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1. Hva saken gjelder 
 
Styresaken har som formål å redegjøre for status per 3. tertial 2020 for de regionale 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst. 
 
I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig 
oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 

Status regionale byggeprosjekter per tredje tertial 2020 

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

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

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

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

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

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

• Prosjekt Livsvitenskapsbygget, hvor Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver og 
hvor det pågår et arbeid for å se på muligheten for at Oslo universitetssykehus HF 
kan leie deler av arealene. 

  
Tabell 1: Overordnet status for regionale byggeprosjekter per 3. tertial 2020 
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Tabell 1 viser status per 3. tertial 2020 for regionale byggeprosjekter med en 
kostnadsramme over 500 millioner kroner og hvor styret har godkjent oppstart av 
konseptfase og eventuelt senere faser. 
 
De viktigste risikoområdene er: 
 

• Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 
Prosjektet er i byggefase. Peling og betongarbeider pågår. Det har vært utfordringer 
med peling på grunn av krevende grunnforhold, men det er nå funnet en teknisk 
løsning for det videre arbeidet med fundamenteringen. Konsekvenser for kostnad og 
fremdrift er ikke endelig avklart. Øvrige deler av prosjektet følger fremdriftsplanen. 
 

• Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF 
Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse og risikoen i prosjektet er vurdert å være lav.  
 

• Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF 
Byggingen av nybygg for psykisk helsevern i Kristiansand er kommet godt i gang og 
følger planlagt fremdrift. Etter den tragiske skredulykken i Gjerdrum har det vært 
oppmerksomhet rettet mot grunnforholdene på tomten. Prosjektet har gitt 
informasjon om både de geotekniske forhold og de tiltak som gjøres for å sørge for 
en sikker fundamentering (kalkstabilisering, masseutskifting og peling til fjell).  
 

• Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF 
Grunn- og fundamenteringsarbeider pågår. Prosjektet har stor kompleksitet på 
grunn av bygging nært til sykehuset i drift og det er av den grunn noe forsinkelser 
knyttet til fremdrift. Prosjektet har fra entreprenører mottatt varsel om force-
majeure som følge av Covid-19-pandemien, noe som kan gi konsekvenser for 
fremdrift og kostnader.  
 

• Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF 
Det arbeides videre med de tre alternative plasseringene som er utredet (Ila Sør, Ila 
Nord og Liahagen). Reguleringsrisiko ble vurdert til fortsatt å være høy ved 
avslutning av tredje tertial 2021. Etter avslutning av tredje tertial er det avklart at 
Helse- og omsorgsdepartementet sørger for statlig reguleringsplan for tomten Ila 
sør.   
 

• Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF 
Prosjektet er forberedt for oppstart av forprosjekt. Prosjektorganisasjonen og 
prosjekteringsgruppen er tilpasset oppdraget og vektlegger samhandling med Oslo 
universitetssykehus HF. Prosjektet har fortsatt høy reguleringsrisiko og dette vil 
vedvare inntil det foreligger en godkjent reguleringsplan.  
 

• Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF 
Styret godkjente konseptrapporten i styresak 133-2020. Oppstart av forprosjekt i 
2022 forutsetter lån over statsbudsjettet.  
 

• Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF 
Styret godkjente konseptrapporten i styresak 132-2020. Oppstart av forprosjekt i 
2022 forutsetter lån over statsbudsjettet.  
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Det er foretatt en gjennomgang av valutarisikoen i eksisterende kontrakter. I de fleste 
tilfeller er kontrakter inngått i norske kroner, hvilket eliminerer valutarisikoen. Grunnet 
usikkerhet i leverandørmarkedet i forbindelse med Covid-19 pandemien, er det imidlertid 
inngått enkelte kontrakter med valutareguleringsklausuler (+/- 2,5% eller 5,0%). Dette 
medfører valutarisiko ved valutasvekkelser utover disse størrelsene. I dag er valutakursen i 
eksisterende kontrakter stort sett innenfor intervallene, og risikoomfang vurderes moderat i 
og med at det kan oppstå tap ved svekkelser av kronekursen. Det er avdekket behov for en 
valutasikring av enkelte utstyrsleveranser. Dette vil følges opp av Helse Sør-Øst RHF.  

 

Prosjekter i gjennomføringsfase – status per 3. tertial 2020 

Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

Styret behandlet i sak 017-2019 forprosjektrapport for Nytt sykehus i Drammen og 
besluttet å igangsette bygging av nytt sykehus på Brakerøya med en styringsramme på 
9,966 mrd. kroner (P50, prisnivå desember 2017). I dette beløpet inngår kostnader for 
stråleterapi og ikke-byggnær IKT. Tomteerverv inngår ikke i styringsrammen.  
 

  
Bilde 1: Til venstre arbeid med boring av foringsrør for stålkjernepeler med vannhammerteknologi, til høyre illustrasjon 
av hovedinngangen til Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

Fremdrift  
Akkumulert fremdrift er 11,7 % mot planlagt fremdrift på 12,4 %. 
 
Fremdriften for pele- og betongarbeidene er ved utgangen av 3. tertial ca. 14 uker forsinket 
som følge av utfordringer med peling. Forsinkelsen vil i den nærmeste perioden øke. Dette 
skyldes anskaffelsesprosess for ny fundamenteringsløsning med vannhammer. Det er tett 
samarbeid med entreprenør for kjellerentreprisen og de to råbyggsentreprisene for å finne 
effektive tiltak for å redusere forsinkelsen. Det er foreløpig for tidlig å gjøre opp status for 
fremdrift og økonomi. Forsinkelsene forventes imidlertid ikke å medføre behov for utvidet 
styringsramme.  
 
Problemene med setninger som følge av peling oppsto i starten av september 2020. I 
perioden har det blitt gjennomført ulike undersøkelser og tiltak for å redusere setningene.  
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Løsningen har vist seg å være bruk av vannhammer ved boring av foringsrør for 
stålkjernepelene i stedet for boring med en kombinasjon av luft og vann, som var den 
opprinnelige løsningen. Den opprinnelige løsningen viste seg å ta ut vesentlig mer 
jordmasser enn hva som var teoretisk beregnet, som igjen har gitt setninger. Arbeidene med 
å komme frem til en ny teknisk løsning har gitt forsinkelser, da øvrige arbeider i store deler 
av kjelleren måtte begrenses eller stoppes. 
 
Det er løpende gjennomført målinger av setninger for å være trygg på at det ikke er 
utfordringer knyttet til områdestabilitet. Det er per nå ingen indikasjoner på ustabilitet i 
grunnen.  
 
Øvrige arbeider er i henhold til fremdriftsplanen, inkludert prosjektering og kontraheringer.  
 
Økonomi  
Økonomisk oversikt for prosjekt Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF framkommer av 
tabell 2.   
 

Tabell 2: Status økonomi, prosjekt Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, tall i millioner kroner 

I perioden Akkumulert Budsjett 
2020 

Forpliktet 
(totalt) 

Totalbudsjett      
(prisnivå jf. 

styresak) 

Siste 
prisjustering 

Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk   Des. 2017 (P50) 
sak 017-2019 

Des.2019 

371,1 381,7 1.397,6 1.409,2 663,2 3.213,2 9.966,0 10.563,6 

Periodebudsjett og akkumulert budsjett er periodisert av det enkelte prosjekt, mens budsjett for 2020 er årsbudsjett inkl. ikke-
byggnær IKT fra Helse Sør-Øst RHF. Akkumulerte kostnader inkluderer kostnadspådrag fra oppstart forprosjekt i januar 2018. 
Budsjett 2020 er sammensatt av byggeprosjekt med 645,5 millioner kroner og ikke-byggnær IKT med 17,7 millioner kroner.  
 
Som tidligere rapportert, er finansiering av offentlig infrastruktur som opprinnelig skulle 
dekkes av Buskerudbypakke 2 (90 millioner kroner) og gang- og sykkelvei under 
Strandveien (ca. 60 millioner kroner) fortsatt ikke avklart.  
 
Kommentar til budsjett 2020 
Budsjett 2020 i tabell 2 er basert på innmeldt likviditetsbehov høsten 2019, og tar ikke 
hensyn til prosjektets budsjettrevisjon 4 fra september 2020. Det faktiske forbruket for 
2020 ble 965 millioner kroner, hvilket er 342 millioner kroner høyere enn årsbudsjettet. 
Omtrent halvparten dreier seg om merkostnader for arbeider i grunnen, herunder økt 
omfang av forurensede masser, uforutsette konsekvenser som følge av springflo i februar 
2020 og økt omfang av omlegging av infrastruktur. Dette har igjen medført en tidligere 
opptrapping av byggherreorganisasjonen. Den andre halvparten er knyttet til avvik i 
periodisering, altså at kostnader for arbeider som tidligere var planlagt utført i 2021, er 
fremskyndet i forhold til det som var opprinnelig forutsatt. Prosjektet forventes gjennomført 
innenfor styringsrammen.  
 
Hovedaktiviteter i perioden  
Arbeidene med betong- og pelearbeider for kjeller har vært hovedaktiviteten i perioden. 
Videre er arbeidene med omlegging av infrastruktur ferdigstilt. Ny rundkjøring i 
Strandveien er tatt i bruk i perioden. 
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Prosjektorganisasjonen og rådgiverne flyttet i august 2020 prosjektkontoret til umiddelbar 
nærhet av byggeplassen, men som følge av smittetiltakene arbeider disse nå hovedsakelig 
fra hjemmekontor. Covid-19-pandemien har ikke påvirket byggearbeidene i vesentlig grad 
utover karanteneperioden for utenlandske mannskaper. 
 
Det har ikke vært skader med fravær i prosjektet. H-verdi (hyppigheten av hendelser) = 0. 
 
Hovedaktiviteter neste periode  

• Pele- og betongarbeider i kjeller. 
• Oppstart av arbeider med råbygg og pelearbeider for sentralbygg. 
• Utsendelse av tilbudsforespørsler for entrepriser og kontraheringer av entrepriser. 

 
Risiko  
De viktigste risikopunktene ved utgangen av desember:  

• Fremdrift som følge av forsinkelser med fundamenteringsarbeider 
• Manglende finansiering av infrastruktur 
• Covid-19-pandemien 
• Gangbro fra Brakerøya stasjon. Foreløpig kostnadsoverslag er over budsjett, og tiltak 

er iverksatt for å redusere kostnadene. 
 

Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF 

Prosjektet er i rute for gjennomføring i henhold til gjeldende tidsplan og budsjett. 
Psykiatribygget ble tatt i bruk 9. mai 2019. Somatikkbygget skal overleveres 1. oktober 
2021.  
 
Somatikkbygget er todelt i bygg E og J. Det pågår igangkjøringstester for E-bygget. J-bygget 
vil oppnå mekanisk ferdigstillelse 5. mars 2021. Planen for klargjøring til overlevering og 
drift vurderes som god.   
 
Rutiner for å minimalisere risiko for å spre smitte av koronavirus er ytterligere skjerpet.  
 
Etablering av IKT-infrastruktur i ny bygningsmasse og integrasjon mellom dagens 
bygningsmasse og ny bygningsmasse har gått etter planen. 
 

  
Bilde 2: Planlagt nybygg somatikk, Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF. Venstre del av bygget betegnes Bygg J og 
høyre del av bygget betegnes Bygg E. Bilde til høyre viser psykiatribygget i front og nytt somatikkbygg i bakkant. 
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Fremdrift  
Fremdrift følger planen med kun mindre avvik. Somatikkbygget forventes å kunne 
overleveres som planlagt den 1. oktober 2021.  
 
Økonomi  
Kostnadsutviklingen er stabil og prosjektet forventes gjennomført innenfor den økonomiske 
rammen.  
 
Økonomisk oversikt for Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF framkommer av tabell 
3.  Tabellen viser den besluttede kostnadsrammen vedtatt i 2014.  
 
Tabell 3: Status økonomi Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF, tall i millioner kroner.  

I perioden Akkumulert Budsjett 
2020 

 

Forpliktet 
(totalt) 

Totalbudsjett      
(prisnivå jf. 

styresak) 

Siste 
prisjustering 

Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk   2014 (P50) 
sak 009-2017 

31.12.2020 

160 181 2.778 2.679 953 2.868 2.672 3.195 

Periodebudsjett og akkumulert budsjett er periodisert av det enkelte prosjekt, mens budsjett for 2020 er årsbudsjett inkl. ikke-
byggnær IKT fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Hovedaktiviteter i perioden  
E-bygget: 

• Hele bygget er mekanisk ferdigstilt. 
• Igangkjørings-fasen er 37 % ferdigstilt. 

 
J-bygget 

• Innredning i rute for mekanisk ferdigstillelse 5. mars 2021. 
 
Anskaffelse av brukerutstyr pågår. 
 
Hovedaktiviteter neste periode  

• E-bygget – ferdigstille systemtester og integrerte systemtester til 20. april  
• Mekanisk ferdigstillelse etasjevis fra 2. februar til 5. mars. Deretter følger 

gjennomføring av systemtester med ferdigstillelse til 4. juni 
• Gjennomføre integrerte systemtester bygg J + E (ferdig til 24. august) 
• Ferdigstille utstyrsleveranser (til 13. august). 

 
Risiko  
Risiko er knyttet til følgende hovedområder: 

• Hindre alvorlige ulykker (personell og materiell)  
• Stopp i produksjon og forsinkede leveranser som følge av Covid-19-pandemien 
• Oppdage feil under testing som krever større ombygging eller innkjøp av nytt utstyr  
• Uavklarte grensesnitt  
• Kontinuitet med nøkkelpersoner i prosjektet 
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Prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF 

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

 

 
Bilde 3: Øverst vises byggeaktivitet for prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF. Under 
vises illustrasjon av det ferdige bygget. 

Fremdrift  
Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan. Grunnarbeidene skal i henhold til fremdriftsplanen 
ferdigstilles innen april 2021. Tilsvarende skal betongarbeidene være ferdig i mai 2021. 
Arbeid med fundamentering av bygget er kommet langt og det er gjort justeringer i 
fundamenteringsløsning på grunn av varierende forhold i grunnen. Detaljprosjektering skal  
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etter plan være ferdigstilt innen juli 2021, men vurderes å bli ferdig tidligere. Ikke-byggnær 
IKT og forberedelse for inventar går som planlagt. Prosjektet har en ferdiggrad tilsvarende 
33 % mot planlagt 30 %. 
 
Økonomi  
For byggeprosjektet er det i 2020 rapportert mot styringsmål på 898 millioner kroner, 
vedtatt i styresak 038-2020 (P50, prisnivå desember 2019). Prisregulering vil bli foretatt fra 
2021. 
 
Økonomisk oversikt for prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet 
sykehus HF framkommer av tabell 4.   
 
Tabell 4: Status økonomi, prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, tall i millioner kroner 

I perioden Akkumulert Budsjett  
2020 

Forpliktet 
(totalt) 

Totalbudsjett      
(prisnivå jf. 
styresak) 

Siste 
prisjustering 

Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk   Des. 2019 (P50) 
sak 038-2020 

 

104,6 109,2 290,7 294,0 221,3 813,7 898 N/A 

Periodebudsjett og akkumulert budsjett er periodisert av det enkelte prosjekt, mens budsjett for 2020 er årsbudsjett inkl. ikke-
byggnær IKT fra Helse Sør-Øst RHF. Akkumulerte kostnader inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt i juni 2017. 
 
Faktisk påløpt ligger 3-4 millioner kroner over budsjett, både for 3. tertial og akkumulert for 
2020. Dette skyldes hovedsakelig gjennomføring av endringer tidligere enn periodisert 
budsjett tar høyde for. Endringene gjelder dels løsninger i bygget og dels grunnforhold. 
Forpliktet nivå er høyt grunnet kontraktsformen med totalentreprise.  
 
Prognosen for prosjektet er på budsjett og reservene har i 3. tertial vært ganske stabile. Det 
ble gjennomført en usikkerhetsanalyse i november som ga økt trygghet for at de 
økonomiske reservene skal være dekkende for forventede tillegg og noen ønskede 
endringer. 
 
Hovedaktiviteter i perioden  

• Administrativt: 
o Avtale signert med Sykehuspartner HF 
o Avtaler med Agder Energi om fjernkjøling og fjernvarme signert 
o Beredskapsøvelse gjennomført 
o Gjennomført lagsamling «bli bedre sammen» med alle funksjonærene i 

prosjektet 
o Gjennomført usikkerhetsanalyse 
o Gjennomført «prosjektrådsmøte samhandling» med ledelsen i Skanska Norge 

AS 
• Prosjektering: 

o Funksjonsprosjekt ferdig gjennomført 
o Detaljprosjektering godt i gang, ca. 70% ferdig 
o WiFi og telefoni/porttelefon prosjektert av Sykehuspartner HF 

• Bygging: 
o Beredskapsvei ferdigstilt og kjærlighetssti åpnet for publikum 
o Grunnarbeider er nå i avsluttende fase 
o Teknisk infrastruktur utomhus startet opp 
o Plasstøpte betongarbeider startet opp 
o Oppstart montasje av prefabrikkerte vegger, dekker og stålkonstruksjoner  
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Hovedaktiviteter neste periode  

o Bygging:  
o Ferdigstille grunnarbeider 
o Ferdigstille plass-støpte betongarbeider for kjeller og to av fire fløyer 
o Oppstart montasje av prefabrikkert stål og betongelementer 
o Oppstart arbeider med klimaskall (deler av bygget som påvirkes av klima 

som f.eks. tak, yttervegger, vinduer og ytterdører) 
 

o Detaljprosjektering:  
o Oppstart planlegging av digital ferdigstillelse 
o Avslutte arbeid med sikringskonsept (prinsipp for tilgang og avlåsning av 

områder, dører og vinduer, samt valg av låssystem m.m.) 
o Detaljering av fasade 
o Innvendige overflater 
o Dører og dørmiljø 
o Sentral driftsovervåkningsanlegg (SD-anlegg) 
o Kvalitetssikring av leveranser innen ikke-byggnær IKT 

 
Risiko  
Risiko er knyttet til følgende hovedområder: 

• Stopp i produksjonen og forsinkelser som følge av Covid-19 pandemien 
• Grunnforholdene er avklart og mer krevende enn hva kontrakten tilsier, hvilket vil gi 

merkostnader. Størrelse på merkostnader er ikke avklart 
• Det er gjennomført erfaringsutveksling med pågående og avsluttede byggeprosjekter 

for psykisk helsevern. Dette kan medføre ønsker om endringer av planlagte 
løsninger, som igjen kan øke kostnadene i prosjektet 

• Stor anleggstrafikk til området på smal vei med mange myke trafikanter utgjør 
risiko. Kommunens planer om å igangsette et prosjekt vis a vis innkjøringen til 
området vil øke denne risikoen. Tiltak iverksettes gjennom samordning av HMS-
planer 

• Oppfølging av budsjett for bygg og brukerutstyr. 
Kvalitet og omfang av leveranser tilpasses økonomisk 
ramme 

• Avvik eller forsinkelser i leveranser innen ikke-
byggnær IKT 

• Ustabil valuta kan påvirke utstyrsleveranser. Omfanget 
vurderes å være begrenset.  
 

Prosjekt Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

Styret behandlet i sak 097-2017 forprosjektrapport for 
prosjekt Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, med 
en styringsramme på 3,302 mrd. kroner for nytt klinikkbygg og 
1.541 mrd. kroner for nytt protonsenter (P50, prisnivå januar 
2018).  
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Fremdrift  
Gjeldende 
fremdriftsplan er basert 
på at grunn- og 

fundamenteringsarbeidene startet i mai 2020 og at det pågår i 12 måneder. Arbeider med 
grunn og fundamentering har pågått i hele perioden, og det har vært stor aktivitet på 
byggeplassen. Det har oppstått enkelte forsinkelser på grunn av vanskelige grunnforhold og 
bygging tett på sykehus i drift. Akkumulert fremdrift var ved periodeslutt 14,3 % mot 
planlagt 15,1 %. 
 
Økonomi  
Økonomisk oversikt for prosjekt Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, fordelt på 
de to delprosjektene Klinikkbygg og Protonsenter, framkommer av tabell 5.  
 
Tabell 5: Status økonomi, prosjekt Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i millioner kroner 

 I perioden Akkumulert Budsjett  
2020 

Forpliktet 
(totalt) 

Totalbudsjett      
(prisnivå jf. 
styresak) 

Siste 
prisjustering 

Radiumhospitalet Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk   Jan. 2018 (P50) 
sak 097-2019 

 

Des. 2019 

Klinikkbygg 254 212 654 655 403 1055 3.302  3.446 

Protonsenter 83 75 267 265 242 654 1.541 1.617 

Periodebudsjett og akkumulert budsjett er periodisert av det enkelte prosjekt, mens budsjett for 2020 er årsbudsjett inkl. ikke 
byggnær IKT fra Helse Sør-Øst RHF.  
For klinikkbygget er budsjett 2020 sammensatt av byggeprosjekt med 392 millioner kroner og ikke-byggnær IKT med 11 millioner 
kroner. Akkumulerte kostnader inkluderer kostnadspådrag fra oppstart forprosjekt i april 2019. 
For protonsenteret er budsjett 2020 sammensatt av byggeprosjekt med 239 millioner kroner og ikke-byggnær IKT med 3 millioner 
kroner. Akkumulerte kostnader inkluderer kostnadspådrag fra oppstart forprosjekt i april 2019 
 
Det har i perioden påløpt merkostnader for arbeider med grunn og fundamentering. Det har 
også vært gjennomført flere kontraheringer innenfor fastsatte entreprisebudsjett. Samlet 
har dette medført en reduksjon av avsetning for forventede tillegg med ca. 41 millioner 
kroner for klinikk- og protonbygget, og akkumulert budsjett er justert i samsvar med dette. 
  

Bilde 4: Til høyre dronebilde fra byggeplassen desember 2020, til venstre skisse av hovedinngangen til protonsenteret ved 
Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF  
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Kommentar til budsjett 2020 
Totale investering i 2020 har vært på 555 millioner kroner, hvilket er 90 millioner kroner 
lavere enn årsbudsjettet. Budsjettavviket skyldes senere oppstart av entreprise for råbygg 
og grunn- og betongarbeider, samt at fakturering for utstyrsanskaffelser til protonsenteret 
er forskjøvet til 2021. Rokade i forbindelse med nytt klinikkbygg er ferdigstilt og overført 
Oslo universitetssykehus HF. Dette utgjør 112 millioner kroner.  
 
Hovedaktiviteter i perioden  
Hovedaktiviteter i perioden har vært drift av byggeplass, prosjektering av arbeidsunderlag 
for entrepriser og samhandling med Oslo universitetssykehus HF. 
 
Hovedaktiviteter neste periode  

• Fortsette arbeid på byggeplass med grunnarbeider og starte betongarbeider 
• Avslutte kontrahering av flere entrepriser og starte samhandling med entreprenører 
• Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og beskrivelser for entrepriser for tekniske fag 

og innvendige arbeider, samt utstyrspakker  
• Ferdigstille konkurransegrunnlaget for bygningsmessige innvendige arbeider og 

kunngjøre entreprisen 
• Avklare digital bygging og ferdigstille BIM-modell 
• Oppstart av arbeidene for råbygg 

 
Risiko  
Risiko er knyttet til følgende hovedområder: 

• Prosjektet har mottatt varslinger om force-majeure pga. Covid-19 pandemien fra 
samtlige leverandører, noe som fortsatt kan gi konsekvenser både for tid og 
kostnader så lenge pandemien pågår 

• Valutasvingninger vil kunne få betydning både for inngåtte og fremtidige kontrakter. 
I dag er valutakursen i eksisterende kontrakter stort sett innenfor intervallene iht. 
valutareguleringsklausuler, og risikoomfang vurderes moderat iom. at det kan 
oppstå tap ved svekkelser av kronekursen 

• Revidert fremdriftsplan viser at det blir sammenfallende tidspunkt for at 
utstyrsleveransen er klar for levering i 2023 for protonprosjektet i Bergen og i Oslo. 
Det er dialog mellom prosjektene om dette, og tiltak for å løse dette på en 
hensiktsmessige måte vil bli iverksatt 

• I oppdatert fremdriftsplan skal grunnentreprisen pågå i samme tidsrom som 
råbyggentreprisen. For å unngå forsinkelser må grunnplaten ferdigstilles tidsnok til 
at råbyggentreprenør ikke blir hindret i sitt arbeid 

• Lav produktivitet i prosjekteringsarbeidet. Tiltak er iverksatt, bl.a. bedre 
samhandling gjennom bruk av den digitale bygningsmodellen i prosjektet (BIM). 

 

Prosjekt Oslo storbylegevakt, Oslo universitetssykehus HF 

Prosjektet Oslo storbylegevakt omfatter planlegging (inkl. skisseprosjekt, forprosjekt og 
reguleringsprosess), detaljprosjektering og bygging av Oslo storbylegevakt på Aker 
sykehusområde.   
 
Overordnet bestiller er Oslo kommune ved byrådsavdeling for helse, eldre og 
innbyggertjenester. Overordnet utfører er byrådsavdeling for næring og eierskap. Operativ 
utfører er Omsorgsbygg Oslo KF. 
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Prosjektet omfatter 26.000 m2 storbylegevakt. I tillegg kommer 5.000 m2 parkeringshus 
under bakken. Prosjektet skal også gjennomføre omfattende omlegging av veisystemer, med 
nytt kryss fra riksvei 4 til legevakten, nytt gatetun, ny gang- og sykkelvei fra Sinsenkrysset 
og nytt torg ved rondellen nord for storbylegevakten. I tillegg skal den grønne kollen sør-øst 
for bygget reetableres.  
 
Oslo universitetssykehus HF er en vesentlig leietaker i storbylegevakten og vil leie ca. 55 % 
av arealene, inklusive sin andel av fellesarealene. Det resterende arealet skal leies av 
Helseetaten i Oslo kommune.  
 
Prosjektet blir gjennomført med en bredt anlagt entreprise (totalentreprise) med tidlig 
involvering av entreprenør (tidlig samspill). Entreprenør er kontrahert med en 
rådgiverkontrakt i samspillsfasen, med inngåelse av en totalentreprisekontrakt for 
gjennomføringsfasen.  
 
Fremdrift  
Prosjektet er i byggefase. Oppstart av grunnarbeider var i mars 2020, og storbylegevakten 
skal være i operativ drift i andre kvartal 2023. Prosjektet følger planlagt fremdrift og 
kostnadspådrag. Akkumulert pr 31.12.2020 er fremdrift 16,7 % som er det samme som 
planlagt fremdrift. 
 
Økonomi  
Det er totalt påløpt 718 millioner kroner, som er 6,8 millioner kroner mindre enn 
budsjettert. Fordeling av kostnadsdelen mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo 
kommune gjøres ikke før ved ferdigstillelse (fordelingen vil henholdsvis være om lag 
55/45). Fordelingen og prosjektets totale styringsramme er angitt under:  
 

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

 
Oslo universitetssykehus HF sin andel er i henhold til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF i 
sakene 011-2019 og 009 -2020, justert slik at Oslo universitetssykehus HF skal anskaffe noe 
utstyr innenfor eksisterende avtaler i foretaksgruppen (og ikke gjennom avtalen med 
kommunen).  
 
Betalingsplan er iht. kontrakt og avtalt fremdrift. Prognosen for prosjektet er uendret og 
innenfor styringsrammen og lik totalbudsjettet. 
 
Hovedaktiviteter i perioden  
Produksjon på byggeplass er i henhold til gjeldende fremdriftsplan i hele perioden. 

• Grunnarbeider og betongarbeider i kjelleretasje 
• Montering av bærekonstruksjon for vestfløy og parkeringshus  
• Betongarbeider i vestfløy ferdigstilt 
• Ny vei i syd ferdigstilt for bruk som anleggsvei 
• Brukerprosesser for bygg A er ferdigstilt 
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Hovedaktiviteter neste periode  

• Montering av bærekonstruksjon fortsetter 
• Betongarbeider østfløy og midtfløy 

 
 Risiko  
Covid-19-pandemien gir høy risiko for karantene hos totalentreprenør og/eller 
underleverandører. 
Prosjektet følger også opp to andre risikoelementer som rapporteres som middels: 

• Løft og montasje av prefabrikert stål og betongelementer 
• Forsinket kontrahering av utstyr levert av Oslo universitetssykehus HF 

 
 

Prosjekter i forprosjektfase – status per 3. tertial 2020  

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente oppstart av forprosjektet i styresak 124-2020. Arbeidet 
med forprosjektet har startet opp ved at prosjekteringsteam er kontrahert: 

• Ratio arkitekter, Arkitema Architects, Sweco, Bygganalyse og Erichsen & Horgen for 
forprosjektet for Nye Aker 

• Multiconsult, LINK arkitektur, Fabel Arkitekter, Bølgeblikk arkitekter og Erichsen & 
Horgen for forprosjektet for Nye Rikshospitalet 
 

 

 
Bilde 5: Planalternativ Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

Fremdrift  
Prosjektet mobiliserer for oppstart av forprosjekt og konstituering av nytt prosjektstyre i 
januar 2021. I perioden har det i hovedsak vært arbeidet med reguleringsplan og 
medvirkningsprosesser i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.  
  
Økonomi  
Økonomisk oversikt for prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo 
universitetssykehus HF framkommer av tabell 6.   
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Tabell 6: Status økonomi, prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i millioner kroner 

 I perioden Akkumulert Budsjett  
2020 

Forpliktet 
(totalt) 

Totalbudsjett      
(prisnivå jf. 
styresak) 

Siste prisjustering 

 Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk   (P50) 
sak 124-2020 

Jan. 2018 

Nye 
Rikshospitalet 

72,4 32,5 106,5 50 106,5 50,0  
32 022 

 

 
32 022 

/A Nye Aker 
 

72,4 31,4 106,5 45,1 106,5 45,1 

Periodebudsjett og akkumulert budsjett er periodisert av det enkelte prosjekt, mens budsjett for 2020 er årsbudsjett inkl. ikke-
byggnær IKT fra Helse Sør-Øst RHF. Akkumulerte kostnader inkluderer kostnadspådrag fra 2020. 
 
Budsjettavviket som presenteres i tabell 6 skyldes at oppstart av forprosjekt ble planlagt til 
et tidligere tidspunkt da budsjettet ble lagt.  
 
Hovedaktiviteter i perioden  

• Reguleringsprosess 
o Prosjektorganisasjonen har i perioden bearbeidet reguleringsplanforslagene 

for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i tett samarbeid med Oslo 
universitetssykehus HF og Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten 

o Reviderte planforslag for både Nye Aker og Nye Rikshospitalet ble oversendt 
Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten den 15. desember 2020 for 
saksbehandling til offentlig ettersyn 

• Forberedelse til forprosjekt (prosjektering) 
• Forberedelser til medvirkning fra brukere og ansatte i samarbeid med Oslo 

universitetssykehus HF 
 

Hovedaktiviteter neste periode  
• Reguleringsprosess fortsetter 

o Oppfølging av oversendte reguleringsplanforslag og bidrag til offentlig 
ettersyn 

• Prosjektering og medvirkningsprosesser i samarbeid med Oslo universitetssykehus 
HF fortsetter 

 
Risiko  
Prosjektets risiko knyttet til regulering vurderes fortsatt å være den mest kritiske risikoen 
for prosjektet per nå. Reviderte planforslag er oversendt og videre behandling foretas av 
Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten. 
 
Nasjonale og lokale restriksjoner med hensyn til smittevern i forbindelse med Covid-19 
pandemien er utfordrende både i prosjekteringsarbeidet og medvirkning med Oslo 
universitetssykehus HF, samt at det kan påvirke fremdriften for offentlig ettersyn av 
planforslagene. Konsekvensene for dette kan være at forprosjektet vil ta lenger tid enn 
forutsatt.  
 
 
Prosjekter med godkjent konseptfase – status per 3. tertial 2020 

Prosjekt Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF 

Styret godkjente i sak 070-2017 konseptfasen for Regional sikkerhetsavdeling (RSA) ved 
Oslo universitetssykehus HF.  I sak 010-2018 fikk administrerende direktør fullmakt til å   
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utarbeide mandat for videreføring av prosjektet til forprosjekt når reguleringssaken er 
nærmere avklart. Dialog med Bærum kommune ble etablert i forbindelse med konseptfasen 
(2017), og arbeidet med reguleringsplan for tiltaket ble igangsatt i samråd med Bærum 
kommune.  
 
Planprogram for Regional sikkerhetsavdeling ble vedtatt i planutvalget i Bærum kommune 
8. november 2018. Bærum kommune la i dette til grunn at det skulle utredes et alternativ 
med utbygging nord for Ila landsfengsel, i tillegg til basisalternativet med utbygging sør for 
Ila landsfengsel. På bakgrunn av vedtatt planprogram ble det utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for både alternativ sør og alternativ nord.  
 
En forutsetning for realisering på Ila nord er at grunneier Løvenskiold vil selge tomt og at 
Norges Skytterforbund iverksetter nødvendige støyreduserende tiltak på Løvenskioldbanen. 
 
Bærum kommune er negative til en etablering på Ila sør, på grunn av motstand fra de 
nærmeste naboeiendommene.  
 
Det er fortsatt knyttet usikkerhet til om Regional sikkerhetsavdeling vil kunne etableres på 
Ila. På grunn av prosjektets status og usikkerhet knyttet til realisering på Ila, er det 
gjennomført en analyse av 31 alternative tomter i Oslo og Viken. På bakgrunn av utførte 
analyser sluttet Oslo universitetssykehus HF og styringsgruppen for prosjektet seg til at 
tomten Liahagen i Asker kommune er mest aktuell som alternativ lokalisering for Regional 
sikkerhetsavdeling. Asker kommune er imidlertid negative til en slik etablering. 
  

 
Bilde 6: Alternative plasseringer av RSA på Ila sør  og Ila nord, Oslo universitetssykehus HF 
 

Fremdrift  
Det har gått over tre år siden ferdigstilling og godkjenning av konseptfasen for Regional 
sikkerhetsavdeling på Ila sør. Både Oslo universitetssykehus HF, Ila landsfengsel og 
Kriminalomsorgen ønsker en lokalisering på Ila for å legge til rette for samhandling og faglig 
synergi. Flere av de aktuelle brukerne har sammenfallende behov for behandling og 
oppfølging.  
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For Ila nord må det erverves tomt av Løvenskiold og det er nødvendig med omfattende 
støyreduserende tiltak på Løvenskioldbanen.  
 
Inntil lokalisering er avklart vil det være liten aktivitet i prosjektet. 
 
Etter avslutning av tredje tertial er det avklart at Helse- og omsorgsdepartementet sørger 
for statlig reguleringsplan for tomten Ila sør.   
 
Økonomi  
Økonomisk oversikt for prosjekt Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF 
framkommer av tabell 7.  Byggeprosjektet følger vedtatt kostnadsbudsjett.  
 
Tabell 7: Status økonomi, prosjekt Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF, tall i millioner kroner 

I perioden Akkumulert Budsjett 
2020 

Forpliktet 
(totalt) 

Totalbudsjett      
(prisnivå jf. 
styresak) 

Siste 
prisjustering 

Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk   Jan. 2017 (P50) 
sak 070-2017 

 

9,6 1,4 15 4,5 15 4,5 862,0 N/A 

Periodebudsjett og akkumulert budsjett er periodisert av det enkelte prosjekt, mens budsjett for 2020 er årsbudsjett inkl. ikke-
byggnær IKT fra Helse Sør-Øst RHF. Akkumulerte kostnader inkluderer kun kostnadspådrag i 2020. 
 
Produksjon i perioden er lavere enn budsjettert. Dette skyldes usikkerheten knyttet til 
reguleringsprosessen og forsinkelsen som følge av dette. 
  
Hovedaktiviteter i perioden  

• Gjennomført forhandlinger med Løvenskiold eiendom angående ervervelse av tomt 
Ila nord 

• Utført fornyet støyanalyse av SINTEF 
 
Hovedaktiviteter neste periode  

• Søke å få endelig avklaring av lokaliseringsalternativ. Valg av Ila sør forutsetter bruk 
av statlig reguleringsplan. 

 
Risiko  
Risiko er knyttet til følgende hovedområder: 

• Omfang og kostnader for å gjennomføre nødvendige støyreduserende tiltak 
(kompakt, støyredusert Løvenskiold skytteranlegg). Dette gjelder i særlig grad for 
alternativet Ila nord 

• En lokalisering på Ila forutsetter en justering av markagrensen. Søknad om justering 
av markagrensen vil bli sendt til Klima- og miljødepartementet etter at 
reguleringsplanen er vedtatt i Bærum kommune. Gitt at Ila nord velges er det en 
risiko for at departementet ikke vil innvilge søknaden. Risikoen er størst for Ila nord, 
da Statsforvalteren har uttalt seg positive til en justering av markagrensa for Ila sør 

• Bærum kommune kan kreve rekkefølgebestemmelser som medfører økte kostnader. 
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Prosjekt Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF 

Styret godkjente konseptrapporten i styresak 133-2020.  
 

 
Bilde 7: Skisse som viser plassering av sykehuspsykiatri på Nordbyhagen, Akershus universitetssykehus HF 

Fremdrift  
I henhold til fremdriftsplan fra konseptrapport, er forprosjektet planlagt med oppstart i 
2022 under forutsetning av tildelt lån over statsbudsjettet.  
 
Økonomi  
Økonomisk status for utredningsarbeidet i prosjektet vises i tabell 8.  
  
Tabell 8: Status økonomi, prosjekt Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF, tall i 
millioner kroner 

I perioden Akkumulert Budsjett  
2020 

Forpliktet 
(totalt) 

Totalbudsjett 
(prisnivå jf.  
styresak) 

Siste 
prisjustering 

Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk   April 2020 (P50) 
sak 133-2020 

 

1,5 1,4 15,4 16,3 7,7 16,3 815,0 N/A 

Periodebudsjett og akkumulert budsjett er periodisert av det enkelte prosjekt, mens budsjett for 2020 er årsbudsjett inkl. ikke-
byggnær IKT fra Helse Sør-Øst RHF. Akkumulerte kostnader inkluderer kostnadspådrag fra oppstart konseptfase i januar 2019. 
 
Prognosen for 2020 er på 8,6 millioner kroner, dette gir en sluttkostnad for konseptfasen på 
16,3 millioner kroner. Totalbudsjett viser summen av kostnader til forprosjekt og 
gjennomføring.  
 
Overforbruket i konseptfasen skyldes i hovedsak: 

• Utsatt tidspunkt for beslutning B3A og B3 
• Varierende planforutsetninger (antall døgnplasser) 

 
Hovedaktiviteter i perioden  
Prosjektarbeidet ble avsluttet i september. Prosessen i oktober og november har omfattet 
følgende: 

• Kvalitetssikring 
• Behandling i styringsgruppen  
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Risiko  
Konseptfasen er avsluttet og det er derfor ikke risiko knyttet til dette prosjektet pt.  
 

Prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF 

Styret godkjente konseptrapporten i styresak 132-2020.  
 

 
Bilde 8: Mulig utforming av område basert på konseptarbeidet for prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset 
Telemark HF 

Fremdrift  
I henhold til fremdriftsplan fra konseptrapport, er forprosjektet planlagt med oppstart 2022 
under forutsetning av tildelt lån over statsbudsjettet.  
 
Økonomi  
Økonomisk status for utredningsarbeidet i prosjektet vises i tabell 9.  
 
Tabell 9: Status økonomi, prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF, tall i millioner kroner 

I perioden Akkumulert Budsjett  
2020 

Forpliktet 
(totalt) 

Totalbudsjett 
(prisnivå jf. 
styresak) 

Siste 
prisjustering 

Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk   Juni 2020 (P50) 
sak 132-2020 

 

4,9 2,5 22,6 17,5 16,8 17,5 1 089,0 N/A 

Periodebudsjett og akkumulert budsjett er periodisert av det enkelte prosjekt, mens budsjett for 2020 er årsbudsjett inkl. ikke-
byggnær IKT fra Helse Sør-Øst RHF. Akkumulerte kostnader inkluderer kostnadspådrag fra oppstart konseptfase i januar 2019. 
 
Prognosen for 2020 er på 11,7 millioner kroner. Dette gir en sluttkostnad for konseptfasen 
på 17,5 millioner kroner, noe som er 5,1 millioner kroner under budsjett. Det har vært et 
underforbruk på 2,4 millioner kroner i perioden. Underforbruk skyldes i hovedsak at 
ressursbehovet var for høyt vurdert i budsjettet. Totalbudsjett viser summen av kostnader 
til forprosjekt og gjennomføring.  
 
Hovedaktiviteter i perioden 
Prosjektarbeidet ble avsluttet i september. Prosessen i oktober og november har omfattet 
følgende: 

• Kvalitetssikring 
• Behandling i styringsgruppen 
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Risiko  
Konseptfasen er avsluttet og det er derfor ikke risiko knyttet til dette prosjektet pt.  
 
 

Prosjekter i konseptfase – status per 3. tertial 2020 

Det var ingen prosjekter i konseptfase per 3. tertial 2020. 
 
 

Prosjekter i utredningsfase – status per 3. tertial 2020 

Prosjekt Livsvitenskapsbygget, Oslo universitetssykehus HF 

Planarbeidet for implementering av funksjoner for Oslo universitetssykehus HF i 
Livsvitenskapsbygget organiseres som eget prosjekt med prosjektorganisasjon fra Helse 
Sør-Øst RHF og med prosjektleder fra Sykehusbygg HF. Det skal gjennomføres en 
utredningsfase, og rapportering etableres fra og med første tertial 2021.   
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
De regionale byggeprosjektene er store og komplekse prosjekter som representerer store 
samfunnsverdier. Prosjektene er av stor betydning både for det aktuelle helseforetaket, 
regionen og samfunnet for øvrig.  
  
Administrerende direktør konstaterer at samtlige utbyggingsprosjekter i hovedsak følger 
vedtatte planer for kostnad, tid og kvalitet. Identifiserte risikoforhold i prosjektene følges 
opp i prosjektstyrene/styringsgruppene frem mot neste tertialrapportering. 
 
I tertialrapport 2-2020 ble det orientert om utfordringer med peling og setningsproblemer i 
enkelte områder for prosjekt Nytt sykehus i Drammen. I desember ble det funnet en teknisk 
løsning på disse utfordringene ved at man benyttet en pelemetode basert på vannhammer 
ved boring av foringsrør for stålkjernepelene. Det er foreløpig for tidlig å gjøre opp status 
for fremdrift og økonomi. Prosjektet forventes imidlertid gjennomført innenfor 
styringsrammen.  
 
Det er fortsatt knyttet reguleringsrisiko til prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
Reguleringsplanforslag for Aker og Gaustad er etter dialog med Oslo kommune sendt Plan- 
og bygningsetaten for saksbehandling for offentlig ettersyn. 
 
Implementering av funksjoner for Oslo universitetssykehus HF i Livsvitenskapsbygget 
organiseres som eget prosjekt, og rapportering for utredningsarbeidet etableres fra og med 
første tertial 2021.   
 
Covid-19-pandemien har i løpet av perioden ikke vesentlig påvirket prosjektene utover 
oppmerksomhet på og ressurser for å tilrettelegge for godt smittevern. Flere av prosjektene 
melder at pandemien på sikt kan medføre risiko for økte priser i leverandørmarkedet og 
konsekvenser for fremdriften i prosjektene. Situasjonen følges fortløpende med tanke på 
karantenebestemmelser og med særlig fokus på vilkår for utenlandske arbeidstakere 
knyttet til prosjektene.  
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Øvrige risikoelementer og avvik som er rapportert fra de regionale byggeprosjektene 
vurderes i stor grad å være innenfor det risikobildet som må forventes i de fasene som 
prosjektene er i, og innenfor det enkelte prosjektets/prosjektstyrets mulighetsområde for 
tiltak. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per tredje tertial 2020 for regionale 
byggeprosjekter til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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