl. mva., se Tabell 7-2. Dette kan være et scenario med gradvis prisnedgang med 

sta i iserin  på et noe    ere ni å enn januar 2021. Scenariet må ikke oppfattes som et ‘worst case’-utfall. 

 

Tabell 7-2: Hovedresultater fra analysen, mill. januar 2021-kroner, inkl. mva. 

Parameter Resultat med normal 
markedsusikkerhet 

Resultat med ekstraordinær 
markedsusikkerhet 

Basiskostnad 15 350 15 350 

P15 14 600 15 300 

P50 17 300 18 600 

P50 - Basis 1 950 (13 %) 3 250 (21 %) 

Forventningsverdi 17 500 18 800 

P85 20 400 22 300 

P85 – P50 3 100 (18 %) (3 700 20 %) 

Standardavvik 16 % 18 % 

Sannsynlighet for basis 24 % 16 % 



  

 Usikkerhetsanalyse Nye Rikshospitalet 25 

7.6 Vurdering av resultater 
Prosessen med usikkerhetsanalysen har vært omfattende og grundig med god deltagelse fra prosjektet, ref. 

kapitel 1.3. Drøftingene har dels vært kjørt felles for Nye Rikshospitalet og Nye Aker. Basiskalkyle og utkast til 

kalkylenotat er levert sent i prosessen, men dette var avklart i forkant av analysen.  

Usikkerhetsspenn er kvantifisert i arbeidsmøter og i dialog med prosjektet og resultatene er drøftet med 

prosjektet under avslutningen av analysen. Prosjektet vurderer at resultatet er representativt for det reelle 

usikkerhetsbildet. Atkins vurderer at resultatet er representativt for usikkerhetsbildet slik det er fremkommet i 

analyseprosessen. Samtidig viser de kvantitative resultatene et noe snevert usikkerhetsbilde sammenholdt med 

rapporten fra MetierOEC og Prognosesenteret [6] til Helse Sør-Øst om markeds- og risikoanalyse der forventet 

tillegg er vurdert. Vi har nedenfor drøftet ulike forhold som belyser dette og har gjort noen vurderinger sett fra 

andre relevante perspektiver.  

7.6.1 Usikkerhetsanalysen i skisseprosjektet 
I skisseprosjektfasen (2018, oppdatert i 2019) ble det gjennomført en usikkerhetsanalyse av 

investeringskostnadene, se ref. [3]. Hovedresultater fra denne analysen i prisnivå januar 2018, inkl. mva, er gitt 

under. 

Tabell 7-3: Usikkerhetsanalyse skisseprosjekt. Mill. januar 2018-kroner, inkl. mva. 

Basiskostnad 13 920  
Forventet tillegg estimat 279  
Forventet tillegg usikkerhetsdriver 1 191  

Forventet *) tillegg totalt 1 470 11 % 

P50 15 390  
Usikkerhetsavsetning 2 440 16 % 
P85 17 830  
Standardavvik 15 %  
Sannsynlighet for basis 28 %  

*) Forventede tillegg er et viktig resultat i analysen og er strengt tatt differansen mellom basiskalkyle og forventningsverdi, men praktiseres som 

differansen mellom basiskalkyle og P50. 

Som påpekt i kap. 4 skal basiskalkylen reflektere dagens prosjektforståelse og forventet anbudssum ved effektiv 

konkurranse i leverandørmarkedet. Forventet tillegg fra markedsusikkerhet er i analysen begrenset da denne 

usikkerheten er mo e  ert  are s akt    reskje . Det imp iserer at storparten a  ‘for entet ti  e  ’ ska  ref ektere 

all kostnadsvekst etter kontrahering. Forventet tillegg fratrukket effekten av markedsusikkerhet er bare 10%.  

I analysen er alle usikkerhetsdriverne, unntatt en, modellert med 0 som mest sannsynlig verdi. Sagt på en annen 

måte betyr dette at en vurderer det mest sannsynlige scenariet til å være tilnærmet ingen endringer i 

kontraktene etter kontrahering. De forventede tilleggene kommer av at driverne er modellert høyreskjeve. 

Basert på dagens erfaringer framstår analysen i skisseprosjektet som for optimistisk og det er derfor ikke 

unaturlig at foreliggende analyse viser større usikkerhetsspenn enn i skisseprosjektet. 

7.6.2 Faktiske tillegg  
Basiskalkylen skal reflektere dagens prosjektforståelse og forventet anbudssum ved effektiv konkurranse i 

leverandørmarkedet, se kap. 4. Forventet tillegg er differansen mellom forventningsverdi (~p50) fra 

usikkerhetsanalysen og basiskalkylen.  

Forventet tillegg skal dekke opp for usikkerhet i flere faser (se beskrivelse av usikkerhetsdrivere i kap. 6): 

1. Gjenstående prosjektutvikling fram til endelig anbudsgrunnlag. Prosjektet opplever dagens løsninger 
som generelt godt modnet i forhold til fase og siden det nå kjøres statlig regulering, må det forventes 
at denne fasens bidrag til usikkerheten er begrenset.   

2. Anbudsfasen der usikkerheten er knyttet til om markedet leverer tilbud i tråd med basiskalkylen, jfr. 
vurderinger i kapitel 6. I hovedanalysen uten ekstraordinær markedssituasjon er det antatt symmetrisk 
markedsusikkerhet som dermed ikke gir bidrag til forventet tillegg. 

3. Gjennomføringsfasen der ulike årsaker spiller inn, men der usikkerheten i hovedsak materialiserer seg i 
kontraktsvekst på de ulike kontraherte arbeidene. 

 

Statistikk for faktiske tillegg i forhold til forventede tillegg i megaprosjekter er dessverre ikke omfattende. I en 

rapport fra MetierOEC og Prognosesenteret ref [6] til Helse Sør-Øst om markeds- og risikoanalyse er forventet 

tillegg vurdert. Rapporten angir et generelt, empirisk spenn på forventet tillegg i forprosjektfase på 10-20% og 
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8-12 % i gjennomføringsfasen. Nye Rikshospitalet er et megaprosjekt og forventes i utgangspunktet å ligge i 

øvre del av spennet angitt i rapporten.  

7.6.3 Oppsummering 
Gjennomføring av interne usikkerhetsanalyser har i flere prosjekter vist seg å gi for lav usikkerhet og for 

optimistiske resultater. Dette reflekterer gjerne at prosjektteamet undervurderer usikkerheten i eget prosjekt. I et 

prosjekt med allerede definerte økonomiske rammer, er det spesielt en utfor rin  å ‘friko  e’ 

usikkerhetsvurderingene fra disse rammene. I praksis defineres gjerne forutsetninger og forventninger som 

undervurderer usikkerheten. 

Etter Atkins vurdering viste usikkerhetsanalysen av skisseprosjektet fra 2018 et for snevert usikkerhetsspenn. 

Dette bidrar til å forklare at usikkerheten i prosjektet slik den reflekteres i usikkerhetsanalysene har økt og ikke 

blitt redusert slik en kunne forvente. 

Foreliggende usikkerhetsanalyse viser et forventet tillegg på 13%. Dette er etter Atkins vurdering i nedre sjikt av 

det som forventes i et forprosjekt. For større, kompliserte, offentlige byggeprosjekter er det stor variasjon i 

erfaringstallene på forventet tillegg. Spesielt de siste par årene har flere av de største prosjektene opplevd 

kostnadsøkninger/tillegg betydelig over nivået i denne usikkerhetsanalysen. Samtidig er det også store, 

kompliserte prosjekter som er gjennomført med lavere forventet tillegg de siste 10 årene.  

Det må også påpekes at foreliggende hovedresultater er basert på en forutsetning om at markedssituasjonen vil 

normaliseres og at prosjektets årlige indeksregulering av gjenstående styringsramme fanger opp prisutviklingen i 

markedet. 

En realisering av prosjektet innen de eksisterende økonomiske rammene vil kreve en strategisk og operativ 

usikkerhetsstyring. Prosjektet må bl.a. 

• ha en fleksibel kontraktsstrategi som gjør det mulig å kunne tilpasse kontraktstrategien til den faktiske 

markedssituasjonen underveis i prosjektet 

• ha en strategi for reduksjon/kutt som muliggjør etablering av relevante kontraktreserver ved eventuelle 

kostnadsavvik i tidligere entrepriser 

• ha en mekanisme der fortsatt høye priser i anbud i senere deler av gjennomføringen (etter at «toget 

har gått») medfører utløsning av usikkerhetsavsetninger hos eier 

Prosjektorganisasjonen og Helse Sør-Øst RHF forventes å ha rutiner og erfaring som underbygger denne 

styringen. 
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8 Underlag for usikkerhetsanalysen 

Prosjektdokumenter 
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[2] NRH- NS3451 Estimat_MASTER_Rev 06_25.04.2022_til PO 

[3] Rapport oppdatert usikkerhetsanalyse Gaustad sykehus v02 

[4] Scenarieanalyse – entreprenørmarkedet 2024 – 2031_300522 

[5] Metier OEC Prognosesenteret Norconsult_Markedsanalyse leveranse 3_Endelig rapport 

01.03.2022 

[6] MetierOEC og Prognosesenteret Markeds- og risikoanalyse investeringsportefølje 2022, 13. 

juni 2022 
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Bilag A   Deltakere arbeidsmøter 
Bilaget viser sentrale møter med respektive inviterte deltakere. 

Tabell A-1: Deltakere oppstartsmøte 20. mail 2022 

Navn Rolle / Organisasjon 

Gunnar Ensrud HSØ-PO 

Rikard Tveiten HSØ-PO 

Per Bjørnar Børresen HSØ-PO 

Rune Reinaas HSØ-PO 

Ole Martin Semb HSØ-PO 

Morten Danielsen  Aktins Norge  

Jan Rune Baugstø Aktins Norge  

Daniel Mohn Aktins Norge  

 

Tabell A-2: Deltakere etablering av prosjektenes karakter 1. juni 2022,  

Navn Rolle / Organisasjon 

Gunnar Ensrud HSØ-PO 
Rikard Tveiten HSØ-PO 
Per Bjørnar Børresen HSØ-PO 

Rune Reinaas HSØ-PO 

Ole Martin Semb HSØ-PO 

Øyvind Ludvigsen HSØ-PO 

Terje Næss Atkins Norge  

Morten Danielsen  Aktins Norge  

Jan Rune Baugstø Aktins Norge  

Daniel Mohn Aktins Norge  

 

Tabell A-3: Deltakere møte med kalkyleansvarlige etablere felles sett med usikkerhetsdrivere 8. juni 2022 

Navn Rolle / Organisasjon 

Øyvind Ludvigsen HSØ-PO 
Rikard Tveiten HSØ-PO 
Øyvind Ludvigsen HSØ-PO 

Rune Reinaas HSØ-PO 

Ole Martin Semb HSØ-PO 

Lars Wabakken  Kalkyleansvarlig Aker / Bygganalyse 

Silje Nordboe Kalkyleansvarlig Rikshospitalet / Multiconcult 

Geir Juterud Kalkyleansvarlig Rikshospitalet / Multiconcult 

Morten Danielsen  Aktins Norge  

Jan Rune Baugstø Aktins Norge  

 

 

Tabell A-4: Deltakere arbeidsmøte diskutere og vurdere usikkerhetsdrivere 15. juni 2022 

Navn Rolle / Organisasjon 

Per Bjørnar Børresen HSØ-PO 
Thea Koren HSØ-PO 
Karl Olav Ugland HSØ-PO 

Ole Martin Semb HSØ-PO 

Terje Hegstad HSØ-PO 

Ellinor Bilet HSØ-PO 

Kent Mikael Rosseland Observatør/ekstern kvalitetssikrer, Dovre Group Consulting 

Silje Nordboe HSØ-PO 

Bjørnar Foldøy Byberg HSØ-PO 
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Geir Juterud HSØ-PO 

Bjørn Aage Feet HSØ-PO 

Øyvind Ludvigsen HSØ-PO 

Knut Stensrød HSØ-PO. observatør 

Terje Næss Aktins Norge 

Daniel Mohn Aktins Norge  

Jan Rune Baugstø Aktins Norge  

 

Tabell A-5: Deltakere arbeidsmøte, Overordnet vurdering av kvantifisering av usikkerhetsdrivere 21.juni 

2022 

Navn Rolle / Organisasjon 

Per Bjørnar Børresen HSØ-PO 
Øyvind Ludvigsen HSØ-PO 

Ole Martin Semb HSØ-PO 

Rikard Tveiten HSØ-PO 

Terje Næss Aktins Norge 

Daniel Mohn Aktins Norge  

Jan Rune Baugstø Aktins Norge  

 

Tabell A-6: Deltakere arbeidsmøte, diskutere og vurdere estimatusikkerhet 28. juni 2022 

Navn Rolle / Organisasjon 

Per Bjørnar Børresen HSØ-PO 
Øyvind Ludvigsen HSØ-PO 
Ole Martin Semb HSØ-PO 
Gunnar Ensrud HSØ-PO 
Thea Koren HSØ-PO 
Marcus Enskat HSØ-PO 
Karl Olav Ugland HSØ-PO 
Terje Hegstad HSØ-PO 
Ellinor Bilet HSØ-PO 
Ken Mikael Rosseland observatør/ekstern kvalitetssikrer, Dovre Group Consulting 
Bjørnar Byberg HSØ-PO 
Geir Juterud HSØ-PO 
Knut Stensrød HSØ-PO, observatør 
Brynjar Larsen HSØ-PO 
Bjørn Lindholt HSØ-PO 
Terje Næss Aktins Norge 
Jan Rune Baugstø Aktins Norge  

  

Tabell A-6: Deltakere gjennomgang av usikkerhetsspenn, 30. juni 2022 

Navn Rolle / Organisasjon 

Ole Martin Semb HSØ-PO 
Gunnar Ensrud HSØ-PO 

Rikard Tveiten HSØ-PO 

Per Bjørnar Børresen HSØ-PO 

Terje Næss Atkins Norge  

Jan Rune Baugstø Aktins Norge  

Daniel Mohn Atkins Norge  

 
 
Tabell A-6: Deltakere statusmøte / presentasjon av foreløpige resultater 1. juli 2022 

Navn Rolle / Organisasjon 

Dag Bøhler HSØ-PO 
Øyvind Ludvigsen HSØ-PO 
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Rikard Tveiten HSØ-PO 
Rune Reinaas HSØ-PO 

Per Bjørnar Børresen HSØ-PO 

Ole Martin Semb HSØ-PO 

Morten Danielsen  Aktins Norge  

Terje Næss Atkins Norge 

Jan Rune Baugstø Aktins Norge  

Daniel Mohn Atkins Norge 

 

Tabell A-7: Deltakere presentasjon av resultater 6. juli 2022 

Navn Rolle / Organisasjon 

Dag Bøhler HSØ-PO 
Øyvind Ludvigsen HSØ-PO 
Per Bjørnar Børresen HSØ-PO 

Ole Martin Semb HSØ-PO 

Siri Hatlen Prosjektstyret 

Olaf Melbo Prosjektstyret 

Morten Danielsen  Aktins Norge  

Daniel Mohn Atkins Norge 
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Bilag B Estimatusikkerhet         
Bilaget gir en oversikt over basiskalkylen som er lagt til grunn for usikkerhetsanalysen med tilhørende 

estimatusikkerhet. 

Bilag B.1 Basiskalkyle 

Tabellen under viser basiskalkylen lagt til grunn for analysen med angivelse (skravert) hvilke poster som er 

underlagt estimatusikkerhet.  

Tabell B-1: Basiskalkyle lagt til grunn for usikkerhetsanalysen, mill. 2021-kroner 

Konto- Kalkyle Ny-

bygg 

P2 

u/ad-
komst 

Heli- 

kopter 

Infra-

struktur 

Utendørs Tilkobling 

Grad 1 

Riving Om-

bygging 

Ulemper MTU 

OUS 
TOT 

Felleskostnader 1 210 42 11 33 91 21 
    

1 409 

Bygning RIB 1 530 204 23 7 24 48 
    

1 837 

Bygning ARK 1 519 
         

1 519 

VVS-installasjoner 1 179 8 40 
  

11 
    

1 239 

Elkraft 691 5 1 
  

6 
    

702 

Tele og 
automatisering 

540 17 3 
  

6 
    

565 

Andre installasjoner 148 1 
 

61 
      

211 

Huskostnad 6 816 278 78 102 115 92 
    

7 482 

Utendørs 
   

100 481 
     

581 

Entreprisekostnad 6 816 278 78 202 596 92 
    

8 063 

(Påløpt) 380 
          

Prosjektering 1 225 42 17 45 95 22 
 

39 
  

1 485 

PL/BL, gebyrer 1 001 
          

Byggekostnad 9 042 320 95 247 691 115 
 

39 
  

10 548 

Spesielle kostnader 34 
  

44 
  

20 161 236 1 244 1 739 

Mva 2260 80 24 73 173 29 5 50 59 311 3 063 

Basiskostnad 11 337 400 119 363 864 143 24 250 295 1 555 15 350 

Produksjonskjøkken 
          

167 
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Tabell B-2: Basiskalkyle lagt til grunn for usikkerhetsanalysen med tilhørende estimatusikkerhet for gjenstående kostnader, mill. 2021-kroner 

Konto - 

Kalkyle  
Nybygg 

P2 

u/adkomst 
Helikopter Infrastruktur Utendørs 

Tilkobling 

Grad 1 
Rivning Ombygging Ulemper 

MTU 

OUS 
TOT 

Felleskostnader -15%| 1 210 |+25% 42 11 33 91 21     1 409 

Bygning RIB -15%| 1 530 |+20% 204 23 7 24 48     1 837 

Bygning ARK -10%| 1 519 |+15%          1 519 

VVS-installasjoner -10%| 1 179 |+15% 8 40   11     1 239 

Elkraft -15%| 691 |+ 20% 5 1   6     702 

Tele og 

automatisering 
-10%| 540 |+15% 17 3   6     565 

Andre installasjoner -10%| 148 |+10% 1  61       211 

Huskostnad 6 816 278 78 102 115 92     7 482 

Utendørs    100 481      581 

Entreprisekostnad 6 816 278 78 202 596 92     8 063 

(Påløpt) 380           

Prosjektering -7%| 1 225 |+13% 42 17 45 95 22  39   1 485 

PL/BL, gebyrer -10%| 1 001 |+20%           

Byggekostnad 9 042 -15%| 320 | +20% -10%| 95 | +30% -10%| 247 | +30% -10%| 691 |+25% -10%| 115 |+30%  -10%| 39 |+30%   10 548 

Spesielle kostnader -5%| 34 |+5%   -10%| 44 |+30%   -10%| 20 |+15% -10%| 161 |+30% -10% | 236 |+40% 1 244 1 739 

Mva 2260 80 24 73 173 29 5 50 59 311 3 063 

Basiskostnad 11 337 400 119 363 864 143 24 250 295 1 555 15 350 

Produksjonskjøkken           -10%| 167 |+20% 

Kilde: HSØ PO [2] og Atkins Norge 
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Bilag B.2 Felleskostnader Nybygg  
Beskrivelse 

Posten dekker felles entreprenørkostnader (rigg og drift). Rigg og driftskostnaden inkluderer også opparbeidelse 
av riggområde for byggherre og entreprenør. Posten skal dekke både felles riggytelser i en riggentreprise, og 
den enkelte entreprenørs egne riggytelser.  

Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

▪ Det forutsettes en hovedrigg, som ivaretar en del tverrgående oppgaver 

▪ Posten ‘ lemper’ vil også ivareta enkelte oppgaver som normalt legges under rigg og drift. 

▪ Begrenset riggareal; det vil erverves tilleggsareal (ikke del av kostnadene) 

▪ Logistikk: Utfordringer, sykehuset har pågående egne prosjekter, faseplaner, en inngangsport, ikke 
mellomlagring av masser, kraner, byggestrøm 

Estimeringsprosess (spesielle tilnærminger) 

Rigg og drift er vurdert for de ulike objektene i PNS strukturen, og totalt for nybygg i dette estimatet utgjør 
påslaget 21,6 % påslag på produksjonskostnadene. 

Felles riggentreprenørs mengder påvirkes ofte av varighet og evt. nye forhold som må løses. 

Enhetspriser; referansepriser, indeksering 

Referanseprosjekter: Riggpåslagene er avtalt med HSØ PO, og er basert på nøkkeltall fra andre 
sykehusbyggprosjekter. 

Erfaringsmessig varierer prising av riggytelser mye fra entreprise til entreprise og prosjekt til prosjekt. Dette 
både på grunn av variasjon i aktuelle ytelser og krav til rigg varierende beskaffenhet, men også det 
entreprenørene ofte benytter riggpostene til taktisk prising, avhengig av antatt konkurransesituasjon. Det er 
derfor knyttet stor usikkerhet til denne posten. 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

Tatt un er ‘  emper’ 

Taktisk prising 
 

Må ta ting som faller i mellom 

Varighetseffekter 

Taktisk prising 

- 15 % på MNOK 1 210 MNOK 

(21.7 % av post 2-7) 

+ 25 % på MNOK 

 

 

Bilag B.3 Bygning RIB Nybygg 
Beskrivelse 

Geoteknikk: Estimatet omfatter kostnader knyttet til etablering av byggegrop for bygg J, M, N, P-hus, kulvert og 

teknisk sentral F2, uttak og transport av løsmasser, deponiavgifter, uttak og transport berg, sikringsarbeider for 

bergskjæringer i byggegrop og bergtunnel, støttekonstruksjoner, grunnforsterkning for sikring av eksisterende 

bygg, tilbakefyllingsmasser, klargjøring av tomt innenfor byggegrop og mengder for tetting av berg. 

Miljøgeologi: Estimatet omfatter andel forurensede overskuddsmasser i berørte områder, fordrøyningsmagasin 

og øvrige utomhusarbeider omfattet av LARK. 

Konstruksjon: Estimatet omfatter kostnader og omfang for nybygg fra etablert byggegrop. Det innebærer 

bærekonstruksjoner av betong og stål som inngår i vegger, sjakter, søyler, bjelker og dekker. 
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Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

▪ Bygg F2 har kommet inn sent i prosjektet for fagområde geoteknikk, og det er kun gjort innledende 
geotekniske vurderinger for dette bygget. Mengdene tilhørende bygget er derfor grove estimater. 

▪ Utvidelsen av bygg A1 ikke er vurdert av geoteknikk, da dette bygget kom enda senere. Kalkyle for dette 
bygget utarbeides som et arealoverslag felles for alle fag 

▪ Pris for armering og betong er redusert fra norsk prisbok med 7-10%, basert på erfaringer fra store 
prosjekter i østlandsområdet, der man ser en betydelig mengderabatt. 

▪ Mye fjell 

▪ Omlegginger av infrastruktur ligger i annen post 

▪ Stor post for injeksjon, grunnvann – usikker på vannstrømining i berget. Ansett konservativt 

Estimeringsprosess (spesielle tilnærminger) 

Estimeringsmetodikken baserer seg i hovedsak på mengder fra modell som videre er kostnadsbearbeidet i ISY 

Calcus.  

Konstruksjon: Alle konstruksjonene er oppbygd som komplette bygningselementer, som representerer f.eks. dekker 

med avretting eller påstøp, eller yttervegger med isolasjon og grunnmurstildekking.  

Mengder; scope, grensesnitt, kvalitet/standard; uspesifisert 

Scope/Grensesnitt:  en  er kn ttet ti  ‘fota tr kk’. 

Mengdeestimat:  

Kart-/terrengmodeller. Totalvolum ganske sikkert, noe mer usikkerhet knyttet til fordeling på ulike typer fjell og 

masser og dertil tilhørende metoder for sprengning, graving, boring 

Alle nybyggene er 3D-modellert i Revit. Noen bygningselementer har ikke hatt samme modning og er på et 

enklere nivå som gjør at det ikke er i modell. Mengdene er basert på modellerte dimensjoner og i henhold til 

ARK-modellen. 

Uspesifisert geoteknikk: 10% 

Uspesifisert konstruksjon: 5,2 % (korrigert i møte 28.6, da det var avvik mellom kalkyle i excel og kalkylenotat) 

Dette dekker konstruksjoner som krever videre foredling knyttet fasadesokler, kjøreramper, tillegg for lavkarbon 

betong klasse A, tilpasninger til teknisk infrastruktur og grensesnitt mellom entrepriser som krever spesielle 

tilpasninger. 

Bygningsmessige hjelpearbeider er estimert fra prosentpåslag, hhv 6% og 8%.   

Enhetspriser; referansepriser, indeksering 

Geoteknikk: Kostnaden er basert på erfaringstall fra erfaringsprosjekter (Fornebubanen, Ocean Space Center, 

Vikingtidsmuseet) mottatt fra kalkyleansvarlige og faglig leder geoteknikk, og norsk prisbok. 

Miljøgeologi: Kostnaden er basert på priser oppgitt fra deponi (desember 2021). 

Konstruksjon: Kostnaden er basert på Norsk prisbok, 01 2021. 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

De største usikkerhetene er tilpasninger og byggbarhet mot eksisterende bygg hvor tilpasningene er spesielt 

krevende og grensesnittene mellom entreprisene for råbyggskonstruksjonene. 

Nybygg vil i stor grad fundamenteres på fast fjell 

Normalt forprosjektnivå på bygg 

  Ikke modellerte elementer 

- 15 % 

 

1 530 MNOK 

(380 MNOK på grunn/fundament) 

+ 20 % 
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Bilag B.4 Bygning ARK Nybygg 
Beskrivelse 

Estimatet dekker alle ARK-poster: Yttervegger, innervegger, dekker, yttertak, fast inventar, trapper, balkonger, 

andre bygningsmessige deler. 

Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

▪ Ryddet i modell i grensesnitt mellom RIB/ARK 

▪ Stordriftsfordeler gips hensyntatt 

Estimeringsprosess (spesielle tilnærminger) 

Normalt forprosjektnivå. Grundig jobb på kjente elementer 

Estimeringsmetodikken baserer seg i mengder fra modell på fasader, takflater og innervegger for bygg M, N og 

J. Himlingsareal er hentet fra modell og gulvarealet er basert på BTA da det er tenkt å inkludere kostnader for 

oppbrett på belegg.  

Innervegger (omfang er noe redusert pga. bedre kontroll etter hvert) 

Dører. Priser/kategorier. Grensesnitt mot EL 

Fasader mer detaljert estimert 

Mindre modent på fast inventar og unik-rom 

Mengder; scope, grensesnitt, kvalitet/standard; uspesifisert 

Kvalitet/standard: Arkitektens prosjektering skal være basert på god kvalitet og nøktern standard. 

Miljø, BREEAM Very Good etc: nær, ikke forventet større utfordringer 

Mengdeestimat: Innervegger er priset iht. ulik tykkelse på vegg som samstemmer med krav til lyd, brann etc. 

Antall dører er stipuler utfra antall rom i dRofus. Det er benyttet en koeffisient på 1,08. Dører er kategorisert i 

tre forskjellige kvaliteter. 

Uspesifisert: 4% 

Enhetspriser; referansepriser, indeksering 

Kostnaden er basert hovedsakelig på prisbok januar 2020 vers. 02, i kombinasjon med erfaringer og løpende 

vurderinger. 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

   

- 10 % 1 519 MNOK + 15 % 
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Bilag B.5 VVS-installasjoner Nybygg 
Beskrivelse 

Estimatet omfatter VVS-installasjoner i bygningsdelstabellen kapittel 3.  

Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

▪ Kompleksitet: I stort som for referanseprosjektene. Kjente systemer i sykehus. 

▪ Stort sprik i referanseprosjektenes priser  

Estimeringsprosess (spesielle tilnærminger) 

Estimeringsmetodikken baserer seg i hovedsak på overordnete kvm-priser for sanitæranlegg, varmeanlegg, 

slokkeanlegg, gassanlegg, luftbehandlingsanlegg, kjøleanlegg og vannbehandlingsanlegg og systemvurderinger 

for termisk energi og infrastrukturen i kulvertanlegget. 

Også noen m3-priser/betraktninger. Systempriser 

Spesielle estimeringsmessige utfordringer: Unik-rom, argonanlegg og vannbehandling 

Mengder; scope, grensesnitt, kvalitet/standard; uspesifisert 

Mengdeestimat: Mengdene er basert på arealuttak BTA fra ARK og estimerte mengder og uttak fra dRofus til 

systempriser. 

Uspesifisert: Er vurdert til 0% for alle VVS-kostnader da det i stort benyttes m2-priser.  

Enhetspriser; referansepriser, indeksering 

Kostnaden er basert på erfaringstall basert på Norsk Prisbok 2021, entreprisekostnader fra Campus Ås, 

Tønsbergprosjektet og Nye Deichman i Bjørvika samt prisestimater fra nytt sykehus i Drammen.  

Merk at faktiske anbudspriser for Drammen fra 2021/2022 avviker vesentlig fra tidligere estimater i Drammen. 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

   

- 10 % 1 179 MNOK + 15 % 

 

Bilag B.6 Elkraft Nybygg 
Beskrivelse 

Estimatet omfatter bygningsdelstabellens kapittel 4 Elkraft og 542 Brannalarmanlegg, inkludert talevarsling, og 

563 Sentral driftskontroll og automatisering. 

Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

Erfaringsmessig krevende å estimere elkraft i forhold til anbud og videre gjennomføring. Dette gjelder bl.a. for 

elkraftavhengige installasjoner og utstyr som anskaffes sent og evt. prosjekteres/avklares sent. 

Estimeringsprosess (spesielle tilnærminger) 

Estimeringsmetodikken baserer seg i hovedsak på arealpriser for innendørsanlegg og mengder for 

utendørsanlegg. Det er i tillegg benyttet mengder der det er naturlig. 

Standardrom godt definert, mer usikkerhet til unik-rom. 
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Mengder; scope, grensesnitt, kvalitet/standard; uspesifisert 

Kvalitet/standard: Redundans, DRUPS 

Mengdeestimat: Arealer er basert på felles arealuttak for BTA. Estimerte mengder er trukket ut fra dRofus for 

enkelte poster. Andre mengder er basert på konkrete systemvalg, for eksempel for høyspent. 

Uspesifisert: Er vurdert til 5 % og er lagt på alle priser som ikke er rundsum- eller arealbasert. 

Enhetspriser; referansepriser, indeksering 

Kostnaden er basert på erfaringstall (anbudstall) fra Campus Ås (2017), Sykehuset i Vestfold – Tønsberg (2017) 

og Prisboka (2020).  

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

   

- 15 % 691 MNOK + 20 % 

 

Bilag B.7 Tele og automatisering Nybygg 
Beskrivelse 

Estimatet omfatter bygningsdelstabellens kapittel 5. 

Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

▪ God erfaringsbank 

▪ Grunnsikringskonsept 

Estimeringsprosess (spesielle tilnærminger) 

RI-IKT har sammen med Sykehuspartner kalkulert byggnær IKT. Dette innbefatter alt innenfor konto 5 med unntak 

av brannalarm og talevarsling, og automatisering som ivaretas av RIE. 

For konto 50 er det benyttet en kvadratmeterpris, og den skal ivareta testing innenfor byggnær IKT som ligger 

utenfor det som spesifiseres gjennom NS 3420. 

Konto 51 basisinstallasjoner består i hovedsak av innredning i IKT-rom og inntakskabler til grensesnittsrommene. 

Dette er mengdeberegnet ut fra antall rom og antall rack i hvert rom. Det er medtatt rack til 2 stk. SHKR, men 

det er kun ett av rommene som inngår i prosjektet. 

Beregningen av konto 52 integrert kommunikasjon er delt mellom RI-IKT og Sykehuspartner. RI-IKT har estimert 

kostnader til kabling, mens Sykehuspartner har estimert kostnadene til nettverksutstyr og trådløst datanett basert 

på mengdene angitt av RI-IKT.  

For konto 53 telefoni er kalkylen i hovedsak basert på kvadratmeterpriser, mens telefoni er basert på mengder 

estimert av RI-IKT sammen med byggherren. Det er i hovedsak lagt til grunn at det medtas mobile klienter for test 

og idriftsettelse av nytt sykehus og at det store antallet mobile klienter flyttes over fra eksisterende deler av 

OUS. Nødvendige antall fasttelefoner og intercom er medtatt i sin helhet. For øvrig ligger det inne kostnader 

porttelefoner, nødnett, innendørs mobildekning og sporing. 

Konto 54 Alarm og signal baseres på kvadratmeterpriser. Det er medtatt kostnader for sikringsanlegg 

(adgangskontroll, innbruddsalarm og TV-overvåkning), pasientsignalanlegg inkl. overfallsalarm, samt uranlegg. 

Priser er satt med bakgrunn i sammenlignbare prosjekter som Nye Aker og SUS. 
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Konto 55 Lyd og bilde er beregnet ut fra mengder i dRofus og priser fra sammenlignbare prosjekter som NSA 

og nytt universitetssykehus i Stavanger.  

Under konto 56 automatisering har RI-IKT kun medtatt kostnader til overordnet SD. Det er medtatt kostnader til 

om lag 400 målepunkter utover det som normalt samles inn ifm. automatisering og energiovervåking. Det er 

usikkerhet knyttet til beløpet for overordnet SD da det fremdeles er usikkerhet rundt omfanget av denne 

løsningen. 

Kostnader til omlegging av utomhus kabling ivaretas av RIE. 

Størst usikkerhet: Utstyr, personal 

Mengder; scope, grensesnitt, kvalitet/standard; uspesifisert 

Scope: Uklare forutsetninger omkring post 56 (se over).  

Grensesnitt: Grensesnitt mot lokal styring hos andre tekniske entrepriser og en evt. sentralisert modell på tvers av 

bygg  

Mengdeestimat: Kalkylen er delvis basert på kvadratmeterbetraktninger og delvis basert på mengder og 

enhetspriser.  

Uspesifisert: Uspesifisert ligger både inne i kvadratmeterprisene og i mengdene som er benyttet.   

Enhetspriser; referansepriser, indeksering 

 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

   

- 10 % 540 MNOK + 15 % 

 

Bilag B.8 Prosjektering Nybygg 
Beskrivelse 

Alt prosjekteringsarbeid fom. start forprosjekt inngår i posten. Tidligere faser (skisseprosjekt mm) dekkes av 

andre budsjetter/prosjekter. 

Budsjett for forprosjektfase er ca. 382 MNOK inkl. mva. og det er påløpt snaut 300 MNOK inkl. mva./ca. 240 

MNOK eks. mva. 

Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

▪ Dagens PG-kontrakt, definerer arbeidsomfang, krav til personell, etc. Kontrakt inkluderer incentiver i en 
samspillsmodell. 

▪ Kjernebemanning i PG i perioden fra ferdig forprosjekt til oppstart detaljprosjektering  

(B4 beslutning i slutten av 2022?) 

▪ Opsjon i PG kontrakt for detaljprosjektering (til utsendt arbeidstegning). Arbeidsgrunnlag. 

Timepriser/nøkkelpersonell. Indeksering 85% av sykehusindeks 

Estimeringsprosess (spesielle tilnærminger) 

Posten er estimert basert på % av entreprisekost. Angitt av HSØ PO.  

Det er p.t. Ikke utarbeidet en bemanningsplan, eller ytterligere beskrivelse av estimeringsforutsetningene 
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Mengder; scope, grensesnitt, kvalitet/standard; uspesifisert 

Scope: PG ressurser er ment å ha en rådgivende rolle også i bygge- og testfase 

Grensesnitt: Eksakt fordeling mellom byggherre- og prosjekteringsressurser avklares fortløpende 

Kvalitet/standard: Nøkkelpersoner har egne klausuler i kontrakt 

Mengdeestimat: Forventning om at incentiver vil bidra til ressursstyring, men begrenset erfaring med denne 

avregningsformen 

Enhetspriser; referansepriser, indeksering 

Timepris indeksjusteres 

Referanser fra andre sykehusprosjekter. Relativt høyt med 18%. Må ha rådgivere over lengre periode: tidlig 

prosjektering av innredning. I stort byggherrestyrte entrepriser. 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

Usikkerhet på ‘mengder’, lite på pris 

- 7 % på MNOK 

 

1 225 MNOK 
(18 % av 1-7) 

13 x % på MNOK 

 

 

Bilag B.9 PL/BL, gebyrer Nybygg 
Beskrivelse 

Felleskostnader for byggherre unntatt prosjektering: Ledelse, planlegging, byggeplassoppfølging, SHA, 

administrasjon og driftsoppgaver.  

Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

▪ Full mva. for alle. Ingen er ansatte i HSØ 

▪ Sykehus i drift krever flere ressurser 

Estimeringsprosess (spesielle tilnærminger) 

% av entreprisekost. Angitt av HSØ PO 

Ingen bemanningsplan 

Mengder; scope, grensesnitt, kvalitet/standard; uspesifisert 

Scope: Posten er sensitiv for varighet. Det er lagt til grunn 7,5 års byggetid og demobilisering ca. 2031 

Kvalitet/standard: Mix av ansatte og innleide  

Enhetspriser; referansepriser, indeksering 

Noe forskjell på interne og eksterne timepriser: Nesten ingen tilgjengelige internt 

Referanseprosjekter: Andre sykehusprosjekter 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

- 10 % på MNOK 

 

1 001 MNOK 
(PL/BL: 13,7 % av 1-7 

Gebyrer/bikostnader: 1 % av 1-7) 

+ 20 % på MNOK 
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Bilag B.10 Utendørs (byggekostnad 1-8) 
Beskrivelse 

Alt som ikke er dekket av byggenes fotavtrykk. 

Estimatet omfatter grovplanert terreng, grøfter og groper for tekniske installasjoner for utgraving og sprengning 

for fordrøyningsmagasin, annen terrengbearbeiding for klargjøring av tomt. Videre støttemurer og andre murer, 

trapper og ramper i terreng, kostnader knyttet til rivning av eksisterende lekeplass i uteområder og kostnader til 

beskyttelsesgjerder for vegetasjon som skal bevares.  

Videre omfatter kostnadene uttak og transport av løsmasser, deponiavgift rene og forurensede masser, uttak og 

transport berg for byggegrop, sikringsarbeider for bergskjæringer, støttekonstruksjoner (spunt inkl. avstivning og 

forankring, fotdrager, frostsikring), tilbakefyllingsmasser (pukk) opptil prosjektert traubunn modellert av LARK 

samt klargjøring av tomt generelt over området. 

Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

▪ Stor utvikling på posten etter skisseprosjekt 

▪ Omlegging regionkabel (må skje i sommerhalvår, planlagt 2023) 

▪ Trikkeomlegging, midlertidig og permanent. Grensesnitt standardheving og tilhørende kostnadsdeling 

▪ Anleggsbidrag 

▪ Nytt fordrøyningsmagasin 

▪ Bidrag fra andre: Elvia, fjernvarme, fiber mv 

Estimeringsprosess (spesielle tilnærminger) 

God jobb.  

Mengder; scope, grensesnitt, kvalitet/standard; uspesifisert 

Grensesnitt: Mot RIB? 

Mengdeestimat: Estimeringsmetodikken for baserer seg i hovedsak på mengder fra modell og tegninger.   

Uspesifisert: Vurdert til 10% og dekker punkter som mellomlagring av masser og levering av masser infisert med 

fremmede arter til godkjente deponier. 

Enhetspriser; referansepriser, indeksering 

Kostnadene er basert på erfaringstall fra erfaringsprosjekter (Fornebubanen, Ocean Space Center, 

Vikingtidsmuseet), mottatt fra kalkyleansvarlige, faglig leder geoteknikk og norsk prisbok. For støttemurer er 

priser hentet fra RIB.  

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

Anlegg i grunnen. 

- 10 % 691 MNOK + 25 % 
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Bilag B.11 Ulemper 
Beskrivelse 

Estimatet omfatter f.eks. støyskjerming, buss for trikk, midlertidige adkomster til eksisterende sykehus, og andre 

forberedende eller midlertidige tiltak for å sikre sykehus i drift og god anleggsgjennomføring. Detaljert liste i 

Vedlegg 9.5 i kalkyledokument. 

Mye forberedende arbeider 

Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

▪ Kalkylen bygger på en detaljert liste av konkrete tiltak  

Estimeringsprosess (spesielle tilnærminger) 

Omfang av kostnader knyttet til posten for ulemper er utarbeidet av PG i samarbeid med HSØ PO, gjennom 

flere samlinger. Tiltakene er grovt estimert ved RS estimater. 

Mengder; scope, grensesnitt, kvalitet/standard; uspesifisert 

 

Enhetspriser; referansepriser, indeksering 

 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

Begrenset oppside 

Estimering 
 

Ikke identifiserte forhold 

Estimering 

- 10 % 236 MNOK + 40 % 

 

Bilag B.12 Funksjonsutstyr 

Beskrivelse 

Erfaringer fra tidligere prosjekter viser at hovedandelen av utstyr er MTU som utgjør anslagsvis 70-75%, IKT og 

løst inventar ca. 5% på hver mens grunnutrustning utgjør resten. 

Spesifikke forhold og forutsetninger lagt til grunn i estimatet for denne posten 

▪ Utstyrsbudsjettet er en absolutt ramme, med behov for nødvendige prioriteringer i anskaffelses- og 

gjennomføringsfasen. Egen indeks, vektet annerledes enn HSØ Bygg 

▪ Rammestyring har vært vanlig i tilsvarende prosjekter 

▪ Administrasjon er innbakt i rammen (ca. 10%, konseptfase ref.).  Lang gjennomføring.  

▪ Det vil i forprosjektet ikke foreligge et komplett utstyrsprogram da man i disse prosjektene har valgt å 

behandle unike og avledede rom i neste fase. 

▪ Fordelingen mellom de ulike kategoriene vil i neste fase foreligge etter en ny prioriteringsrunde i samarbeid 
med OUS. Endelig fordeling av rammen mellom løst inventar, IKT og MTU vil derfor ikke foreligge før en har 
et komplett utstyrsprogram.  

▪ Medflytting 29%, omforent med OUS. Basis er prognoser for behov i 2035 
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▪ Valuta. Kjøper vanligvis i NOK 

▪ Start kontrahering 2026/27 

▪ 24/7-laboratorier, sene beslutninger (generelt) 

▪ Medvirkningsprosesser på utstyr  

▪ Ingen LLI; typisk 6-8 uker på MR 

▪ I hovedsak hyllevarer 

Estimeringsprosess  

Kalkylen er i hovedsak basert på erfaringsmessige kvadratmeterpriser for de ulike funksjonsområdene. 

Prosjektspesifikk vurdering. Standardrommene med tilhørende utstyrslister er ferdig behandlet i forprosjektet.  

Ingen korreksjon for teknologisk utvikling. 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

Posten vil i analysen bli inkludert med marginal usikkerhet da den er rammestyrt 

- 1 % 

 

1 244 MNOK 

(eks. mva.) 

+ 1 % 

 

 

Bilag B.13 Andre installasjoner Nybygg 
Beskrivelse og estimering 

Estimatposten dekker heiser, AGV anlegg, avfalls- og tøysugeanlegg, rørpostanlegg 

Mengde- og prisusikkerhet 

Heiser: Antall og ytelser er avklart, det er ingen mengdeusikkerhet. Budsjettpriser fra en relevant leverandør, 

vurderes som representative. Uspesifisert er 0 %, da det er benyttet RS estimater for heisene. 

AGV: Ikke detaljert estimert til forprosjekt, indekserte enhetspriser fra skisseprosjekt for areal nybygg er lagt til 

grunn. 

Avfalls- og tøysug: systempris: 8 sjakter med tøysug og avfallssug og mottaksanlegg 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

- 10 % 148 MNOK + 10 % 

Bilag B.14 Spesielle kostnader Nybygg 
Beskrivelse og estimering 

Kunstnerisk utsmykning 

Mengde- og prisusikkerhet 

Faste %-tall av byggekostnader. Liten usikkerhet 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

- 5 % 34 MNOK + 5 % 
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Bilag B.15 P2 u/adkomst (byggekost 1-8) 
Beskrivelse og estimering 

Parkeringshus i grunn. Parkeringsdekning etter OK parkeringsnorm inkl. lademuligheter (unødvendig i 2031?) 

Dagens nærparkering rives. 

Mengde- og prisusikkerhet 

Løsning beskrevet. 390 nye plasser skal bygges 

Usikkerhetsspenn antatt som for RIB Nybygg 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

- 15 % 320 MNOK + 20 % 

 

Bilag B.16 Helikopter (byggekost 1-8) 
Beskrivelse og estimering 

Estimatet omfatter etablering av komplett helikopterplass på taket av bygg J. Bygningsmessig inkluderer dette to 

helikopterplattformer og sekundærkonstruksjoner. For tekniske systemer inkluderes det overvannshåndtering, 

snøsmelteanlegg, drivstoffanlegg, skumslokkeanlegg i tillegg til nødvendige el- og ikt-systemer.  

Kostnaden er basert på mengder for konstruksjonen, mens det for tekniske system er gjort estimater basert på 

erfaringstall. Drivstoffanlegg og skumslokkeanlegg er estimert i sin helhet ettersom hele systemet etableres på 

grunn av helikopterplassen, mens andre systemer er vurdert på bakgrunn av økt areal/kompleksitet.  

Uspesifisert er vurdert til 10% og dekker detaljering av bærekonstruksjonen og tilhørende tekniske systemer.  

Mengde- og prisusikkerhet 

De største usikkerhetene er knyttet til kompleksiteten rundt plassering av to helikopterplattformer på toppen av 

taket på et høyt sykehusbygg, herunder støy og drivstoff. 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

- 10 % 95 MNOK + 30 % 
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Bilag B.17 Infrastruktur (post 1-9, eks. mva.) 
Beskrivelse og estimering 

Teknisk infrastruktur 

Mengde- og prisusikkerhet 

Estimeringsmetodikken baserer seg i hovedsak på beregnede mengder låst 03.06.2022. 

Prosjekteringskostnad og byggherrekostnad (HSØ PO) er ikke medtatt foreløpig, og gjenbruk av komponenter er 

ikke vurdert i denne fasen. 

Kostnaden er basert på erfaringstall fra tidligere tilsvarende prosjekter og innspill fra Sporveien. 

Uspesifisert er vurdert til 10 % for alle enhetspriser. 

De største usikkerhetene er kostnader tilknyttet til signalprosessen, signalløsning for permanent trikkeløsning og 

signalløsning for midlertidig trikkeløsning. Rigg og drift håndteres i felleskostnad. Antatte kostnader for Sporveien 

antatt dekket i konto 08 og kostnad ved trikkestans (buss for trikk) er dekket i objekt Ulemper. 

De største endringer fra skisseprosjekt er at kostnader knyttet til rivning, transport og avgift til godkjent deponi, 

og 10 % uspesifisert er medtatt i kalkylen.  

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

- 10 % 291 (247 + 44) MNOK + 20 % 

 

Bilag B.18 Tilkobling grad 1 (byggekost 1-8) 
Beskrivelse og estimering 

For Nye Rikshospitalet er det planlagt flere tilkoblingspunkter mot eksisterende sykehus for å ivareta funksjonell 

flyt og drift i hele det nye sykehuset. Tilkoblinger skjer i hovedsak der bygg J og bygg M møter eksisterende 

bygg. Det er også enkelte tilkoblingspunkter i forbindelse med kulvert. Rom i eksisterende sykehus påvirkes i ulik 

grad, fra midlertidige påvirkninger under byggefase, til rom som helt eller delvis mister sin funksjonalitet. Berørte 

områder og konsekvenser for det enkelte område er beskrevet i notat NRH-8202-A-RA-0013 Tilkobling og 

grensesnitt mot eksisterende bygg. 

I skisseprosjektfasen og tidligere i forprosjektfasen var det skilt mellom Grad 1 og 2, dette er nå samlet under 

grad 1 med et betydelig redusert estimat, grunnet nærmere avklaringer. 

De byggetekniske ombyggingsarbeidene er estimert, basert på beskrivelsene i notatet og mengder fra 

tegninger. Omfang for tekniske fag er grovt vurdert som prosentpåslag på byggeteknisk estimat, da omfang er 

uklart. Uspesifisert er vurdert til 30%. Riggpåslag er vurdert til 30%. 

Mengde- og prisusikkerhet 

Største usikkerhet ligger trolig i om kompleksitet av arbeidene er reflektert i estimatene 

Scope: Bygget geometri, vet kontaktpunkter. Omfang per kontaktpunkt. Faseplaner, 60-70% lagt ut i tid 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

- 10 % 115 MNOK + 30 % 

 



 

Usikkerhetsanalyse Nye Rikshospitalet 46 

Bilag B.19 Rivning (spesielle kostnader) 
Beskrivelse og estimering 

Begrenset omfang 

Mengde- og prisusikkerhet 

Estimeringsmetodikken baserer seg i hovedsak på mengder fra modell, overordnete kvm-priser for riving basert 

på enhetspriser fra skisseprosjekt.  

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

- 10 % 20 MNOK + 15 % 

 

Bilag B.20 Ombygging (post 1-9, eks. mva.) 
Beskrivelse og estimering 

Arealer og funksjoner definert. 

Estimatet ikke så modent på omfang av nødvendige tiltak. 

PET nukleærmedisin (10%) 

30% uspesifisert og 30% rigg  

Mengde- og prisusikkerhet 

7300 m2 

Mye ombruk 

Det meste kommer sent i prosjektgjennomføringen. 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (P10) Basis (gjenstående) Pessimistisk (P90) 

Stor uspesifisert post  
Omfang, tilstand, grensesnitt, 

ombruk 

- 10 % 200 (39 + 161) MNOK + 30 % 
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Bilag C Usikkerhetsdrivere 
Bilaget gir en nærmere beskrivelse av de vurderinger som er gjort med hensyn til usikkerhetsdrivere og 

hendelser som ikke er reflektert i prosjektets basiskalkyle og estimatusikkerhet. 

Usikkerhetsdriverne som er valgt er etablert i samråd med prosjektet og vist i figuren under. 

Det er ikke identifisert noen signifikante hendelsesusikkerheter. 

Figur C-1: Totalmodell med usikkerhetsdrivere     

 

 

Tabell C-1 viser en oppsummering av usikkerhetsdriverne og hendelsen, med tilhørende kvantifisering. Merk at 

kvantifiseringen blir gjort gjennom et prosent-påslag på entreprisekostnad (EK) eller direkte i million kroner. 

Tabell C-8-1: Kvantifisering av usikkerhetsdrivere og hendelsesusikkerhet, inkludert merverdiavgift 

Usikkerhetsdriver Basis Optimistisk Mest 
sannsynlig 

Pessimistisk 

U1a – Markedsusikkerhet generell 
EK inkl. 

mva 
- 16 % 0 % + 16 % 

U2 – Lokale forhold og grunnforhold (MNOK) - 100 + 100 + 500 

U3 – Prosjektorganisasjon (MNOK) - 200 0 + 600 

U4 – Detaljprosjektering og endelig anbuds-/arbeidsgrunnlag 
EK inkl. 

mva 
- 2 % + 3 % + 7 % 

U5 – Eierstyring og rammebetingelser (MNOK) - 25 0 + 200 

U6 – Aktører og interessenter (MNOK - 50 + 50 + 300 

U7 – Entreprenørenes og leverandørenes gjennomføringsevne (MNOK) - 100 + 250 + 500 

U8 – Fremdrift og kompleksitet i gjennomføringsfase (MNOK) - 200 + 300 + 700 

Kilde: Atkins Norge 

I det følgende drøftes kort Megaprosjekter som er en sentral årsak til usikkerhet i prosjektet. Deretter 

gjennomgås hver enkelt usikkerhetsdriver med beskrivelser, forutsetninger, årsaker, usikkerhet og endelig 

kvantifisering.   
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Bilag C.1 Megaprosjekter 
Megaprosjekter har endel karakteristika og spesielle utfordringer som påvirker usikkerhetsbildet: 

▪ Størrelsen på megaprosjektene (10 mr. Kr.++) gir spesielle styringsmessige utfordringer 

▪ Prosjektene har en lang varighet. Dette gir utfordringer med tanke på kontinuitet i organisasjonen, endringer 
i ytre forhold og endringshåndtering i prosjektet 

▪ Prosjektene krever store ressurser; utstyr, varer, finansiering og arbeidskraft 

▪ Erfaringsdata er ofte hentet fra mindre prosjekter, og kan ikke skaleres opp uten å hensynta de ekstra 

utfordringene som størrelsen medfører 

▪ Prosjektene er ofte offentlig finansiert og skal støtte viktige samfunnsoppgaver 

- Dette medfører stor ekstern interesse for prosjektet der komplekse, uavhengige og motstridende 
interesser spiller inn, og dette bildet kan endres i prosjektperioden 

- Prosjektene har ofte et uvanlig sammensatt og komplekst interessentbilde 

- Prosjektene medfører ofte betydelige konsekvenser for omgivelsene (f.eks. miljø) 

- Størrelsen og samfunnskonsekvensene medfører ofte politisk innblanding som forstyrrer den 
planlagte prosjektgjennomføringen 

- Prosjektene innebærer gjerne betydelige tekniske nyvinninger og/eller utfordringer 

▪ Prosjektene er gjerne unike 

▪ Prosjektene medfører ofte spesielle kulturelle utfordringer da det gjerne er involvert firmaer/organisasjoner 

fra ulike land 
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Bilag C.2 U1 - Markedsusikkerhet 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer forståelsen av markedet i januar 2021, reell konkurranse og antatt kontraktstrategi. 
Kalkylen reflekterer mao. ikke dagens marked med krig i Ukraina, høye energipriser etc. 

Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerhet knyttet til tilgjengelig kapasitet i entreprenør-, rådgiver-, råvare- og 

utstyrsmarkedet for kontrakter som skal inngås. Usikkerheten påvirkes av aktivitetsnivå og konjunkturer (nasjonalt 

og internasjonalt). Omhandler også usikkerhet til hvor attraktiv HSØ er som byggherre og hvordan entreprenører 

og leverandører responderer på entreprisestrategien. 

 

Driveren dekker også usikkerhet knyttet til om valgte indekser favner reell prisutvikling. 

 

Grunnet dagens spesielle markedssituasjon, er det valgt å splitte markedsusikkerhet i to: En generell 

markedsusikkerhet (som kvantifiseres i dette bilaget) og en ekstraordinær markedssituasjon som behandles i 

hovedrapportens kapittel 7.5. 

Årsaker 

PROSJEKT, RAMMER OG INDEKS 

▪ Prisnivå i basiskalkylen er januar 2021. Prosjektets kostnader kompenseres etter en bestemt vektet indeks og 

er en faktorprisindeks. 

▪ Per juni 2022 ligger faktisk prisutvikling i markedet betydelig over indeks januar 2021=> juni 2022 

▪ Prosjektet er et megaprosjekt sentralt i Oslo med begrenset riggarealer og bygging tett på sykehus i drift 

▪ Valutausikkerhet fram til anbud skal dekkes av prosjektet. Deretter sikres større kontrakter, over 10 mill. 
kroner. Valutausikkerhet er primært relevant for utstyr. 

KONTRAKTSTRATEGI OG KONTRAHERING 

▪ Det er utarbeidet en skisse til kontraktstrategi med mange byggherrestyrte kontrakter. 

▪ Prosjektets attraktivitet i markedet er på nåværende tidspunkt krevende å vurdere   

▪ Det er relativt lang tid til kontrahering og en lang kontraheringsperiode: Tyngdepunkt kontrahering vil være i 

2025/2026. Det er mao. minimum 2,5 år fra nå til hovedtyngde kontrahering 

- Først forberedende arbeider 

- Oppstart grunnarbeid Q1 2024 

- Råbygg Q1 2025 

- 4-5 (begge prosjekter Nye Aker og Nye RH) store, lignende kontrakter over kort tid. Store 
innredningskontrakter 

- Utstyr kontraheres i 2026/2027. Mange kontrakter. 

- Bygg og utstyr er vesensforskjellige med tanke på markedsusikkerhet  

- Det er generelt begrenset tidsfleksibilitet etter endelig investeringsbeslutning, men det kan være mulig å 
revurdere kontraktsinndeling for enkelte arbeider underveis 

- Lang kontraheringsperiode medfører en form for portefølje/utjevningseffekt på markedsusikkerheten 

▪ Tildelingskriterier vil være høyt vektet på pris. Det forventes mer fokus på miljø 

▪ Markedsdialog: Prosjektet treffer med strategien (bygg), men dagens planlagte totalentrepriser har stort 

omfang og evt. oppdeling må vurderes nærmere  

▪ Fra markedsdialogen svarte 3 av 5 entreprenører at de ønsker entrepriser i størrelsesorden 4-600 mill.  

▪ Utstyr: Mye hyllevare, men mer tilpasning på større komponenter 

▪ Utstyr: Samordning mellom regioner. Noen anskaffelser vil gjennomføres som avrop fra rammeavtaler 
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OVERORDNET MARKEDSBILDE 

▪ Prognosesenteret har utarbeidet en rapport for prosjektet der hovedscenariet angir en mulig liten nedgang i 
aktivitetsnivå de neste årene og en antatt god kapasitet i markedet for de store byggekontraktene. Det er 
mer usikkert hvordan kapasiteten på tekniske entreprenører vil være. Rapporten kan ikke leses som at 
‘ apet’ me lom faktisk prisnivå og indeks per i dag vil være akkumulert nøytralisert i 2024/2025. 

▪ Prognosesenteret påpeker stor usikkerhet i hovedscenariet. Sentrale årsaker er omfanget av store offentlige 
byggeprosjekter, renteutvikling, krigen i Ukraina, tilgang på arbeidskraft, energipriser og råvarepriser 
og -tilgang. 

Usikkerhet 

OVERORDNET 

Anbudssummene avviker fra det som er lagt til grunn i den indekserte basiskalkylen. 

MARKEDSSITUASJON 

▪ Overordnet er det usikkerhet knyttet til det totale omfanget av (konkurrerende) byggeprosjekter og 
kapasitet i leverandørmarkedet i 2024/25. Det er planlagt mange prosjekter, men stor usikkerhet til hvor 

mange prosjekter spesielt det offentlige vil kjøre. 

▪ Samtidighet Aker og Riks samt flere andre pågående prosjekter i regionen påvirker kapasiteten i markedet. 

▪ Tilgang på kompetent arbeidskraft 

▪ 6. april varslet Oslo kommune at det skal innføres et midlertidig byggeforbud i småhusområdene. Utviklingen 
videre vil påvirke entreprenørmarkedet 

▪ Privatøkonomi/renteøkninger vil påvirke det totale markedet 

▪ Begrenset tidsfleksibilitet kan gi krevende avveiinger mellom høy pris og utsettelse. 

▪ Valutakurser lagt til grunn i basiskalkylen kan avvike ved kontraheringstidspunkter. 

▪ Prosjektet kan på den ene siden oppleve reell og god konkurranse med godt kvalifiserte entreprenører som i 
beste fall medfører reduserte kostnader. På den andre side kan mangelfull konkurranse medføre økte 
kostnader og i verste fall avlyste / nye konkurranser. 

▪ Prosjektets faktorprisindeks kan avvike fra reell prisutvikling. Indeksen fanger enten i for stor eller for liten 
grad opp produktivitet og fortjenestemarginer (produsentprisindekser). 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (p10) Sannsynlig Pessimistisk (p90) 

I beste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med gunstige utfall: 

▪ I 2024/25 og senere vil det 
være færre prosjekter og mer 
kapasitet i leverandørmarkedet 

▪ Boligmarked og offentlig 
byggmarked reduseres mer enn 
antatt i Prognosesenterets 
rapport 

 

Mest sannsynlig vil prosjektet 
oppleve et scenario med en mix av 
utfall 

▪ I 2024/25 og senere vil det 
være færre prosjekter og mer 
kapasitet i 
leverandørmarkedet, men ulik 
kapasitet i ulike typer 
leveranser 

▪ Krigen i Ukraina er over, men 
fremdeles ettervirkninger på 
energi og råvarepriser og noe 

knapphet på relevant 
arbeidskraft 

 

I verste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med ugunstige utfall 

▪ I 2024/25 og senere vil det 
være flere prosjekter enn det 
som er antatt i dag og 
kapasiteten i 
leverandørmarkedet er presset 

▪ Krigen i Ukraina er ikke over, 
og det får betydelige 
konsekvenser for energi- og 
råvarepriser og tilgang til 
arbeidskraft 
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▪ Krigen i Ukraina er over, energi 
og råvarepriser er tilbake til 
normalt nivå 

▪ Prosjektets indeks går mer enn 
faktisk prisutvikling 

▪ Valgt kontraktstrategi treffer 
godt i markedet, det blir 
effektiv konkurranse og 
prosjektet framstår som 
attraktivt med signaleffekt 

▪ Prosjektets indeks samsvarer 
med faktisk prisutvikling, men 
akkumulert effekt 2021-24 er 
ikke fullt ut lukket  

▪ Valgt kontraktstrategi treffer 
rimelig godt i markedet, men 
må justeres for enkelte 
kontrakter. Prosjektet framstår 
som attraktivt, men enkelte 
forhold (f.eks. sykehus i drift) 
drar interessen noe ned 

▪ Prosjektets indeks forblir 
utilstrekkelig (som pr juni 2022) 
med tanke på å fange opp 
faktisk prisutvikling 

▪ Valgt kontraktstrategi treffer 
mindre godt i markedet, det 
blir begrenset konkurranse 
og/eller kontraktstrategien må 
endres for vesentlige deler av 
prosjektet under tidspress 

Virker på: entreprisekostnad (post 1-7) inkl. mva 

Kvantifisering av generell markedsusikkerhet er basert på formelverk fra forskningsprogrammet CONCEPT 

-16 % 0 % + 16 % 

 

Bilag C.3 U2 - Lokale forhold og grunnforhold 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av lokale forhold basert på rapporter, undersøkelser, antagelser etc. 

Driveren omhandler fysiske forhold som allerede er tilstede der prosjektet skal gjennomføres. Usikkerheten er 

knyttet til tomteforhold, herunder; fjellkvalitet, forurensede masser, syredannende bergarter, grunnvann, 

adkomst/logistikk til byggeplass, verneverdige objekter samt eksisterende infrastruktur på og rundt tomten som 

kan påvirke anleggsgjennomføringen. Driveren omhandler også usikkerhet knyttet til overvannshåndtering, 

massedeponi og transportavstander for overskuddsmasser. 

Årsaker 

SENTRALE FORHOLD 

▪ Prosjektet skal gjennomføres nær et stort sykehus i drift. Dette medfører restriksjoner på arbeidene knyttet til 
bl.a. sprengning (støy, hensyn til sårbart utstyr), transport og arbeidstid (f.eks. bygging på kveld når det er 
mindre drift). Det er etablert prosedyrer/samhandling med OUS for dette grensesnittet. I basiskalkylen er 
det inkludert en ulempepost for sykehus i drift på ca. 280 MNOK. 
Deler av denne usikkerheten dekkes i usikkerhetsdriver U8 Framdrift og kompleksitet i gjennomføringen  

▪ På Rikshospitalet er det i dag en endestasjon for trikken. Denne må flyttes da stasjonen er i byggeområdet. 
Det vil ta lang tid å flytte og prosjektet har en pågående prosess med Sporveien rundt dette. Tidspunkt for 
flytting og en realistisk plan for arbeidene er viktig. Det er også viktig med klare grensesnitt mot de 
arbeidene/kostnadene som Sporveien skal ta, typisk standardheving. Basiskostnaden er ikke stor, men 
arbeidene kan få betydelige konsekvenser for framdriften mv.  

▪ Grunnerverv (tomt og bygningsmasse) pågår, ikke gjennomført. Kostnader til grunnerverv inngår ikke i 
basiskalkylen. Basiskalkylen reflekterer for øvrig at grunnerverv og tilkomst til bygg og arealer skjer som 
planlagt (tid).  

▪ I prosjektområdet er det ingen kjente fornminner. 

▪ Prosjektets arbeidsområde er nær Sognsvannsbekken og det er økt fokus på forhold knyttet til vassdragene i 

Oslo 

▪ Prosjektgjennomføringen medfører omlegging av ulik eksisterende infrastruktur. 

▪ Ekstern tilgang på infrastruktur er i hovedsak avklart. 
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▪ Det er trang adkomst til området og begrenset tilgang på riggområder. Logistikk ikke planlagt ferdig  

▪ Transport av masser, massedeponi. Gjort kartlegging. Pågående arbeid med plan for transport og 
deponering. Betydelig kostnadsusikkerhet knyttet til transportavstander og deponiavgifter som i hovedsak 
dekkes under estimatusikkerhet.  

UNDERSØKELSER OG KARTLEGGING 

▪ Infrastruktur i grunnen er kartlagt og omlegginger er planlagt. 

▪ Det er gjennomført grundige grunnundersøkelser: Ingen overraskelser mhp. beskaffenhet, men det er fare for 
setningsskader på andre bygg. I kalkylen er det inkludert full injeksjon. Tiltak er gjennomført med å flytte 
lenger unna til bedre forhold. 

▪ Mer grunnundersøkelser enn vanlig i forprosjekt. 

▪ Tilstandsanalyser og miljøkartlegging er gjennomført for eksisterende bygninger og anlegg som skal 
rehabiliteres.  

▪ Sikringsrisikoanalyser er gjennomført og sikringskonseptet gir ytelseskrav og tiltak som må medtas i videre 
prosjektering. 

▪ Faseplaner, god oversikt over alle innledende arbeider.  

Usikkerhet  

OVERORDNET 

Lokale forhold avviker fra det som er lagt til grunn i basiskalkyler og planer. 

 

ULIKE FORHOLD 

▪ Bygging nær sykehus i drift kan både bli mer krevende eller lettere enn det som er tatt høyde for i 
basiskalkylen 

▪ Omlegging av trikk kan gi avklaringer, fremdriftsplaner, midlertidige løsninger mv. med konsekvenser langt 
utover det som er hensyntatt i basiskalkylen 

▪ Tilstanden på eksisterende bygningsmasse er annerledes enn det som er reflektert i dagens tilstandsanalyser 
og dermed dagens kalkyler og planer 

▪ Det oppdages infrastruktur i grunnen som ikke er kartlagt eller som ligger annerledes enn det som er antatt i 
dag.  

▪ Grunnforholdene viser seg å være forskjellig fra det som er lagt til grunn i basiskalkylen 

▪ Nærhet til Sognsvannsbekken kan medføre avbøtende tiltak, restriksjoner og uhell som ikke er hensyntatt i 
basiskalkylen. 

▪ Grunnerverv: Kan medføre forsinkelser for deler av prosjektet. 

▪ Avstand til massedeponi / deponiavgifter er i stort dekket av estimatusikkerhet, se kostnadsdata i bilag B.3.  

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (p10) Sannsynlig Pessimistisk (p90) 

I beste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med gunstige utfall: 

▪ Det blir etablert 
gjennomføring/løsninger 
sammen med erfarne 
entreprenører som medfører at 
estimerte ulempetillegg for 
sykehus i drift er tilstrekkelige 

Mest sannsynlig vil prosjektet 
oppleve et scenario med en mix av 
utfall 

▪ Det blir etablert 
gjennomføring/løsninger 
sammen med erfarne 
entreprenører som medfører at 
estimerte ulempetillegg for 
sykehus i drift er i stort er 
tilstrekkelige 

I verste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med ugunstige utfall 

▪ Det blir betydelige utfordringer 
med bygging nær sykehus i 
drift 

▪ Omlegging av trikk blir mye 
mer krevende en antatt med 
større forsinkelser i prosessene  
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▪ I samarbeid med Sporveien 
klarer prosjektet å gjennomføre 
trikkeomlegging enklere og 
billigere enn forutsatt i 
basiskalkyler inkludert gunstig 
deling av kostnader 

▪ Infrastruktur i grunnen og 
grunnforholdene medfører 
ingen negative overraskelser 

▪ Ekstern infrastruktur er 
tilstrekkelig slik den er 
reflektert i basiskalkylen  
 

▪ I samarbeid med Sporveien 
klarer prosjektet å gjennomføre 
trikkeomleggingen med noen 
utfordringer/forsinkelser utover 
det som er forutsatt i 
basiskalkyler 

▪ Infrastruktur i grunnen og 
grunnforholdene gir enkelte 
negative overraskelser 

▪ Ekstern infrastruktur er ikke fullt 
ut tilstrekkelig slik den er 
reflektert i basiskalkylen 

▪ Det er mer omfattende 
infrastruktur i grunnen og deler 
av den ligger annerledes enn 
antatt 

▪ Grunnforholdene visser seg å 
være mer krevende enn det 
basiskalkylen reflekterer 

▪ Det er mangler ved ekstern 
infrastruktur som gir forsinkelser 
og kostnadsøkninger for 
prosjektet 

▪ Tilstanden på eksisterende 
bygningsmasse er dårligere enn 
antatt 

Usikkerhet kvantifiseres direkte i mill. kroner 

-100 MNOK 

Muligheter er i stort allerede tatt ut 

100 MNOK 

Basiskalkylen er i stort dekkende 

+ 500 MNOK 

Primært grunnforhold 

 

Bilag C.4 U3 - Prosjektorganisasjon 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer en normalt god byggherreorganisasjon som evner å styre gjennomføringen i samsvar 

med valgt kontraktstrategi. 

 

Driveren omhandler usikkerhet knyttet til prosjektorganisasjonens evne (kompetanse og kapasitet) til å planlegge 

og styre prosjektet (inkl. delprosjekter) innenfor tildelte rammer, målsettinger, krav, foreliggende planer og 

kontrakter fra ferdig forprosjekt frem til avslutning av prosjektet. Innbefatter også kapasitet og tilgang på 

ressurser, kontinuitet for nøkkelpersonell, erfaring med tilsvarende prosjekter samt prosjektets evne til å 

koordinere og håndtere grensesnitt og avhengigheter mellom entrepriser, samt kommunikasjonen internt og 

eksternt.  

 

Evnen til å utarbeide og følge opp gode prosjektstrategier (gjennomføringsstrategier, kontraktstrategi (herunder 

entreprisestrategi) og strategier for styring og oppfølging) innenfor gitte rammebetingelser som adresserer 

prosjektets utfordringer. Driveren dekker også planlegging av og overføring til drift, herunder hele 

dokumentasjonspakken. 

 

Årsaker 

Merk at denne driveren har et årsaksbilde som tangerer flere andre drivere. 

OVERORDNET 

▪ Prosjektet er et megaprosjekt. 

▪ Prosjektet har lang varighet, inkludert en omfattende og krevende sluttfase. 

▪ Prosjektet har et krevende interessentbilde, internt og eksternt, som kan gi utfordringer for PO 

▪ Erfaringsrapport fra Østfold-sykehuset angir 13 læringspunkter. Disse er det redegjort for i prosjektet. 

▪ Det er gjennomført / pågår store relevante byggeprosjekter som dette prosjektet kan trekke erfaringer fra: 
Drammen sykehus, Radiumhospitalet, nye Ahus, T2. Tilsvarende vil en gjenbruke veletablerte prosedyrer og 
gjennomføringsmodell. 
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▪ Nøkkelpersonell har erfaring fra mange prosjekter, «dagens org. mer enn gjennomsnittlig kompetent» 

▪ Felles overbygning for alle Oslo-prosjektene. 

▪ Prosjektets økonomiske rammer er fastsatt. 

MER SPESIFIKT 

▪ Prosjektet har felles organisasjon med Nye Aker nå, skal splittes i to store organisasjoner som må bemannes i 
parallell. 

▪ Prosjektet har gjennomført omfattende medvirkningsprosesser, og det meste av innspill fra bruker er så langt 
implementert.  

▪ Det er etablert et forslag til kontraktstrategi med flere kontrakter, både utførelses- og totalentrepriser, med 
tilhørende omfang av grensesnitt og kontrollspenn 

▪ Prosjektet vil medføre betydelig grad av parallell prosjektering og bygging 

▪ Prosjektet vil være avhengige av kritiske fagressurser, f.eks. teknisk utstyrskompetanse og 

planleggere/koordinatorer, som det p.t er begrenset tilgang på. 

▪ Prosjektet har en strate i om å ‘ ukke’ for o     pen e, pr  e å unn å sene   snin svalg 

▪ Prosjektet har ansvaret for forberedelse til drift frem til det punktet hvor sykehuset er klart for ibruktakelse 

Usikkerhet 

OVERORDNET 

Prosjektorganisasjonen presterer bedre/dårligere enn det som er lagt til grunn i basiskalkylen og 

estimatusikkerhet for generelle kostnader. 

 

ULIKE FORHOLD 

▪ Størrelsen og varigheten på prosjektet kan gi ekstra utfordringer, men også stordriftsfordeler over tid 

▪ Interessentbildet kan bli mer krevende for prosjektledelsen enn forutsatt, inkludert nye interessenter og 

endrede holdninger  

▪ Prosjektet kan oppleve å måtte konkurrere med Nye Aker og andre prosjekter om sentrale ressurser. 

▪ Brukerprosessen er ikke avsluttet ved avsluttet forprosjekt. Det pågår omfattende OU-prosesser i OUS. Det 
kommer sene ønsker fra brukerne, som må innarbeides. Medvirkningsprosessene videre kan gi nye 
utfordringer til tross for det omfattende arbeidet som er gjort, inkludert teknisk og medisinsk utvikling. 
Forslag til programendringer kan komme som et innspill fra medvirkningsprosessene, og behandles i 
kontaktmøtet mellom Nye OUS og HSØ PO. 

▪ Den lange varigheten vil sannsynligvis medføre kontinuitets-brudd på sentrale ressurser. 

▪ Dersom  a  t kontraktstrate i ikke ‘treffer’ marke et kan  et me f re kre en e a  einin er me  om mu i e 

endringer i kontraktstrategi med tilhørende usikkerhet knyttet til tid og kost   

▪ Det vil være et stort antall leverandører og det er påregnelig med krevende oppfølging og potensielle 

konflikter, risiko for konkurs hos sentrale leverandører. Disse forholdene vil kreve betydelig ressurspådrag i 
organisasjonen 

▪ Prosjektets økonomiske rammer blir utfordret med krevende prosesser og tilpasninger. 

▪ Sluttfasen med innregulering, flytting etc. kan bli mer utfordrende enn antatt 
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Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (p10) Sannsynlig Pessimistisk (p90) 

I beste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med gunstige utfall: 

▪ Prosjektets størrelse og varighet 
medfører ingen større 
utfordringer 

▪ Interessentbildet er stabilt og 
HSØ klarer en effektiv 
interessentstyring uten særlig 
‘st  ’ 

▪ Læring fra andre prosjekter 
bidrar positivt 

▪ Prosjektets økonomiske rammer 
er aldri truet 

▪ Det er tilstrekkelig ressurser 
tilgjengelig for både Nye RH, 
Nye Aker og andre prosjekter 

▪ Videre medvirkningsprosesser 
går greit uten større omkamper 
og konflikter av betydning 

▪ Valgt kontraktstrategi står seg 
uten behov for endringer, 
konfliktnivået er 
gjennomgående lavt og det blir 
ingen konkurser hos 
leverandørene 

▪ Det blir ingen særlige 
konsekvenser av at sentrale 
prosjektdeltagere slutter 

▪ Sluttfasen går i stort uten større 
problemer  

Mest sannsynlig vil prosjektet 
oppleve et scenario med en mix av 
utfall 

▪ Prosjektets størrelse og varighet 
medfører neon utfordringer 

▪ Interessentbildet er i stort 
sta i t, men  et   ir noe ‘st  ’ 

▪ Læring fra andre prosjekter 
bidrar positivt, men dekker ikke 
prosjektspesifikke forhold 

▪ Prosjektets økonomiske rammer 
kan være truet og det må 
iverksettes enkelte prosesser og 

tilpasninger 

▪ Det vil bli noe skvis på enkelte 

kritiske ressurser 

▪ Videre medvirkningsprosesser 
går ikke på skinner og det vil 
bli noen omkamper og 
konflikter 

▪ Valgt kontraktstrategi er i stort 
robust, men for enkelte 
arbeider vil det bli behov for 
endringer, det vil bli krevende 
konflikter på enkelt kontrakter 
og det vil kunne komme 
konkurser hos en eller flere 
leverandører 

▪ Diskontinuitet på noen sentrale 
ressurser gir midlertidige 
konsekvenser  

▪ Sluttfasen blir mer krevende 
enn antatt i dag, men ikke store 
forsinkelser (< 1 år) 

 

I verste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med ugunstige utfall 

▪ Prosjektets møter betydelige, 
tradisjonelle 
megaprosjektutfordringer 

▪ Interessentbildet blir krevende 
med mye ressursbruk på 
omkamper etc. 

▪ Læring fra andre prosjekter 
bidrar, men relevansen viser 
seg å være mer begrenset enn 
antatt 

▪ Prosjektets økonomiske rammer 

blir svært vanskelige å 
overholde med omfattende 
utredninger, prosesser og 
tilpasninger 

▪ Prosjektet opplever store 
utfordringer med å skaffe 
kritiske fagressurser 

▪ Videre medvirkningsprosesser 

tar a  ri ‘s utt’ me  m e 
omkamper og konflikter 

▪ Valgt kontraktstrategi feiler på 
betydelige andeler av 
prosjektet med behov for 
omfattende endringer. 

▪ Det blir et gjennomgående høyt 
konfliktnivå mot leverandørene 
og en eller flere kritiske 
konkurser. 

▪ Diskontinuitet på noen sentrale 
ressurser kommer på uheldige 
tidspunkter og gir betydelige 
konsekvenser  

▪ Sluttfasen blir svært krevende 
med store forsinkelser (> 1 år) 

Usikkerhet kvantifiseres direkte i mill. kroner 

- 200 MNOK 0 MNOK +600 MNOK 
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Bilag C.5 U4 - Detaljprosjektering og endelig anbuds-/arbeidsgrunnlag 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer prosjektet slik det innholdsmessig er forstått i dag. 

Usikkerhetsdriveren tar utgangspunkt i modenheten i forprosjektet slik det foreligger i dag. Driveren kan 

beskrives som differansen mellom det faktiske ferdige prosjektet i fremtiden (uten at dagens overordnede 

forutsetninger endres, men løsning kan endres) og de løsningene som i dag er beskrevet gjennom 3D BIM, 

tegninger, rapporter, estimater og tidsplaner. Mulighetssiden omfatter løsningsoptimalisering og lavere 

kostnader, mens nedsiden omfatter økte kostnader for løsninger, begge som følge av ny informasjon og innsikt. 

Driveren er mao. i hovedsak knyttet til prosjekteringsarbeidet. 

Årsaker 

OVERORDNET 

▪ Prosjektet er et megaprosjekt 

▪ Prosjektet har lang varighet med høy bemanning, bl.a. en stor prosjekteringsgruppe, inkludert en krevende 

sluttfase 

▪ I stort er det kjente løsninger inkl. arealer, men høy tetthet på installasjoner 

▪ Mandat for forprosjekt er oppfylt 

▪ Trinnvis utbygging er ikke dekket i denne analysen.  
 

MER SPESIFIKT 

▪ Modenheten per i dag som forprosjekt er overordnet vurdert som god for standardrom som utgjør 80% av 
arealene. 20% (eller høyere, avleda rom: standardisert utforming, men funksjon/bruk er unik) utgjør unik-rom 
og disse er ikke på forprosjektnivå i modning per i dag. 

▪ Det er utarbeidet en skisse for kontraktstrategi med mange utførelsesentrepriser. Dette medfører mange 
grensesnitt med tilhørende behov for prosjektering, beskrivelser og utførelsesunderlag, også mot utstyr og O-
IKT. 

▪ Etter ferdig forprosjekt vil prosjekteringsgruppen nedbemannes i anslagsvis ett halvt år før oppstart 
detaljprosjektering, men det vil være en kjernebemanning i PG i perioden  

▪ Det vurderes at det er rimelig tid til detaljprosjektering med dagens løsninger. Det vil bli begrenset omfang 
a   nsket ‘om ruk’ a  fa ressurser i prosjekterin en, pga. dels parallellitet i prosjektering for de ulike bygg 
/ delprosjekter. 

▪ Foreløpig rapport om industrialisert produksjon indikerer begrenset potensiale for effektivisering i 
byggeprosessen ved å legge til rette for økt grad av standardisering og prefabrikasjon. Implementert.  

▪ Arealløsninger vurderes fortløpende. 

▪ Noen prinsipielle løsningsvalg gjenstår, f.eks. konsept for sterilsentral, bildediagnostikk, Varmegjenvinning 

(businesscase), farmasitun 

▪ Kost er prioritert først i målhierarki. Det er et mål om kostnadsstyrt prosjektering, men uklart om dette er 

gjennomgående omforent i praksis.  

▪ Det er et omfattende anbudsgrunnlag som skal etableres og det vil uunngåelig være feil og mangler i dette. 

Erfaringsmessig er har anbudsgrunnlaget en ferdiggrad på <90%, sammenlignet med ferdiggrad ved første 
arbeidstegning. Det forventes bedre kvalitet enn tidligere grunnet bedre BIM.  

▪ Potensialet for en oppsiden på løsninger oppleves nå som begrenset. Gjennom forprosjektet er mye tatt 

gjennom oppfølging på løpende lister. 

▪ Utstyr, tid, teknologisk utvikling. Bygningsmessig prosjektering er avhengig av prosjekteringsunderlag for 

bygg- og installasjonspåvirkende utstyr. Se helhet, til rette tid. Hvilke grensesnitt kan settes tidlig? 

▪ Sikringsrisikoanalyse gjennomført: Sikringskonseptet vil gi ytelseskrav og beskrivelser av sikringstiltak som de 

prosjekterende bør medta i videre arbeid. 
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Usikkerhet 

OVERORDNET 

Det endelige prosjektet avviker innholdsmessig fra dagens forståelse 

▪ Utskiftning av rådgivere og arkitekter underveis reduserer kvaliteten på underlaget og forsinker prosjektet 

▪ Mangler i anbudsgrunnlag. 15-20% effekt er ikke uvanlig. Kan gi fremdriftskonsekvenser. 

▪ Manglende eller forsinket prosjektering medfører økte kostnader og forsinkelser 

▪ Sene avklaringer av grensesnitt (prosjekteringsforutsetninger) for funksjonsutstyr medfører omprosjektering 

og merkostnader 

▪ Manglende eller dårlig tverrfaglig koordinering medfører prosjekteringsfeil og omprosjektering 

▪ Usikkerhet knyttet til ikke avklarte løsningsvalg 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (p10) Sannsynlig Pessimistisk (p90) 

I beste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med gunstige utfall: 

▪ God kontinuitet i PG 

▪ Dagens modenhet viser seg 
reelt sett å være god 

▪ Uavklarte løsningsvalg p.t. blir 
ferdigstilt på en god måte 

▪ Kostnadsstyrt prosjektering 
fungerer godt i praksis 

▪ Tid til detaljprosjektering er 
tilstrekkelig 

▪ Fortsatt noen 
optimaliseringsmuligheter 

▪ God kvalitet på anbuds-
/arbeidsunderlag fra PG med 
begrenset omfang av feil og 
mangler 

Mest sannsynlig vil prosjektet 
oppleve et scenario med en mix av 
utfall 

▪ God kontinuitet i PG, men 

enkelte kontinuitetsutfordringer 

▪ Dagens modenhet viser seg 
reelt sett å være 
tilfredsstillende, men enkelte 
områder er modningsmessig 
undervurdert  

▪ Uavklarte løsningsvalg p.t. gir 
noen utfordringer 

▪ Kostnadsstyrt prosjektering 
fungerer ikke fullt ut i praksis 

▪ Tid til detaljprosjektering er noe 
snau 

▪ Svært lite omfang av 
gjenstående 
optimaliseringsmuligheter 

▪ Kvalitet på anbuds-
/arbeidsunderlag fra PG på et 
normalt nivå med tilhørende 
omfang av feil og mangler  

 

I verste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med ugunstige utfall 

▪ Betydelige 

kontinuitetsutfordringer i PG 

▪ Dagens modenhet viser seg 
reelt sett å være betydelig og 
gjennomgående undervurdert   

▪ Uavklarte løsningsvalg p.t. gir 
større utfordringer og 
følgekonsekvenser 

▪ Kostnadsstyrt prosjektering 
fungerer dårlig i praksis 

▪ Tid til detaljprosjektering er 

lang fra tilstrekkelig 

▪ Kvalitet på anbuds-
/arbeidsunderlag fra PG er 
gjennomgående på et 
dårligere nivå enn forventet 
med tilhørende omfang av feil 
og mangler  

▪ BIM modell fungerer ikke 
optimalt og gir gjennomgående 
utfordringer 

▪ Detaljering av grensesnitt blir 
svært krevende med mange feil 
i prosjekteringen 

Virker på: entreprisekostnad inkl. mva 

- 2 %  +3 % + 7 % 
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Bilag C.6 U5 - Eierstyring og rammebetingelser 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av eierstyring og eksterne rammebetingelser 

Driveren omhandler usikkerhet knyttet til Helse Sør-Øst RHF overordnede oppdrags/eierstyring av prosjektet, 

ambisjoner og føringer knyttet til byggenes funksjon og prosjektets rammebetingelser ift. omfang, kvalitet, tid og 

kostnader. Driveren omfatter også usikkerheten knyttet til mulige omprioriteringer eller endringer fra oppstart 

forprosjekt frem til ferdig løsning. Driveren omfatter også usikkerhet knyttet til endringer i nasjonale politiske 

forhold som påvirker prosjektet (føringer og prioriteringer fra regjering og departement). 

Driveren dekker også endringer i lover og forskrifter. 

Årsaker 

OVERORDNET 

▪ Prosjektet er et megaprosjekt 

▪ Prosjektet har lang varighet med høy bemanning, inkludert en krevende sluttfase 

▪ Prosjektet er vedtatt/bekreftet av to ulike regjeringer 

▪ I perioden fram til ferdigstillelse av prosjektet vil det gå flere store prosjekter i parallell, noe som vil kreve 
betydelig kapasitet hos prosjekteier med tanke på prioriteringer og beslutningseffektivitet.    

▪ Samhandlingsprosedyre 

▪ Fullmakt hos HSØ. HSØs erfaring som prosjekteier er god. Det er etablert et eget prosjektstyre som skal 
sørge for at arbeidet med prosjektet planlegges og gjennomføres i henhold til forutsatte rammer og at det 
utvikles et strukturert opplegg for samhandling og samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF og 
prosjektet. 

▪ LCC-perspektivet blir ivaretatt i de driftsøkonomiske analysene, men det er uklart om vil være operativt til å 
underbygge beslutninger underveis i prosjektgjennomføringen i grensesnitt mellom investering og drift. 

▪ I et så stort og langvarig prosjekt vil det være krevende å skille mellom rammebetingelser og endringer 
prosjektet bør ta høyde for. 

▪  e an  in sti   os eier. Strate i om ‘pr  e es utnin er’ 

 
 

MER SPESIFIKT 

▪ HSØ skal i aktuell periode kjøre flere store prosjekter i parallell 

▪ Potensiale for helhetstenkning 

▪ Prosjektets økonomiske rammer er fastsatt 

▪ Kost er prioritert foran tid 

▪ Ved press på økonomiske rammer vil det være krevende å avveie kutt mot eventuell tilleggsfinansiering. 

▪   ne ti  å  o  e ‘fr s’ er viktig  

▪ Kuttliste under utarbeidelse 

▪ Utvikling i lover og forskrifter, mange områder. Miljø/bærekraft, både kommunale og statlige krav.  

▪ Ikke vanlig å måtte forholde seg til nye lover/forskrifter etter rammetillatelse 

▪ Sentrale gevinster ved prosjektet er knyttet til organisasjonsutvikling. Endringsmotstand (mer krevende 

eierstyring) 

▪ Prosjektet har ansvaret for forberedelse til drift frem til det punktet hvor sykehuset er klart for ibruktakelse. 
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Usikkerhet 

OVERORDNET 

Underveis i prosjektgjennomføringen kan eierstyringen og eksterne rammebetingelser medføre endringer i 
prosjektet.  

Usikkerhet knyttet til mulige omprioriteringer eller endringer fra oppstart og frem til ferdig løsning.  Usikkerhet 
knyttet til endringer i nasjonale politiske forhold som påvirker prosjektet (føringer og prioriteringer fra regjering 
og departement). 

▪ Avvik i forhold til etablerte systemer 

▪ Beslutningseffektivitet inkludert kutt 

▪ Eierskifte(r) (Når er prosjektet ‘s utt’?) 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (p10) Sannsynlig Pessimistisk (p90) 

I beste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med gunstige utfall: 

▪ HSØ har kapasitet og systemer 
for effektivt å utføre 
prosjekteierrollen med vedtatt 
prosjektportefølje  

▪ Prosjektets økonomiske rammer 

er tilstrekkelige 

▪ Endrede rammebetingelser og 
omfang av nye lover og 
forskrifter blir av et omfang 
som kan ivaretas innen dagens 
rammer 

Mest sannsynlig vil prosjektet 
oppleve et scenario med en mix av 
utfall 

▪ HSØ har kapasitet og systemer 
for effektivt å utføre 
prosjekteierrollen med vedtatt 
prosjektportefølje selv om to 
megaprosjekter i parallell blir 
krevende   

▪ Prosjektets økonomiske rammer 
blir truet, men dekkes ved 
effektive kutt 

▪ Endrede rammebetingelser og 
omfang av nye lover og 
forskrifter blir av et omfang 
som i stort kan ivaretas innen 
dagens rammer 

 

I verste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med ugunstige utfall 

▪ HSØ får utfordringer med å 
utføre prosjekteierrollen med 
vedtatt prosjektportefølje som 
blir presset finansielt eller 
kapasitetsmessig i 
organisasjonen 

▪ Flere prosjekter i porteføljen 
får problemer med å holde 
vedtatt rammer. Dette medfører 
krevende prosesser i HSØ med 
direkte konsekvenser for 
prosjektet  

▪ Endrede rammebetingelser og 
omfang av nye lover og 
forskrifter blir av et omfang 
som ikke kan ivaretas innen 
dagens rammer 

▪ Nye rekkefølgekrav i 
reguleringsplanen 

Usikkerhet kvantifiseres direkte i mill. kroner 

- 25 MNOK 0 + 200 MNOK 
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Bilag C.7 U6 - Aktører og interessenter 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av hvordan eksterne aktører og interessenter påvirker prosjektet. 

Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerheten knyttet til behov, ønsker og krav fra interessenter og aktører utenfor 

prosjektet. Krav kan medføre pålegg eller aksept for ulike former for tiltak (endringer) for å imøtekomme slike 

krav. (F.eks. Medvirkningsgrupper, Oslo kommune, UiO, Byantikvaren, Riksantikvaren, naboer, næringsinteresser, 

Ruter, Statens vegvesen, Luftfartstilsynet, OUS, Sykehusapotek, OsloMet, andre høgskoler, KDD mv.) Innbefatter 

også usikkerhet knyttet til offentlige dispensasjoner og tillatelser, og eventuell FoU i tilknytning til prosjektet. 

Årsaker 

OVERORDNET 

▪ Prosjektet er et megaprosjekt 

▪ Prosjektet har lang varighet 

 

MER SPESIFIKT 

▪ Det er besluttet at reguleringssaken skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Mål om at 
reguleringsplan er endelig stadfestet før årsskiftet 2022/2023.  

▪ Prosjektet har i basiskalkylen tatt høyde for kjente rekkefølgekrav.  

▪ Ingen oppdatert interessentanalyse 

▪ Omfattende interessentbilde og prosjektet har vært omstridt  

▪ Omfattende medvirkningsprosess. Forslag til programendringer kan komme som innspill fra 
medvirkningsprosessene og behandles i kontaktmøte mellom Nye OUS og HSØ PO. 

▪ Medvirkningsprosesser fullføres sommeren 2023, viktig. Gode prosesser hittil. 

▪ Dreven kommunikasjonsavdeling i HSØ 

▪ Prosjektet må avklare og finne omforente løsninger med OUS 

▪ Arbeidstilsyn og vernetjeneste er sentrale interessenter 

▪ Støy er et sentralt avklaringsområde, helikopter. Hensyn til sykehus i drift og naboer 

Usikkerhet 

OVERORDNET 

Underveis i videre prosjektgjennomføring kan prosjektet bli påvirket av aktører og interessenter med 
konsekvenser som ikke er reflektert i dagens kalkyler og planer 
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Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (p10) Sannsynlig Pessimistisk (p90) 

I beste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med gunstige utfall: 

▪ Ingen nye vesentlige 

interessenter kommer på banen 

▪ Dagens identifiserte 
interessenter kjører ingen 
uventede omkamper 

▪ Gjenstående 
medvirkningsprosesser går uten 
større utfordringer og avsluttes 
som planlagt 

▪ Rekkefølgekrav blir mindre 

omfattende enn antatt i dag 

▪ Interessenthåndteringen går 
greit 

Mest sannsynlig vil prosjektet 
oppleve et scenario med en mix av 
utfall 

▪ Ingen nye vesentlige 
interessenter kommer på banen 

▪ Dagens identifiserte 
interessenter kjører i begrenset 
gard omkamper 

▪ Gjenstående 
medvirkningsprosesser gir noen 
utfordringer, men avsluttes som 
planlagt 

▪ Rekkefølgekrav blir om lag som 

antatt i dag 

▪ Interessenthåndteringen er 
omfattende, men går i stort 
greit 

 

I verste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med ugunstige utfall 

▪ Prosjektet har lang varighet og 
nye vesentlige interessenter 
kommer på banen 

▪ Prosjektet har lang varighet og 
dagens identifiserte 
interessenter kjører omkamper 
og/eller bli omorganisert og 
krevende å følge opp 

▪ Gjenstående 
medvirkningsprosesser gir noen 
utfordringer, men avsluttes som 

planlagt 

▪ Rekkefølgekrav blir 
meromfattende enn antatt i dag 

▪ Interessenthåndteringen blir 
mye mer krevende enn det som 
er antatt i dagens 
prosjektplaner og kalkyler 

  

Usikkerhet kvantifiseres direkte i mill. kroner 

-50 MNOK 50 MNOK 200 MNOK 

 

Bilag C.8 U7 Entreprenørenes og leverandørenes gjennomføringsevne  

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av eksterne leverandørers gjennomføringsevne. 

Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerhet knyttet til de kontraherte entreprenørene/leverandørene sin 

gjennomføringsevne iht. inngåtte kontrakter. Innbefatter usikkerhet relatert til generell rådgivning, 

anleggsgjennomføring, samt evne til planlegging og styring av leveranser iht. kontraktsbestemmelsene (f.eks. 

innen SHA, miljøtiltak, kvalitet og framdrift). Driveren omfatter også usikkerhet i entreprenørenes/leverandørenes 

kompetanse, kapasitet, soliditet og kultur i prosjektet. Inkluderer aktørenes evne til tverrfaglig koordinering 

mellom fag og hverandre. 
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Årsaker 

OVERORDNET 

▪ Prosjektet er et megaprosjekt 

▪ Prosjektet har lang varighet 

 

MER SPESIFIKT 

▪ Det er utarbeidet en skisse for kontraktstrategi med mange byggherrestyrte kontrakter. Dette medfører 
mange aktører og grensesnitt  

▪ Tildelingskriterier: Pris vs kvalitet 

▪ Omfattende oppfølging med en stor byggherreorganisasjon som leverandørene skal forholde seg til 

▪ Press på kompetanse, kapasitet, langvarig, diskontinuitet. 

▪ Krevende å holde formelle krav om fagkompetanse  

▪ Store leverandører bruker i stor grad de samme underleverandørene, dvs. press på kompetanse og 

kapasitet 

▪ Konsolidering blant tekniske entreprenører 

▪ Seriøsitet/arbeidsmiljøkriminalitet sentralt 

▪ Språk/kultur og SHA er generelt utfordrende i denne type store prosjekter 

▪ Det kan være større konkursrisiko enn vanlig, men mindre risiko for store enn små aktører 

▪ Samarbeidsklima og samordningsevne 

▪ Produktknapphet, større krav til planlegging 

▪ Rigg, logistikk, transport 

▪ Sykehus i drift 

▪ Incitamenter, dialog med markedet, mulig bruk av incitamenter, risikohåndtering 

▪ Dominoeffekter dersom en av de større entreprenørene / kritiske entreprisene sliter 

Usikkerhet 

OVERORDNET 

Underveis i videre prosjektgjennomføring kan prosjektet bli påvirket av at entreprenører/leverandørers 
gjennomføringsevne avviker fra det som eksplisitt og implisitt er lagt til grunn i basiskalkyle og planer. 

 

MER SPESIFIKT 

▪ Generell ledelse og administrasjon av egen virksomhet i prosjektet 

▪ Anskaffelse av egne underleveranser 

▪ Planlegging og styring av leveranser fra fabrikk til og på byggeplass 

▪ Seriøsitet (f.eks. innen SHA, Arbeidslivskriminalitet, soliditet og evt. konflikt/konkurs)  

▪ Faglig kvalitet, herunder aktørenes kvalifikasjoner og evne til å forstå arbeidsunderlag og evne til å utføre 
arbeidet med rett håndverksmessig kvalitet 

▪ Evne og vilje til samordning og tverrfaglig koordinering med andre på byggeplass, herunder språklige 
forutsetninger 
 

  



 

Usikkerhetsanalyse Nye Rikshospitalet 63 

Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (p10) Sannsynlig Pessimistisk (p90) 

I beste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med gunstige utfall: 

▪ Storparten av leverandørene 
leder og planlegger egen 
virksomhet og 
underleverandører på en god 
måte 

▪ Den gjennomgående 
fagkompetansen hos 
leverandørene er god 

▪ Det oppstår ingen større saker 
knyttet til SHA, 
arbeidskriminalitet osv. 

▪ Det bli ingen konkurser hos 

leverandørene 

▪ Leverandørene er fleksible og 
løsningsorienterte i 
grensesnittene mot andre 
leverandører     

Mest sannsynlig vil prosjektet 
oppleve et scenario med en mix av 
utfall 

▪ De fleste leverandørene leder 
og planlegger egen virksomhet 
og underleverandører på en 
god måte, men enkelte sliter 
med egne leveranser 

▪ Det blir merkbare utfordringer 
med fagkompetansen hos flere 
leverandører 

▪ Det oppstår flere utfordringer 
knyttet til SHA, 

arbeidskriminalitet osv. 

▪ Det bli konkurser, men ikke hos 
kritiske leverandører 

▪ Det er betydelig variasjon i 
hvordan ulike leverandører 
agerer i grensesnittene mot 
andre leverandører     

 

I verste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med ugunstige utfall 

▪ Flere sentrale leverandører 
sliter med planlegging og 
gjennomføring av egne 
arbeider. 

▪ Det blir gjennomgående 
utfordringer med 
materialleveranser  

▪ Det blir store utfordringer med 
fagkompetansen hos flere 
leverandører og mange sliter 
med å bemanne leveransene 

▪ SHA-arbeidet blir krevende 
med mange avvik og kulturelle 
utfordringer 

▪ Arbeidslivskriminalitet 
oppdages og påvirker 
framdriften i leveransene  

▪ Det blir en eller flere konkurser 
blant kritiske leverandører 

▪ Det blir gjennomgående 
problemer knyttet til hvordan 
ulike leverandører agerer i 
grensesnittene mot andre 
leverandører     

 

Usikkerhet kvantifiseres direkte i mill. kroner 

-100 MNOK 250 MNOK 500 MNOK 
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Bilag C.9 U8 Framdrift og kompleksitet i gjennomføringen 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av gjennomføringstid og kompleksiteten i gjennomføringen. 

Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerhet knyttet til om gjeldende planer og om kontraktene/forståelsen er 

realistisk, inkludert idriftsettelse og om kompleksiteten i arbeidene er forstått. 

Driveren omfatter også konsekvenser av eventuelle forsinkede byggherreleveranser, slik som rettidige 

prosjekteringsleveranser, vellykkede og rettidige anskaffelsesprosesser, vellykkede og rettidige KS-, test- og 

idriftsettelsesprosesser, samt premisser for overlevering til drift og prosjektavslutning.  

De kostnadsmessige konsekvensene vil blant annet avhenge av framdriftsplanenes romslighet og entreprenørenes 

kontraktsbetingelser knyttet til milepeler og varighet. 

Dette er primært en byggherrerisiko, mens flere av de andre driverne omhandler hvordan bl.a. 

prosjekterin s ruppe o   e eran  rer presterer. Denne  ri eren ‘sam er opp’ o så opp  en akkumu erte 

systemusikkerheten som ligger mellom de andre driverne. 

Årsaker 

OVERORDNET 

▪ Prosjektet er et megaprosjekt 

▪ Prosjektet har lang varighet 

 

MER SPESIFIKT 

▪ Tidspunkt for oppstart grunnarbeider. Forutsetninger for framdrift 

▪ Krevende riggforhold 

▪ Peakproduksjon på 2-300 mill/mnd  

▪ Hovedfremdriftsplan på nivå 3. Robust, mulig med korrigerende tiltak 

▪ Kvalitet på prosjektert underlag påvirker framdrift 

▪ Krevende å etablere kontrakter med riktig frihetsgrad på tid 

▪ Det er mangel på dyktige planlegger/koordinatorer i markedet 

▪ Kostnad vs tid. Etter hvert blir styring på tid sentralt uansett 

▪ Framdriftsplanene er krevende å matche mot behov for tilstrekkelig tid til kvalitet i leveransene 

▪ Krevende koordinering av mange entrepriser/utstyr og stor produksjon 

▪ Krevende idriftsettelse og innflytting. Strukturert idriftssettelse, systematisk ferdigstillelse. P.t. overordnede 
planer på kvartalsnivå for forberedende arbeider 

▪ Felles plan med OUS for innflytting, point-of-no-return ikke fastsatt p.t. Besluttes 1-2 år før ferdigstillelse 

▪ Flytte fra 1 til 2 sykehus pluss interne rokader 

▪ HSØ og SB har erfaring fra større innflyttings- og rokadeprosesser 

Usikkerhet 

OVERORDNET 

Underveis i videre prosjektgjennomføring kan prosjektet få utfordringer med urealistiske planer, krevende 

koordinering mellom kontrakter, forsinkelser, forsering og ferdigstillelse/innflytting. 
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Kostnadskonsekvenser 

Optimistisk (p10) Sannsynlig Pessimistisk (p90) 

I beste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med gunstige utfall: 

▪ Dagens og framtidige planer er 
realistiske og gir kvalitetstid til 
arbeidene 

▪ Det blir ingen større 
utfordringer med 
anskaffelsesprosesser og 
byggherreleveranser 

▪ Det skapes et godt, 
gjennomgående 
samarbeidsklima på 
byggeplass 

▪ Gode tilkomst og flere 
angrepspunkter gir fleksibilitet i 
planlegging og gjennomføring 
som utnyttes godt 

▪ Ingen kritiske leveranser skaper 
følgekonsekvenser for andre 
leverandører 

▪ Sluttfasen er godt planlagt og 
forløper uten større utfordringer  

Mest sannsynlig vil prosjektet 
oppleve et scenario med en mix av 
utfall 

▪ Dagens og framtidige planer 
har variable realisme og 
enkelte leveranser blir unødig 
presset 

▪ Det blir utfordringer med deler 
av anskaffelsesprosessen med 
konsekvenser for framdriften 

▪ Det blir forsinkelser i en del av 

byggherreleveransene 

▪ Det skapes tilfredsstillende 

samarbeidsklima på 
byggeplass, men varigheten på 
prosjektet  ir noe ‘utmatte se’ 

▪ Noen kritiske leveranser skaper 
følgekonsekvenser for andre 
leverandører 

▪ Sluttfasen gir utfordringer med 
innkjøring og rokade.  

▪ Totalt sett blir det noen 
forsinkelser  

 

I verste fall vil prosjektet oppleve et 
scenario med ugunstige utfall 

▪ Mangel på fagkompetanse 
innen planlegging gjør det 
krevende å etablere gode 
framdriftsplaner 

▪ Dagens og framtidige planer er 
urealistiske og mange 
leveranser blir unødig presset 

▪ Det blir utfordringer med flere 
kontrakter i 
anskaffelsesprosessen med 
betydelige konsekvenser for 

framdriften 

▪ Det blir forsinkelser i mange 
byggherreleveransene 

▪ Samarbeidsklimaet på 
byggeplass utvikler seg dårlig 
og det lar seg ikke forbedre i 
vesentlig grad gjennom et 
langvarig prosjekt 

Flere kritiske leveranser skaper 
følgekonsekvenser for andre 
leverandører 

▪ Sluttfasen gir store utfordringer 

med innkjøring og rokade. 

▪ Mange ulike elementer 
akkumulerer seg (2+2=5) til 
større forsinkelser    

 

Usikkerhet kvantifiseres direkte i mill. kroner 

-200 MNOK 300 MNOK 700 MNOK 
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