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

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 

Status regionale byggeprosjekter per første tertial 2021 

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

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

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

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

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

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

• Prosjekt Livsvitenskapsbygget, hvor Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver og 
hvor det pågår en utredning for å se på muligheten for at Oslo universitetssykehus 
HF kan leie deler av arealene til klinikk for laboratoriemedisin. 
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Tabell 1: Overordnet status for regionale byggeprosjekter per første tertial 2021. 

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

• Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 
Prosjektet er i byggefase og hovedaktiviteten i perioden er grunn- og betongarbeider. 
Utfordringene knyttet til pelearbeidene, som rapportert ved forrige tertial, ble løst 
gjennom valg av ny boreteknologi. Utfordringene har imidlertid ført til konsekvenser 
når det gjelder fremdrift og økonomi. Ved utløpet av første tertial ligger prosjektet 
ca. fem måneder etter opprinnelig plan. For å innhente forsinkelsen, er det i perioden 
etablert en forsert fremdriftsplan, med mål om å være tilbake på opprinnelig plan i 
desember 2022, slik at sluttmilepæl kan opprettholdes.  
 
Det er også kostnadsmessig risiko i forbindelse med rekkefølgekrav for 
infrastruktur. 
 

• Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF 
Prosjektet er i forprosjektfase. Prosjektet har fortsatt høy reguleringsrisiko, og dette 
vil vedvare inntil den pågående reguleringsprosessen er avsluttet ved endelig 
politisk behandling. Reguleringsplanen forventes vedtatt innen sommeren 2022.  
 
Det vurderes også å være en kostnadsmessig risiko vedrørende rekkefølgekrav og 
innspill fra offentlig ettersyn som pågår våren 2021. 
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Prosjekter i gjennomføringsfase – status per første tertial 2021 

Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

Styret behandlet i sak 017-2019 forprosjektrapport for Nytt sykehus i Drammen og 
besluttet å igangsette bygging av nytt sykehus på Brakerøya med en styringsramme på 
9.966 millioner kroner (P50, prisnivå desember 2017). I dette beløpet inngår kostnader for 
stråleterapi og ikke-byggnær IKT. Tomteerverv inngår ikke i styringsrammen.  
 
Fremdrift  
Hovedaktiviteten i perioden har vært pele- og betongarbeider. Utfordringene knyttet til 
pelearbeidene mot slutten av forrige tertial ble som løst med valg av ny boreteknologi. 
Utfordringene har imidlertid medført at prosjektet ved utløp av perioden ligger ca. fem 
måneder etter opprinnelig plan. For å innhente forsinkelsen som følge av 
setningsproblemene, er det i perioden etablert en forsert fremdriftsplan, med mål om å 
være tilbake på opprinnelig plan i desember 2022, slik at sluttmilepæl kan opprettholdes.  
 

 
Bilde 1: Oversiktsbilde fra byggeplassen prosjekt Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, april 2021 

 
Bilde 2: Illustrasjon av hovedinngangen til Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

  



 

Side 5 av 23 
 

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

Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
122017) 
Sak 017-2019 

Styringsramme 
prisjustert 
01.12.2020 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett 

9.966 
 

10.943 10.943 3.878 1.799 1.799 348 390 1.384 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT. 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt januar 2018. 
 
Avviket for inneværende periode er hovedsakelig periodiseringsavvik. 
 
Det ble i perioden gjennomført budsjettrevisjon med endelig behandling i prosjektstyret 28. 
april 2021. I forbindelse med budsjettrevisjonen har prosjektstyret godkjent omdisponering 
fra ufordelt reserve til spesifikke budsjettposter, herunder 300 millioner kroner vedrørende 
utfordringene ved pelearbeidene. Den ufordelte reserven er også tilført midler, herunder 
prisjustering av styringsrammen.  Ufordelt reserve er i siste budsjettrevisjon netto redusert 
med 107 millioner kroner. 
 
Midler omdisponert fra ufordelt reserve øremerkes for å håndtere økte kostnader som følge 
av de utfordrende pele- og grunnarbeidene som omtalt ved forrige rapportering. Det er også 
godkjent omdisponeringer som skal dekke merkostnader for den planlagte forseringen. 
Merkostnadene er knyttet til mindre optimal gjennomføring som følge av endret 
arbeidsrekkefølge, større grad av parallelle aktiviteter og overtidskostnader knyttet til 
utvidet arbeidstid. I tillegg har prosjektet varslet at det forventes et større behov for 
byggeplassadministrasjon. 
 
Hovedaktiviteter i perioden  
Som ved forrige rapportering har hovedaktiviteten i perioden vært utførelse og oppfølging 
av pele- og betongarbeider for kjeller. Det skal etableres en kulvert under jernbanen, og 
arbeidet med prefabrikasjon av kulvert og forberedende arbeider inntil jernbanesporet 
startet opp i perioden.  
 
Både detaljprosjektering og anskaffelsesprosesser pågår i henhold til plan. Følgende 
anskaffelsesprosesser er under gjennomføring: 

• Totalentreprise psykiatribygg 
• Elektriske anlegg – sentralbygg 
• Varme- og kjøleanlegg – sentralbygg 
• Gass- og trykkluftanlegg 

 
Hovedaktiviteter neste periode  

• Fortsatt betongarbeider i kjeller 
• Fortsatt råbyggsarbeider for sentralbygg 
• Spunting for kulvert under jernbanen og ferdigstillelse av selve kulverten. Kulverten 

skal i løpet av perioden transporteres og settes på plass i løpet av seks uker i 
sommerferien hvor det ikke kjøres tog   
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• Fortsatt arbeid med anskaffelsesprosesser, herunder følgende entrepriser: 

o Innvendige arbeider – behandlingsbygg 
o Luftbehandling – behandlings- og servicebygg 
o Innvendige arbeider – poliklinikk- og servicebygg 
o Luftbehandling – poliklinikk- og sengebygg 
o Sanitæranlegg – sentralbygg 
o Sykeromskanaler 
o Belysningsutstyr 

 
Risiko 
De vesentligste risikoene i prosjektgjennomføringen anses å være:  

1) Utfordringer med pelearbeidene 

Utfordringen som ble rapportert i 3. tertial 2020, forventes å medføre en direkte 
merkostnad i størrelsesorden 300 millioner kroner. Beløpet er delvis påløpt og 
delvis prognostisert. Sluttkostnaden er dermed fortsatt ikke kjent. Budsjettrevisjon 
fem, som ble godkjent av Prosjektstyret 28. april 2021, innarbeidet merkostnaden 
ved å belaste prosjektets usikkerhetsreserve. 

2) Gang- og sykkelvei under Strandveien 

Prosjektet vil innlede dialog med Drammen kommune for å avklare prinsipp for 
fordeling av kostnader forbundet med likelydende rekkefølgekrav som er stilet til 
flere utbyggere i området. 

3) Gangbro fra Brakerøya stasjon 

Bane NOR har oversendt et revidert kostnadsestimat for gangbro fra Brakerøya 
stasjon som ligger vesentlig over budsjett. Prosjektet vil gå i dialog med Bane NOR 
med mål om å endre kostnadsfordelingen for arbeidet med ny gangbro fra Brakerøya 
stasjon. 

4) Koronapandemien 

Prosjektet har opplevd at en del utenlands bemanning ikke kom i arbeid til planlagt 
tid på grunn av koronarestriksjoner. Entreprenørene har arbeidet godt med å 
erstatte planlagt utenlandsk bemanning med andre tilgjengelige ressurser. Risikoen 
for å opprettholde planlagt fremdrift er stor dersom det skulle oppstå en 
smittesituasjon på byggeplassen, ikke minst dersom dette rammer arbeidene med 
kulvert under jernbanen i sommerukene. Kulvert-arbeidet er avhengig av å benytte 
det svært begrensede tidsvinduet når det er planlagt stans i ordinær togdrift. 
Registrerte direkte kostnader som følge av koronasituasjonen er foreløpig moderate, 
ca. seks millioner kroner, men den internasjonale markedssituasjonen med økte 
stålpriser, økt pris på trelast og annet byggemateriell vil sannsynligvis slå inn på 
tilbud i kommende anskaffelser.  

 

Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF 

Prosjektet er i rute innen økonomi og kvalitet, mens fremdriften ligger foran plan. 
Overtagelse av somatikkbygget er forventet medio august 2021, ca. to uker før plan ved 
forrige rapportering. Psykiatribygget ble tatt i bruk 9. mai 2019.  
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Bilde 1: Oversiktsbilde av Tønbergprosjektet april 2021. 

 
Fremdrift  
Fremdriften for byggeprosjektet rapporteres i henhold til hovedfremdriftsplan og plan for 
systematisk ferdigstillelse. 
 
Tester av tekniske anlegg starter primo mai og ferdigstilles i slutten av juni 2021. Prøvedrift 
vil fortløpende starte så snart man er ferdig med testperioden.   
 
Økonomi  
Byggeprosjektet rapporteres å være i henhold til budsjettrevisjon fra oktober 2020, og 
forventes gjennomført innenfor den økonomiske rammen. 
 
Økonomisk oversikt for Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF fremkommer av tabell 3.  
 
Tabell 3: Status økonomi Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF, tall i millioner kroner.  

Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
012017) 
Sak 009-2017 

Styringsramme 
prisjustert 
31.12.2020 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett 

2.672 
 

3.147 
 

3.147 2.951 2.914 2.800 136 121 387 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT. 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt 2015, ekskl. byggelånsrenter på 35 mill. kr hittil i prosjektet og 2 mill. kr inneværende 
tertial. 
 
Per første tertial 2021 er det ingen avvik fra gjeldende plan og estimat.  
 
Det er heller ikke registrert vesentlige avvik i igangkjøringsfasen for somatikkbygget og det 
holdes høyt fokus på å lukke avvik løpende. 
 
Nåværende bemanning er lav da prosjektet er mekanisk ferdig og i igangkjøringsfasen. Den 
bemanningen man har er viktig for gjennomføringen av denne fasen.   
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Hovedaktiviteter i perioden  

• Hele bygget har oppnådd milepælen mekanisk ferdigstilt. Det innebærer at bygg- og 
tekniske entrepriser er ferdig med montasjearbeidet 

• Egentester og systemtester pågår 
• Oppstartet møbelleveranser  
• Oppstartet installasjon av brukerutstyr; uttakssentraler og operasjonslamper 

 
Det er tett samarbeid med Sykehuspartner HF for å bygge opp IKT-infrastruktur parallelt 
med byggets fremdrift. Tilgang på ressurser (både kapasitet og kompetanse) oppleves så 
langt som god. Det er startet pilotering og opplæring av medarbeidere med utgangspunkt i 
den teknologien som med sikkerhet forventes å være på plass ved innflytting. 
 
Hovedaktiviteter neste periode  

• Ferdigstille egentester og systemtester  
• Gjennomføre integrerte systemtester; planlagt ferdig til 1. juli 2021 
• Ferdigstille utstyrsleveranser  
• Klargjøre for oppstart ytelses- og stabilitetstester 
• Etablering av dagens IKT-systemer og –infrastruktur parallelt med byggets fremdrift 

slik at testing kan starte  
• Overlevering av bygget til Sykehuset i Vestfold HF medio august 2021  
• Gjennomføre virksomhetstester i september 2021 

 
Risiko 
Risiko er knyttet til følgende hovedområder: 

• Hindre alvorlige ulykker på personell og materiell  
• Stopp i igangkjøringsfasen som følge av koronasituasjonen 
• Oppdage feil under testing som krever større ombygging eller innkjøp av nytt utstyr  

 

Prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF 

Styret behandlet i sak 038-2020 forprosjektrapport for prosjekt Nybygg psykisk helsevern i 
Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, og besluttet å igangsette bygging av et nytt bygg for 
sykehusbasert psykisk helsevern på sykehusområdet Eg i Kristiansand. Prosjektet har en 
styringsramme på 898 millioner kroner (P50, prisnivå desember 2019).  
 
Prosjektet omfatter et nybygg for psykisk helsevern som skal romme 70 
døgnbehandlingsplasser for voksne og ti døgnplasser for barn og ungdom. I tillegg 
inneholder bygget akuttmottak, poliklinikk og nødvendige støtteareal som kontorarbeids-
plasser med mer. Bygget oppføres på tomt sør for det eksisterende sykehuset på Eg. 
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Bilde 2: Oversiktsbilde over byggeplassen  for prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand. 

 

 
Bilde 5: Illustrasjon av det ferdige bygget, Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand. 

 
Fremdrift  
Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan. Totalentreprisen ligger noe foran opprinnelig plan. 
God planlegging og industrialisering med prefabrikkering av reisverk i tre, samt stål og 
betong, har gitt god effektivitet i prosjektet. Leveranser på ikke-byggnær IKT var noe 
forsinket gjennom senvinteren, men kom på plass uten tids- og kostnadsmessig påvirkning 
på andre prosesser. Prosjektet har en ferdiggrad tilsvarende 46 prosent mot planlagt 44,5 
prosent. 
 
Økonomi  
Økonomisk oversikt for prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet 
sykehus HF fremkommer av tabell 4.  
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Tabell 4: Status økonomi, prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, tall i millioner kroner. 

Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
122019) 
Sak 038-2020 

Styringsramme 
prisjustert 
01.12.2020 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett 

898 
 

927 927 829 419 405 122 110 357 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT, kostnad for forprosjektfasen inngår også i styringsrammen (P50). 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjektfase 06-2017, total kostnad for forprosjektfasen var 76 millioner kroner. 
 
Avviket mellom planlagt kostnad og virkelig kostnad skyldes periodisering, og påvirker ikke 
sluttprognosen. Avviket relateres til at pådrag på endringsordre under totalentreprisen og 
delvis også på andre byggherrekostnader, avviker noe fra periodisering av budsjettet ved 
inngangen til året.  
 
Hovedaktiviteter i perioden  

• Betong- og montasjearbeid på byggeplass 
• Godkjenningsprosesser for løsninger og produktvalg 
• Avklaringer rundt valg av solskjermingsprodukt sett opp mot bruk av gardiner og 

behov for innsynsskjerming og mørklegging 
• Avklare nivå på FDV-leveranse og bruk av tverrfaglig merkesystem opp mot driften  
• Oppstart av interiørkonsept 

 
Hovedaktiviteter neste periode  

• Ferdigstillelse av detaljprosjektering med blant annet siste avklaringer rundt 
dørmiljøet, solskjermingsprodukt, interiørkonseptet, utomhusplanen og anlegg for 
sentral driftskontroll. 

• Utføre supplerende betongarbeider  
• Ferdigstille montasje av prefabrikkert betong 
• Fortsette bygging av klimaskall  
• Fortsette kjernegruppemøter på bygg og teknikk i henhold til planer 
• Gjennomføre konstruksjonsgjennomganger  

 
Risiko  
Risiko er knyttet til følgende hovedområder: 

1. Følger av koronasituasjonen: Prosjektet har etablert gode smittevernstiltak på 
byggeplass. Overordnet består dette av økt renhold, inndeling i kohorter og økt 
omfang av digitale møter. 

2. Sykemelding hos sentrale personer hos totalentreprenør: Risikoreduserende tiltak er 
iverksatt i form at økt involvering av andre personer som allerede er involvert i 
prosjektet, blant annet er arkitekt frikjøpt for å bistå som prosessleder i avslutning 
detaljprosjekt. 

3. Pågående avklaring av interregional BIM strategi: To delt; avtalemessig og teknisk 
løsning. Avbøtende tiltak er at FDV innsamling utføres i Sykehusbygg HFs 
prosjektstyringsverktøy for enklere å håndtere overføring til alternative 
driftsplattformer. 

4. Ikke-byggnær IKT: Workshop avholdt for å avklare rolleforståelse og 
oppgavefordeling   
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5. Prosjektet har satt av ca. 3 millioner kroner i tilfelle mobil og nødnettdekning i ferdig 
bygg ikke er tilstrekkelig.  Dekningen i bygget kan måles så fort innvendige vegger er 
etablert. Dette skjer høsten 2021. Dekningen på tomten ansees som god, og midlene 
vil frigjøres til andre prosjektrelaterte forhold om tiltak ikke er nødvendig. 
 

Prosjekt Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

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

 
Bilde 6: Bilde fra byggeplassen 6. mai 2021. 

 

 
Bilde 7: Illustrasjon av vestibyle- og kaféområde i nytt klinikk- og protonsenter, Radiumhospitalet. 

  



 

Side 12 av 23 
 

 
Fremdrift  
Samlet fremdrift er i henhold til godkjent plan. Det arbeides godt innenfor alle områdene, og 
det har ikke vært noen alvorlige hendelser på byggeplass. Akkumulert fremdrift ved 
periodeslutt var på 16,9 prosent, tilsvarende planlagt fremdrift. 
 
Som omtalt i forrige rapportering, har det oppstått forsinkelse med grunn- og 
fundamenteringsarbeider. Dette har ført til senere oppstart av råbyggarbeidene. Det har 
imidlertid vært gjennomført en rekke andre aktiviteter som har gitt positivt bidrag til 
fremdriften i perioden, og det er implementert en revidert fremdriftsplan med tiltak som 
bidrar til at prosjektets sluttmilepæler opprettholdes. 
 
Økonomi  
Overordnet er prosjektets samlede prognose iht. budsjett. 
 
Tabell 5: Status økonomi, prosjekt Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i millioner kroner. 

 Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021 

 Styringsramme 
(P50, prisnivå 
012018) 
Sak 097-2019 

Styringsramme 
prisjustert 
31.12.2020 

Slutt-
prognose 

Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Års-
budsjett 

Nytt klinikkbygg 3.302 3.583 3.583 1.729 807 792 238 140 838 
Protonsenter 1.541 1.674 1.674 1.016 353 348 94 85 252 
SUM 4.843 5.257 5.257 2.745 1.160 1.140 332 225 1.090 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT. 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt april 2019. 
 
 
Avviket mellom planlagt kostnad og virkelig kostnad skyldes hovedsakelig 
periodiseringsavvik for entrepriser under utførelse. Disse entreprisene var planlagt 
periodisert lineært over kontraktenes løpetid, og mens det reelle kostnadspådraget vil øke 
når aktiviteten på byggeplass blir høyere. Det anses derfor ikke nødvendig med 
korrigerende tiltak. 
 
Hovedaktiviteter i perioden  
Hovedaktivitetene for prosjektet i perioden har vært oppfølging og gjennomføring av 
aktivitet på byggeplass, herunder oppstart betongarbeider. Både budsjett, fremdrifts- og 
IKT-plan er revidert i perioden. Prosjekteringsgruppen har arbeidet med 
anskaffelsesprosesser og detaljprosjektering i form av ferdigstilling av en digital modell av 
bygget (BIM-modell). 
 
Hovedaktiviteter neste periode  

• Oppfølging og gjennomføring av aktivitet på byggeplass, herunder betongarbeider 
• Fortsatt arbeid med anskaffelsesprosesser av entrepriser og utstyr 
• Fortsette medvirkningsprosessen med Oslo universitetssykehus HF i henhold til plan  
• Oppstart samhandlingsprosess med entreprenør 

 
Risiko  
Risiko er knyttet til følgende hovedområder: 

• Prosjektet har mottatt varslinger om force-majeure på grunn av koronasituasjonen 
fra samtlige leverandører, noe som kan gi konsekvenser både for framdrift og 
kostnader så lenge pandemien pågår  
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• Som tidligere: Fremdriftsplanen viser sammenfallende tidspunkt for leveranse av 
utstyr til protonprosjektene i Bergen og i Oslo i 2023. Det er dialog mellom 
prosjektene for å håndtere kapasitetsutfordringene dette kan medføre for den 
sentrale utstyrsleverandøren. Tiltak for å løse dette på en hensiktsmessige måte vil 
bli innarbeidet i videre planer. 

• Det er pekt på risiko for forsinkelse på byggeplass pga. et stort antall parallelle 
aktiviteter. Det pågår konkretisering av tiltak for å bidra til god samhandling på 
byggeplassen. Prosjektet har i tillegg forsterket ressursinnsatsen for oppfølging av 
aktiviteter på byggeplassen. 

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.  
 

 

 

  

Bilde 8: Oversiktsbilde fra byggeplassen 12. mai 2021, Oslo storbylegevakt. 

Bilde 9: Oslo storbylegevakt, illustrasjon fra forprosjektrapporten. 
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Overordnet bestiller av prosjektet er Oslo kommune ved byrådsavdeling for helse, eldre og 
innbyggertjenester. Overordnet utfører er byrådsavdeling for næring og eierskap. Operativ 
utfører er Omsorgsbygg Oslo KF. 
 
Prosjektet omfatter 26.000 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 stor leietaker i storbylegevakten og vil leie ca. 55 prosent 
av arealene, inklusive en andel av fellesarealene. Det resterende arealet skal benyttes av 
Helseetaten i Oslo kommune.  
 
Prosjektet blir gjennomført med en bredt anlagt entreprise (totalentreprise) med tidlig 
involvering av entreprenør (tidlig samspill). Entreprenør er kontrahert med en 
rådgiverkontrakt i samspillsfasen, og med inngåelse av en totalentreprisekontrakt for 
gjennomføringsfasen.  
 
Fremdrift  
Prosjektet er i byggefase, og storbylegevakten skal være i operativ drift i andre kvartal 2023. 
Prosjektet følger planlagt fremdrift og kostnadspådrag. Akkumulert fremdrift ved 
periodeslutt var 24,2 prosent mot planlagt 24,1 prosent. 
 
Økonomi  
Det er totalt påløpt 939 millioner kroner i kostnader, som er tre millioner kroner mindre 
enn planlagt. Fordeling av kostnadene mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo 
kommune gjøres ikke endelig 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 
dermed innenfor styringsrammen og totalbudsjettet. 
 
Hovedaktiviteter i perioden  
Produksjon på byggeplassen er i henhold til gjeldende fremdriftsplan: 

• Ferdigstilt montering av bærekonstruksjon for vestfløy, samt betongarbeider 
parkeringshus inkludert kjørerampe 

• Betongarbeider ambulansedekke pågår 
• Oppstart arbeid klimavegger 
• Taktplanlegging av sluttfase og innvendige arbeider 
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I tillegg gjennomføres detaljprosjektering i henhold gjeldende leveranseplan.  
 
Hovedaktiviteter neste periode  
Fortsatt produksjon på byggeplass i henhold til gjeldende fremdriftsplan: 

• Montasje bærekonstruksjon østfløy 
• Fortsatt betongarbeid ambulansedekke 
• Fortsatt montering klimavegger 
• Oppstart murerarbeid 
• Fortsatt taktplanlegging av sluttfase og innvendige arbeider 

 
I tillegg til fortsatt detaljprosjekteringer, pågår også koordinering av utstyrsleveranser i 
nært samarbeid med Oslo universitetssykehus HF med flere. 
 
Risiko  
Den økonomiske usikkerheten i prosjektet er vurdert som lav, og risikoen er ytterligere 
redusert fra forrige usikkerhetsanalyse (september 2020). 
 
Koronasituasjonen gir høy risiko for fremdriftskonsekvens dersom et smittebrudd medfører 
karantene hos totalentreprenør og/eller underleverandører. 
 

Prosjekter i forprosjektfase – status per første tertial 2021  

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente oppstart av forprosjektet i styresak 124-2020. 
Forprosjektet startet i januar 2021 og er planlagt gjennomført til sommeren 2022. 
Styringsrammen for gjennomføring av forprosjektet er satt til 650 millioner kroner inkl. 
mva. 
 

 
Bilde 10: Illustrasjon av hovedbygg for Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, sett fra Sognsvannsbekken. 
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Bilde 11: Illustrasjon av Nye Aker sykehus, Oslo universitetssykehus HF. 

 
Fremdrift  
Forprosjektet startet i januar 2021 med konstituering av prosjektstyret for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet. Prosjektstyret hadde sitt første møte 14. januar 2021. I perioden har det i 
hovedsak vært arbeidet med prosjektering, reguleringsplanprosessen og 
medvirkningsprosesser i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.  
 
Offentlig ettersyn av reguleringsplanforslagene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet har 
startet med utlegging av planforslagene til høring 12. april 2021. Frist for høringsinnspill er 
7. juni 2021. Prosjektet er for øvrig i rute med de planlagte aktivitetene i perioden. 
Medvirkningsprosessen følger også planlagt fremdrift. 
 
Økonomi  
Økonomisk oversikt for prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus 
HF fremkommer av tabell 6.  
 
 
Tabell 6: Status økonomi, prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i millioner kroner. 

Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
012018) 
Sak 063-2020 

Styringsramme 
prisjustert N/A 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett 

32.022 
 

N/A 32.022 
 

516 119 95 119 95 439 

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

• Oppstart forprosjekt med konstituering av prosjektstyret 14. januar 2021 
• Som tidligere pågår arbeid med oppfølging av reguleringsplanprosessen: 

o Reguleringsplanforslagene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er i perioden 
behandlet av Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten og ble lagt ut for 
offentlig ettersyn 12. april med frist for høringsuttalelser 7. juni 2021.  

o Plan- og bygningsetaten har publisert sine foreløpige vurderinger av 
planforslaget, og prosjektet arbeider med å tilpasse prosjekteringen basert på 
innkomne innspill og videre fremdrift i plansaken.  

o I forbindelse med høringsprosessen til planforslagene er det gjennomført 
åpent informasjonsmøte om planforslaget 29. april for Nye Aker og 
tilsvarende for Nye Rikshospitalet 6. mai. Helse Sør-Øst RHF sin hjemmeside 
er oppdatert med eget område for reguleringsprosessen under 
sykehusprosjektenes informasjonssider. 

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

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

• Prosjekteringen har startet opp, og hovedaktiviteten har vært prosjektutvikling med 
innarbeiding av revidert reguleringsplanforslag, bearbeiding og avklaring av innspill 
fra fagrapporter og programavklaringer. Det har vært spesielt fokus på å avklare 
forslag til funksjonsplasseringer som grunnlag for medvirkningsmøtene. Det er også 
uført utredninger knyttet til miljøoppfølgingssystem og miljøambisjon for prosjektet.  

• Anskaffelsesprosess av ekstern kvalitetssikrer for forprosjekt er gjennomført i 
perioden.  

 
Hovedaktiviteter neste periode  

• Reguleringsprosess fortsetter, herunder oppfølging av høringsuttalelser og 
eventuelle innsigelser til reguleringsplanforslagene. 

• Videreføring av medvirkningsprosessen med Oslo universitetssykehus HF. 
• Videre arbeid med avklaring knyttet til prosjektets miljømål. 
• Videre prosjektutvikling og prosjektering hvor høringsuttalelser og resultater fra 

medvirkningsprosessen vurderes og innarbeides.  
• Gjennomføre supplerende grunnundersøkelser og miljøkartlegging.  
• Oppstart ekstern kvalitetssikring med avklaring av arbeidsform og fokusområder.  

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

• Reguleringsrisikoen omfatter risiko for at Oslo kommune pålegger forslagsstiller 
rekkefølgetiltak utover det som allerede er ivaretatt i kostnadsrammen. Dette er en 
usikkerhet som vedvarer inntil endelig politisk behandling.  

• Reguleringsrisikoen omfatter risiko for fremdrift, dersom innspill, merknader og 
eventuelle innsigelser til planprosessen medfører at reguleringsplanen ikke vil 
foreligge som godkjent før planlagt ferdigstillelse av forprosjektet.  
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• Som følge av justerte reguleringsplanforslag, fagrapporter og ny prosjektutvikling er 

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

 
 

Prosjekter med godkjent konseptfase – status per første tertial 2021 

Prosjekt Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF 

Ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst skal bygges på Ila i Bærum kommune. Styret i 
Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 070-2017 konseptrapport for ny regional 
sikkerhetsavdeling med en styringsramme på 962 millioner kroner (P50, prisnivå januar 
2017). I dette beløpet inngår prosjektkostnader til byggetrinn 1 som omfatter nye lokaler til 
regional sikkerhetsavdeling sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, 
fengsels- og rettspsykiatri.  
 

  
Bilde 12: Illustrasjon fra planforslag for lokasjonen Ila sør, Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF. 

 
Status  
Helse- og omsorgsdepartementet fikk den 25. februar 2021 svar fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet på anmodning om å bruke statlig reguleringsplan for 
regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
ga tilslutning til at planarbeidet for regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst behandles 
som statlig reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 6-4. Bakgrunnen for Helse- og 
omsorgsdepartementets anmodning om å ta i bruk statlig plan er knyttet til at 
reguleringsprosessen med Bærum kommune ikke har ført frem. Planutvalget i Bærum 
vedtok ved andre gangs behandling av planforslaget i juni 2020, at alternativ Ila nord skulle 
legges til grunn for videre regulering. Helse- og omsorgsdepartementet vurderte at det bare 
er Ila sør som kan ivareta behovet for realisering av ny regional sikkerhetsavdeling innen 
rimelig tid.  
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Tilslutning til bruk av statlig plan innebærer at Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet ved planavdelingen nå viderefører arbeidet med 
reguleringsprosessen. Departementet har fått tilsendt samtlige grunnlagsdokumenter i 
saken, og det ble den 25. mars avholdt et møte mellom planavdelingen og 
prosjektorganisasjon til Helse Sør-Øst RHF. Planavdelingen i departementet er i gang med å 
vurdere den videre gjennomføring av regulerings-prosessen, og har hatt innledende møter 
med Bærum kommune og Ila borettslag som nærmeste nabo.  
 
Prosjektet er i en «mellomfase» i påvente av oppstart forprosjektet.   
 
Det gjennomføres prosjektrelatert forberedende arbeid i denne mellomfasen. 
Hovedaktivitetene er:  

• Møter og dialog med planavdelingen ved Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for å kunne tilrettelegg for arbeidet med statlig 
reguleringsplan.  

• Vurdering av entreprisestrategi samt forberedelse for arbeid med å utarbeide 
konkurransegrunnlag basert på anbefalt entreprisestrategi. 

• Organisering av medvirkningsprosess for prosjektet. 
 
Risiko knyttet til regulering er betydelig redusert som følge av at Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har gitt tilslutning til å bruke statlig reguleringsplan. Det er 
fortsatt usikkerhet knyttet til rekkefølgebestemmelser som kan medføre betydelige 
kostnader.  
 
Tomten Ila sør ligger delvis innenfor markagrensen og krever behandling etter markaloven. 
Klima- og miljødepartementet har gitt tillatelse til oppstart av planarbeidet, og vil ta stilling 
til en justering av markagrensen etter at den statlige reguleringsplanen er vedtatt.  
 

Prosjekt Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF 

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

a) Tilbygg for voksenpsykiatri – 8.179 kvadratmeter 
b) Tilbygg for barne- og ungdomspsykiatrien – 1.013 kvadratmeter 
c) Nytt parkeringsareal under bakken for 130 biler/ca. 3.500 kvadratmeter 
d) Ombygging av nåværende bygningsmasse – 1.457 kvadratmeter 
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Bilde13: Skisse som viser plassering av sykehuspsykiatri på Nordbyhagen, Akershus universitetssykehus HF. 

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

• Etablering av kontraktstrategi 
• Avklare organisering i forprosjektet 
• Oppstart av arbeid med å gjøre mindre endringer i reguleringsplanen 
• Kvalitetssikring av enkelte elementer i konseptrapporten 

 

Prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF 

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

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

• Nytt sengebygg med 101 døgnplasser. 
• Utvidet og ombygd akuttsenter med avklaringspost med 15 sengerom. 
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Bilde 14: Mulig utforming av område basert på konseptarbeidet for prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset 
.Telemark HF 

 
Status  
Prosjektet er nå i en «mellomfase» hvor oppstart forprosjektet er planlagt i starten av 2022 
under forutsetning av at det tildeles lån over statsbudsjettet i 2022. 
 
Helseforetaket gjennomfører noe prosjektrelatert forberedende arbeid i denne 
mellomfasen. Hovedaktivitetene er: 

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

 
 

Prosjekter i konseptfase – status per første tertial 2021 

Det var ingen prosjekter i konseptfase per første tertial 2021. 
 

Prosjekter under utredning – status per første tertial 2021 

Prosjekt Livsvitenskapsbygget, Oslo universitetssykehus HF 

Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehusbygg HF om å følge opp utredningen av innplassering av 
klinikk for laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget. Statsbygg er byggherre for 
Livsvitenskapsbygget på vegne av Kunnskapsdepartementet. Det innebærer at Statsbygg 
ivaretar all prosjektering og bygging av det nye Livsvitenskapsbygget, inkludert arealer 
øremerket Oslo universitetssykehus HF, som leietaker. 
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Bilde 15: Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget. Mulige arealer for Oslo universitetssykehus HF er markert med blått og 
grønt. 

 
Prosjektets aktiviteter i perioden har pågått som planlagt. Hovedaktivitetene er: 

• Utarbeidelse av skisser som viser innplassering av Klinikk for laboratoriemedisin 
• Utarbeidelse av kalkyler og økonomiske analyser 
• Etablering av hovedprogram 
• Utforming av husleieavtale 

 
Rapport for utredningsfasen for beslutningsgrunnlag for videre gjennomføring av prosjektet 
utarbeides i løpet av neste periode, i henhold til planlagt fremdrift. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
De regionale byggeprosjektene er store og komplekse prosjekter som representerer 
betydelige samfunnsverdier. Prosjektene er av stor betydning både for det aktuelle 
helseforetak, regionen og samfunnet for øvrig.  
  
Administrerende direktør konstaterer at samtlige utbyggingsprosjekter i hovedsak følger 
vedtatte planer for tid, kostnad og kvalitet. Identifiserte risikoforhold i prosjektene følges 
opp i prosjektstyrene frem mot neste tertialrapportering. 
 
Nytt sykehus i Drammen ligger etter opprinnelig plan på grunn av utfordringer med peling 
og grunnforhold. Prosjektet har i inneværende periode arbeidet videre med tiltak for å 
redusere følgekonsekvensene for både fremdrift og kostnader som følge av utfordringene 
som har oppstått. Tiltakene innebærer vedtak og igangsetting av en forsert fremdriftsplan, 
med mål om å være tilbake på opprinnelig plan i desember 2022, slik at sluttmilepælene kan 
opprettholdes.  
 
Det er fortsatt knyttet reguleringsrisiko til prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
Reguleringsplanprosessen pågår, og prosjektet avventer høringsinnspill og kommunens 
videre saksbehandling Usikkerheten vil vedvare inntil endelig politisk behandling 
sommeren 2022.  
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Koronasituasjonen har i løpet av perioden ikke påvirket prosjektene vesentlig utover 
oppmerksomhet på og ressurser til å tilrettelegge for godt smittevern.  Smitteutbrudd ved 
byggeplassene vil få konsekvenser for fremdriften i prosjektene. Situasjonen følges 
fortløpende med tanke på karantenebestemmelser og med særlig fokus på vilkår for 
utenlandske arbeidstakere knyttet til prosjektene. Overvåking av markedssituasjonen tyder 
på at leverandørene er i ferd med å øke prisingen g av oppdrag som følge av stigende 
materialpriser i byggeindustrien. 
 
Øvrige risikoelementer og avvik som er rapportert fra de regionale byggeprosjektene 
vurderes i stor grad å være innenfor det risikobildet som må forventes i de fasene 
prosjektene er i. Administrerende direktør legger til grunn at det enkelte 
prosjekt/prosjektstyre etablerer nødvendige tiltak for de øvrige risikoelementene. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per første tertial 2021 for regionale 
byggeprosjekter til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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