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1. Hva saken gjelder 
 
Styresaken har som formål å redegjøre for status per tredje tertial 2021 for de regionale 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst RHF. 
 
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 
 
Overordnet status og risikovurdering per tredje tertial 2021 
 
Tabell 1 viser status per tredje tertial 2021 for de regionale byggeprosjektene, hvor styret 
har godkjent oppstart av konseptfase eller påfølgende faser. 
 
Tabell 1: Overordnet status for regionale byggeprosjekter per tredje tertial 2021. 

 
 
 
I totalvurderingen er fire av prosjektene vurdert å inneha en status eller risiko som 
medfører behov for spesiell oppmerksomhet:  
 

• Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 
Prosjektet er i gjennomføringsfase, og hovedaktiviteten i perioden var grunn- og 
betongarbeider. Styret behandlet 25. november 2021 sak 133-2021; Vestre Viken HF 
– Nytt sykehus i Drammen, Inntruffet risiko. Inntruffet risiko på 477 millioner kroner 
dekkes utenfor prosjektets styringsramme. Den økonomiske situasjonen i prosjektet 
er med dette styrket, men det må fortsatt arbeides videre med 
kostnadsoptimalisering. Det har vært en rekke kontraheringer i prosjektet denne 
perioden, og for flere av entreprisene med høy andel av stål- og tømrerarbeider er 
prisnivåene høyere enn budsjett inklusive prisjustering.  
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• Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

Prosjektet er i gjennomføringsfase, og hovedaktiviteten i perioden har vært grunn- 
og betongarbeider. Fremdriften i pågående råbyggarbeider har gått langsommere 
enn planlagt. Dette skyldes blant annet produktivitetstap og lavere bemanning enn 
forutsatt. Koronasituasjonen med tilhørende restriksjoner har medført redusert 
tilgang på personell, og det har vært et smitteutbrudd på byggeplassen. Dette kan gi 
konsekvenser for prosjektets hovedmilepæler dersom ikke fremdriften forbedres. 
Fremdriften på byggeplassen har stor oppmerksomhet fra prosjektledelsen, og det 
vurderes løpende tiltak for å nå planlagt ferdigstillelsesdato. 
 

• Livsvitenskapsbygget, Oslo universitetssykehus HF 
Det er fortsatt generelt stor kostnadsusikkerhet i prosjektet. Prosjektet er stort og 
komplekst, med mange kontrakter og grensesnitt. Denne usikkerheten vil bli 
betydelig redusert de kommende to tertial, da majoriteten av entreprisekontraktene 
da vil være ferdig forhandlet og inngått.  
 

• 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. Risikoen er knyttet til kostnader forbundet med rekkefølgetiltak 
og endret utforming med blant annet høydebegrensinger og arealutnyttelsesgrad, 
samt fremdrift i reguleringsprosessen. Det vil ikke foreligge reguleringsvedtak ved 
planlagt ferdigstillelse av forprosjektet sommeren 2022.  
 
Som følge av justerte reguleringsplanforslag, fagrapporter og prosjektutvikling er det 
indentifisert 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.  
 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Det arbeides godt med både arbeidsmiljø, smittevern og samfunnsansvar i alle de regionale 
byggeprosjektene. Dessverre har det i perioden likevel blitt registrert to fraværsskader. Det 
har blitt gjennomført en egen oppfølging med helse, miljø- og sikkerhetsledelsen for 
gjeldende entreprenør. 
 

Utvikling av byggekostnader 
Også i tredje tertial registrerer prosjektene økte materialpriser, spesielt for trevirke og stål. 
For prosjekter som Radiumhospitalet og Nytt sykehus i Drammen har dette medført 
betydelig høyere kostnader for enkelte kontrakter enn opprinnelige kostnadsestimater. 
Livsvitenskapsbygget har også opplevd betydelig høyere priser på entrepriser enn det som 
var forventet.  

Det er stor variasjon i innkommende priser i perioden. Noen kontrakter kan inngås i 
henhold til budsjett, mens andre er langt over, også når prisjustering er hensyntatt. Årlig 
prisjustering gir ikke nødvendig kompensasjon for å dekke merkostnadene på alle 
kontraktene.  

  



 

Side 4 av 25 
 

 
Prosjekter i gjennomføringsfase – status per tredje 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 skal ikke finansieres over styringsrammen. 
Forventet tidspunkt for idriftsettelse er mai 2025. 
 

 
Bilde 1: Oversiktsbilde Nytt sykehus i Drammen 18. januar 2022 

  

Bilde 2: Nytt sykehus i Drammen (illustrasjon), sett fra Drammensfjorden 
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Fremdrift  
Betongarbeidene er kommet godt i gang på poliklinikk øst og behandlingsbygg øst. 
Tilsvarende har arbeidet med heissjakter hatt god fremdrift. Det har i perioden vært 
utfordringer med fremdrift på grunnarbeider til servicebygg. Disse arbeidene er ferdigstilt i 
perioden. Ved utgangen av 2021 er prosjektet i henhold til forsert plan med unntak av 
poliklinikk vest og servicebygg som er 4-5 uker bak plan. Det arbeides fortsatt etter forsert 
plan med mål om å være tilbake på opprinnelig plan ved utgangen av desember 2022. 
 
Økonomi  
Økonomisk oversikt for prosjekt Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF fremkommer av 
tabell 2 under.  
 
Tabell 2: Status økonomi, prosjekt Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, tall i millioner kroner. 

Totalt for prosjektet  
 

Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021 

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

Styringsramme 
prisjustert 
01.12.2020 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett Akkumulert 

9.966 
 

10.943 10.943 5.927 2.402 2.382 597 93 1.384 973 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT. 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt januar 2018. 
 
I forhold til periodebudsjett for 3. tertial ligger virkelig kostnadspådrag 504 millioner 
kroner under budsjett, og akkumulert for året er avviket 498 millioner kroner. De store 
avvikene er i hovedsak knyttet til implementering av styresak 133-2021; Vestre Viken HF – 
Nytt sykehus i Drammen, Inntruffet risiko, som ble behandlet av Styret i Helse Sør-Øst RHF 
25. november 2021. Saken omhandlet merkostnader knyttet til krevende grunnforhold, 
forurensning og bortfall av finansiering fra Buskerudbypakke 2, noe som ga en merkostnad 
på 477 millioner kroner. Disse merkostnadene dekkes utenfor prosjektets styringsramme. 
 
Hovedaktiviteter i perioden  
Betongarbeider for kjeller ble ferdigstilt i november. Hovedarbeidene i 3. tertial har vært 
pele- og råbyggsarbeider for sentralbygget. For sentralbygg øst er dekke over plan 3 i 
poliklinikk ferdig, og for behandlingsbygg er dekke over plan 1 ferdigstøpt. For sentralbygg 
vest er også betongarbeider i full gang. Arbeidene med kulvert under jernbane er 
ferdigstilte, mens arbeidene med gang- og sykkelbro over ny vei til sykehuset pågår fortsatt. 
Det har også vært etablert vann- og avløpsledning fra Brakerøya i sjøen over til Solumstrand 
i perioden. 
 
Både detaljprosjektering og anskaffelsesprosesser pågår i henhold til plan. Følgende 
kontrakter ble inngått i perioden:  

• totalentreprise for psykiatribyggene 
• innvendige arbeider i behandlingsbygg, poliklinikk og servicebygg 
• flere ulike tekniske entrepriser for sentralbygg 
• gass- og trykkluftanlegg, samt luftbehandling 
• utstyrsanskaffelser som sykeromskanaler og belysningsutstyr 

 
Grunnsteinsmarkering ble gjennomført 3. september 2021 med deltakelse av daværende 
statsminister Erna Solberg. 
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Hovedaktiviteter neste periode  

• råbyggsarbeidene for sentralbygg fortsetter 
• oppstart for grunnarbeid og vann- og avløp  
• oppstart for arbeidene med fasader i poliklinikk 
• bygging av gang- og sykkelvei parallelt med jernbanen 
• oppstartsaktiviteter med kontraherte entreprenører for innvendige arbeider før 

oppstart av byggearbeidene i andre kvartal 2022 
• gjennomføre forhandlinger og øvrig arbeid i forbindelse med pågående 

anskaffelsesprosesser  
 
Risiko 
Tidligere risiko som er håndtert i styresak 133-2021 er inntruffet og tatt ut av 
risikooversikten. 
 
De vesentligste risikoene anses å være:  

1) Avvik på fremdrift råbygg 
Det pågår arbeid med å redusere fremdriftsavviket slik at råbyggsarbeidene kan 
ferdigstilles i henhold til opprinnelig plan ved utgangen av 2022.  
 

2) Gang- og sykkelveg under Strandveien 
Det ligger en rekkefølgebestemmelse i detaljreguleringen for sykehuset om å 
etablere gang- og sykkelveg under Strandveien. Dette kravet er også stilt til eier av 
Tomtegata 64. Prosjektet vil gå i dialog med eier av Tomtegata 64 om prinsipp for 
kostnadsdeling.  
 

3) Ekstraordinær prisvekst i byggevaremarkedet 
Covid-19 pandemien har medført en svært høy prisvekst på byggevarer, blant annet 
på stål og trelast. Så langt har dette vist seg å få betydning for de kontraktene som ble 
inngått i tredje tertial. I løpet av 1. tertial 2022 vil tilbud på de gjenstående store 
entreprisene være mottatt, og usikkerheten knyttet til markedsprisene vil være 
redusert.  
 

4) Gangbro fra Brakerøya stasjon 
Etablering av forbindelse fra Brakerøya stasjon til Nytt sykehus i Drammen og 
Drammen helsepark er ett av flere rekkefølgekrav. Kostnadene er kalkulert å ligge 
betydelig over godkjent budsjett. Det pågår dialog med Bane NOR SF, Bane NOR 
Eiendom og Drammen kommune for å søke løsning på dimensjoneringskrav og mulig 
kostnadsreduksjon.  I dialogen har det fremkommet at det ikke foreligger formelle 
krav til utforming av brua. 

Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF 

Tønsbergprosjektet har i perioden vært i avsluttende fase etter at somatikkbygget ble 
overlevert til Sykehuset i Vestfold HF 12. august 2021. Psykiatribygget ble tatt i bruk mai 
2019. Det er siste gang prosjektet rapporteres i tertialrapport for regionale byggeprosjekter.  
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Bilde 3: Oversiktsbilde av Tønbergprosjektet august 2021. 

Fremdrift  
Somatikkbygget ble overlevert 12. august 2021, ca. tre uker tidligere enn planlagt, og bygget 
ble tatt i bruk i løpet av november måned. Bygget fungerer i all hovedsak som planlagt.  
 
Økonomi  
Økonomien er styrket i perioden, og det forventes at prosjektet blir gjennomført innenfor 
styringsrammen. 
 
Økonomisk oversikt for Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF, vises i tabell 3.  
 
Tabell 3: Status økonomi Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF, tall i millioner kroner.  

Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021  

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
012017) 
Sak 009-2017 

Styringsramme 
prisjustert 
01.08.2021 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett Akkumulert 

2.672 
 

3.208 
 

3.217 3.114 3.217 2.990 107 150 397 343 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT. 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt 2015. 
 
Per tredje tertial 2021 er det ingen vesentlig avvik fra gjeldende budsjett eller 
fremdriftsplan. 
 
Hovedaktiviteter i perioden  

• sluttføring av alle leveranser av brukerutstyr 
• utbedring av alle saker fra overtagelsen før ibruktakelse 
• bistand til Sykehuset i Vestfold HF med små endringer før ibruktakelse 

 
Hovedaktiviteter neste periode  
Bygget er nå overlevert og følges opp av driftsorganisasjonen. Nøkkelressurser fra 
prosjektet vil kunne bistå på forespørsel, og ved behov.  
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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 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. 
Forventet idriftsettelse er april 2023. 
 

 
Bilde 4: Foto fra byggeplassen, Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand. 

 

 
Bilde 5: Illustrasjon av det ferdige bygget, Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand. 
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Fremdrift  
Byggingen av Nybygg psykisk helsevern Kristiansand går som planlagt. I perioden har de 
innvendige arbeidene startet opp, og også det omfattende arbeidet med hagene har kommet 
i gang, til tross for vinterlig vær. Løst inventar er under anskaffelse. Prosjektet er i rute for 
oppstart test og prøvedrift 3. oktober 2022. Oppstart av pasientbehandling planlegges til 
april 2023. 
 
Økonomi  
Økonomisk oversikt for prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet 
sykehus HF, fremkommer av tabell 4.  
 
Tabell 4: Status økonomi, prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, tall i millioner kroner. 

Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
122019) 
Sak 038-2020 

Styringsramme 
prisjustert 
01.12.2020 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett Akkumulert 

898 
 

927 927 855 650 638 111 115 356 344 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT, kostnad for forprosjektfasen inngår også i styringsrammen (P50). 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra vedtatt konsept 06-2017, total kostnad for forprosjektfasen var 76 millioner kroner. 
 
Avviket mellom planlagt kostnad og virkelig kostnad skyldes periodisering, og påvirker ikke 
sluttprognosen. Avviket skyldes endringsordre i totalentreprisen og delvis også andre 
byggherrekostnader.  
 
Hovedaktiviteter i perioden  

• innredningsarbeider på byggeplass 
• oppstart terrengarbeider utomhus 
• gjennomført ferdigbefaring i modellen for prosjekteringsgrunnlaget (BIM) 
• programmering av ikke-byggnær IKT 
• arbeid med anskaffelse løst inventar 
• kunstplan ferdigstilt og gjennomføring konkurranse for anskaffelse av kunstner 

 
Hovedaktiviteter neste periode  

• oppstart testing for mekanisk ferdigstillelse 
• planlegging sluttfase og overtagelse 
• planlegging av prøvedrift 
• anskaffe AV utstyr 
• anskaffelse løst inventar 
• kontrahering kunstner og videre arbeid med kunstprosjekt 

 
Risiko  
De vesentligste risikoene anses å være: 

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. Krav om 
tidsforlengelse fra entreprenør er innarbeidet i prognose. 
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2) Sykemelding hos sentrale personer hos totalentreprenør  

Risikoreduserende tiltak er iverksatt i form at økt involvering av andre personer som 
allerede er involvert i prosjektet. 
 

3) Byggeplasskontroll og risiko for fravik  
Tiltaksplan er utarbeidet som risikoreduserende tiltak. 
 

4) Utvikling i lønns- og prisstigning  
Usikkerhetsanalyse gjennomført i mai og november 2021 viser at lønns- og 
prisstigning er en av de største risikopostene for prosjektet. Men risikoen i dette 
prosjektet innebærer både positive og negative kostnadspåvirkninger, og i sum 
vurderer siste analyse at den samlede risikoen ikke vil påvirke prosjektøkonomien i 
negativ retning.  
 

5) Behov for tiltak for mobil og nødnett som faller bort 
Prosjektet har satt av tre millioner i tilfelle mobil og nødnettdekning i ferdig bygg er 
for dårlig. Dekningen på tomten ansees nå som god, og er det ikke behov for tiltak, vil 
midlene frigjøres til andre prosjektrelaterte gjøremål. 
 

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). 
Forventet tidspunkt for idriftsettelse er april 2024.  
 

 
Bilde 6: Dronebilde fra byggeplass ved Radiumhospitalet, desember 2021 
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Fremdrift  
Fremdriften i pågående råbyggarbeider har gått langsommere enn planlagt. Dette skyldes 
blant annet produktivitetstap og lavere bemanning enn forutsatt. Pågående koronapandemi 
med tilhørende restriksjoner har medført redusert tilgang på personell, samt at det har vært 
et smitteutbrudd på byggeplassen. Fremdriften på byggeplassen har stor oppmerksomhet, 
og det vurderes løpende tiltak for å opprettholde dato for planlagt ordinær sykehusdrift.  
 
Samlet fremdrift for prosjektet er noe bak plan. Avviket skyldes i hovedsak lavere 
produksjon på byggeplass for råbyggsentreprisen, og forsinkelser i prosjekteringen. I 
desember ble produksjon på byggeplassen svært lav på grunn av et utbrudd av korona, samt 
planlagt ferieavvikling. Prosjektet har gjennomført tiltak for å opprettholde fremdriften, og 
det er etablert dialog med ledelsen hos råbyggsentreprenøren for å avklare ulike 
handlingsalternativer og konsekvenser av disse. 
 
Økonomi  
Overordnet er prosjektets samlede prognose i henhold til budsjett. 
 
Tabell 5: Status økonomi, prosjekt Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i millioner kroner. 

 Totalt for prosjektet 
 

Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2021  

 Styringsramme 
(P50, prisnivå 
012018) 
Sak 097-2019 

Styringsramme 
prisjustert 
31.12.2020 

Slutt-
prognose 

Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Års-
budsjett 

Akkumulert 

Nytt klinikkbygg 3.302 3.583 3.583 1.867 1.090 1.092 320 125 838 405 
Protonsenter 1.541 1.674 1.674 940 430 475 81 77 252 238 
SUM 4.843 5.257 5.257 2.807 1.561 1.566 401 202 1.090 643 
Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT. 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt april 2019. 
 
Budsjettrevisjon 3 ble godkjent av prosjektstyret i september. Prosjektets prognose for 
sluttkostnad er i henhold til budsjett.  
  

Bilde 7: Illustrasjon av vestibyle- og kaféområde i nytt klinikk- og protonsenter, Radiumhospitalet 
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Totalt for 2021 er faktiske kostnader 447 mill. kr lavere enn årsbudsjettet. Dette skyldes i 
hovedsak to forhold. Planlagte kontrakter ble periodisert lineært, noe som ikke samsvarer 
med faktisk kostnadspådrag. I tillegg har det vært forsinkelser knyttet til kontrakten 
Grunnarbeider og fundamenter. Dette har medført utsatt oppstart av kontrakten Råbygg. 
Forsinkelsen medfører også forskyvninger for oppstart av entreprisen for tett bygg og de 
tekniske entreprisene. 
 
Hovedaktiviteter i perioden  
I perioden er det i hovedsak arbeidet med oppfølging og drift av pågående byggearbeider, 
kontraheringer og samhandling med kontraktsparter for de tekniske entreprisene.  
 
Samtlige tekniske entrepriser er kontrahert. Tilbudskonkurransen for den siste store 
byggentreprisen, Bygningsmessige innvendige arbeider, ble gjennomført i perioden. 
Grunnet manglende konkurranse og priser høyt over budsjett ble konkurransen avlyst, og 
entreprisen er delt opp i flere mindre entrepriser for å oppnå bedre konkurranse.  
 
Det er gjennomført enkelte anskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr, og en rekke 
anskaffelser er kunngjort og kontraheres i løpet av første halvår 2022. 
 
På IKT-området arbeides det godt med innkjøp og utstyrsanskaffelser. Dette arbeidet følger 
vedtatte planer.  
 
Arbeidet med en samlet plan for sluttfasen pågår, og dette utføres i tett samarbeid med Oslo 
universitetssykehus HF. Planen skal definere ansvar og roller i sluttfasen, definere 
integrerte tester og virksomhetstester, samt angi hvordan det nye sykehuset skal tas i bruk. 
Planen skal behandles og godkjennes i løpet av våren.  
 
Prosjektet overtok ansvaret for samordning av SHA-arbeidet på byggeplassen i november, 
og det er etablert rutiner for å ivareta dette. 
 
Hovedaktiviteter neste periode  

• oppfølging av gjennomføring på byggeplass 
• utarbeide konkurransegrunnlag, utlyse og tildele kontrakter knyttet til innvendig 

arbeider  
• detaljere plan for mottak, installasjon og igangkjøring av protonanlegget 
• planlegge tiltak og aktiviteter for realisering av digital byggeplass 
• fortsette samhandlingsprosess med entreprenører 
• budsjett- og planrevisjon 4 
• fortsette medvirkningsprosessen med Oslo universitetssykehus HF i henhold til plan  

 
Risiko  
De vesentligste risikoene anses å være:  

1) Stram framdrift og følgekonsekvenser av forsinkelser med grunnarbeid 
Det er oppstått forsinkelser med grunnarbeidene, og dette har medført at prosjektet 
i større grad enn tidligere har planlagt å gjennomføre tekniske entrepriser med 
parallelle aktiviteter på byggeplass. Prosjektet har etablert en tiltaksliste for 
optimalisering av fremdriftsplan, i tillegg til effektiv koordinering og avklaringer 
rundt grensesnitt mellom fag.  
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2) Forsinkelser og feil og mangler i prosjektert underlag 

Det er en fare for forsinkelser og manglende kvalitet i arbeidsunderlag fra 
prosjekteringsgruppen, noe som kan medføre forsinkelser i bygging og økte 
kostnader. Prosjektet har tett oppfølging av prosjekteringsgruppen sitt 
arbeidsunderlag i ukentlige prosjekteringsmøter, i tillegg til implementering av 
samhandlingsprosesser.  
 

3) Økte prosjekteringskostnader 
Systemkravene i form av omfang av digitale byggedetaljer og produksjonsgrunnlag 
for digital byggeplass er mer ressurskrevende enn tidligere antatt. Det pågår arbeid 
med å identifisere gjenstående prosjekteringsarbeid og tiltak for mer effektiv bruk av 
ressurser hos prosjekteringsgruppen. 
 

4) Skjerpede regler Covid-19 
Myndighetene har innført skjerpede regler knyttet til testing og karantene for 
personer som har vært i kontakt med påvist smittede. Dersom noen på byggeplass 
blir smittet vil dette kunne medføre at byggeplassen blir nedstengt for kortere eller 
lengre perioder. Dette vil medføre forsinket fremdrift. Prosjektet følger 
myndighetenes retningslinjer om blant annet bruk av hjemmekontor, og har 
innskjerpet rengjøring av riggfasiliteter på byggeplassen. Det er innført tiltak som 
skjerpet renhold og etablerte «kohorter» både på brakkeriggen og på byggeplassen 
for å begrense smitte. 

 

Prosjekt Oslo storbylegevakt, Oslo universitetssykehus HF 

 
Bilde 8: Oslo storbylegevakt, bilde fra 14. desember 2021 

Prosjektet Oslo storbylegevakt omfatter etablering av nytt bygg for Oslo storbylegevakt på 
Aker sykehusområde. Overordnet bestiller av prosjektet er Oslo kommune ved 
byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester. Overordnet utfører er byrådsavdeling 
for næring og eierskap. Operativ utfører er Oslobygg KF. Prosjektet omfatter 26.000 
kvadratmeter storbylegevakt. Oslo universitetssykehus HF er en stor leietaker i 
storbylegevakten og vil leie ca. 55 prosent av arealene, inklusive en andel av fellesarealene. 
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Det resterende arealet skal benyttes av Helseetaten i Oslo kommune. Forventet overlevering 
fra Oslobygg KF til Oslo universitetssykehus HF planlegges mai 2023. 
 

 
Bilde 9: Illustrasjon Oslo Storbylegevakt med hovedinngangen i midten av bildet 

 
Fremdrift  
Prosjektet er i byggefase, og storbylegevakten skal være i operativ drift i andre kvartal 2023. 
Overlevering fra Oslobygg KF til Oslo universitetssykehus HF planlegges mai 2023. 
Prosjektet følger planlagt fremdrift.  
 
Økonomi  
Det er totalt påløpt 1.423 millioner kroner i kostnader, noe som er ca. ti millioner kroner 
mer enn planlagt. Betalingsplan er i henhold til kontrakt og avtalt fremdrift. Lønns- og 
prisstigning har det siste året vært vesentlig høyere enn budsjettert og ligger betydelig 
høyere enn gjennomsnittet de siste årene. Det gjennomføres en usikkerhetsanalyse i januar 
2022, bl.a. for å få en ny vurdering av konsekvensene av lønns- og prisstigningen. I påvente 
av resultatene fra ny usikkerhetsanalyse, rapporteres prognosen for prosjektet som 
uendret, og dermed innenfor styringsrammen og totalbudsjettet.  
 
Endelig fordeling av kostnadene mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune skal 
skje ved ferdigstillelse. Anslått fordelingsbrøk vil være om lag 55/45 prosent. Fordelingen 
og prosjektets totale styringsramme er som følger:  
 
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 kan anskaffe noe 
utstyr innenfor eksisterende avtaler i foretaksgruppen, og ikke gjennom avtalen med 
kommunen. 
 
Hovedaktiviteter i perioden  
Produksjon på byggeplassen er i henhold til gjeldende fremdriftsplan, herunder 
fasadearbeider, murerarbeid og tekniske og bygningsmessige arbeider innvendig. 
Detaljprosjektering følger gjeldende leveranseplan.  
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Hovedaktiviteter neste periode  
Fortsatt produksjon på byggeplass i henhold til gjeldende fremdriftsplan. 
 
Koordinering av utstyrsleveranser i nært samarbeid med Oslo universitetssykehus HF vil 
fortsatt ha prosjektets særskilte oppmerksomhet. 
 
Risiko  
Den økonomiske usikkerheten i prosjektet er vurdert som lav.  
 

Prosjekt Livsvitenskapsbygget, Oslo universitetssykehus HF 

Prosjektet for nytt livsvitenskapsbygg vil understøtte målbildet for videreutviklingen av 
Oslo universitetssykehus HF, og skal bidra til tidligere realisering av faglige og økonomiske 
gevinster fra samling av laboratoriemiljøet. Statsbygg er byggherre for Livsvitenskapsbygget 
på vegne av Kunnskapsdepartementet. Det innebærer at Statsbygg ivaretar all prosjektering 
og bygging, inkludert arealer øremerket Oslo universitetssykehus HF som leietaker. Styret i 
Helse Sør-Øst RHF behandlet etter utgangen av andre tertial 2021 sak 099-2021 Oppfølging 
av sak 069-2021 Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HFs virksomhet med 
Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget. Kunnskapsdepartementet holder på å sluttføre 
utarbeidingen av et rammeverk for partenes felles styring av prosjektet. 
 

  
Bilde 10: Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget.  

 
Hovedaktiviteter i perioden 

• arbeid med medvirkning for ferdigstillelse av romprogram og for utarbeidelse av 
romfunksjonsprogram 

• arbeid med styrende dokumenter, samt drøfting og forhandlinger med 
Kunnskapsdepartementet, vedrørende rammeverk for felles styring av prosjektet. 

• Prosjektet har fortsatt arbeid med prosjektering og videre utvikling av 
entreprisekontraktene i ulike samspillsprosesser. 
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Hovedaktiviteter i neste periode 

• inngåelse av to store gjennomføringsavtaler for henholdsvis råbygg og tett bygg 
• gjenstående medvirkningsprosesser 
• videre prosjektering og utvikling av entrepriser 

 
Risiko 
De vesentligste risikoene anses å være: 

1) Kostnadsusikkerhet 
Det er fortsatt en generelt stor kostnadsusikkerhet i prosjektet. Prosjektet er stort og 
komplekst, med mange kontrakter og grensesnitt. Denne usikkerheten vil bli 
betydelig redusert de kommende to tertial, da majoriteten av entreprisekontraktene 
da vil være ferdig forhandlet og inngått.  
 

2) Ekstraordinær prisvekst 
Prosjektet har opplevd betydelig høyere priser på entrepriser enn det som var 
forventet. Dette tilskrives i stor grad den ekstraordinære prisveksten i bygg- og 
anleggsmarkedet. Prosjektet oppfatter ikke at indeksreguleringen av styringsramme 
og kostnadsramme med Statsbyggs SBED-indeks svarer til den reelle 
markedsutviklingen. En løsning på denne problemstillingen drøftes for tiden i 
departementene. Det er i alle tilfeller en risiko for at prosjektet får for liten 
kompensasjon, noe som gir økt risiko for overskridelse av styringsrammen. 

Prosjekter i forprosjektfase – status per tredje tertial 2021  

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF, ved daværende Helse- og omsorgsminister Bent Høie, 
stadfestet 24. juni 2016 målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF. 
Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner 
på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente oppstart av forprosjektet i styresak 124-2020. 
Forprosjektet startet i januar 2021 og er planlagt ferdigstilt sommeren 2022. Forventet 
tidspunkt for idriftsettelse er 2030. 
 
Styringsrammen for gjennomføring av forprosjektet er 650 millioner kroner inklusive 
merverdiavgift. Planen for gjennomføring av forprosjektet vil bli revidert i neste periode. 
Tidspunktet for idriftsettelse og arealramme for prosjektet fastlegges i forbindelse med 
behandling av forprosjektet.  
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Bilde 11: Situasjonsplan Nye Rikshospitalet  

 
 

 
Bilde 12: Illustrasjon av Nye Aker sykehus 
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Fremdrift  
Prosjekteringsarbeidet har bestått av innarbeiding av innspill fra medvirkningsprosessen og 
reguleringsplanarbeidet. Etter mottak av de mange høringsuttalelsene, og påfølgende dialog 
med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) og Riksantikvaren, er både Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet vesentlig bearbeidet for å imøtekomme innsigelser og merknader til 
reguleringsplanforslagene. Planforslagene med konsekvensutredning og fagrapporter er 
oppdatert etter offentlig ettersyn, og ble ferdigstilt og oversendt Oslo kommune v/Plan og 
bygningsetaten (PBE) den 22. desember 2021. Omfanget av høringsinnspill og tilhørende 
oppdatering av reguleringsplanforslagene har vært mer omfattende enn opprinnelig antatt, 
og det har tatt lengere tid enn planlagt å ferdigstille oppdaterte planforslag. Arbeidet med 
reguleringsplanen er ca. 3 måneder etter opprinnelig plan. 
 
Fremdriftsplanen for forprosjektet er under revisjon, med replanlegging av aktiviteter og 
milepæler, basert på forventet fremdrift i reguleringsplanprosessen, samt behov for å 
optimalisere arealer og løsninger. Dette gjøres for å få samsvar mellom milepæler i 
planarbeidet og utviklingen av forprosjektet.  
 
I denne perioden har medvirkningen omfattet arbeid med å etablere planløsning innenfor 
hvert funksjonsområde og utarbeidelse av standardromskatalog. 
 
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 Akkumulert 

32.022 
 

N/A 32.022 
 

555 439 351 184 155 439 351 

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

• Hovedaktiviteten i prosjekteringen har vært oppdatering av planløsninger etter 
offentlig ettersyn, og optimalisering med fokus på bearbeiding av arealer og effektiv 
arealbruk. Dette skjer som følge av at justerte reguleringsplanforslag, fagrapporter 
og prosjektutvikling har gitt en foreløpig vesentlig vekst i bruttoarealer.  

• Reguleringsplanforslagene er oppdatert som følge av offentlig ettersyn i 2. kvartal 
2021. Arbeidet med reguleringsplanen har vært mer krevende enn opprinnelig 
forutsatt, blant annet på grunn av innsigelser fra Riksantikvaren og tilbakemeldinger 
fra PBE. I arbeidet med oppdatering av planforslagene er det gjennomført 
dialogmøter med PBE, Riksantikvaren, Bymiljøetaten, NVE og Statens Vegvesen for å 
avklare rammer og drøfte løsninger etter uttalelser ved offentlig ettersyn. 
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• Prosjektene har som en følge av krav framkommet i reguleringsprosessen, 

konsekvenser av fagrapporter utarbeidet av Oslo universitetssykehus HF og øvrig 
prosjektutvikling fått et økt arealbehov i forhold til løsningene gitt i konseptfasen. 
Det har derfor blitt gjennomført en rekke tiltak for å optimalisere prosjektenes 
bruttoareal samt kvalitetssikre arealer avsatt for teknikk. For å imøtekomme 
innsigelse fra Riksantikvaren er det foretatt vesentlige justeringer av blant annet 
bygningsform og fasadeuttrykk i løsningene for både Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

• I samarbeid med Oslo universitetssykehus er det gjennomført omfattende 
medvirkning i perioden. Samlet er det 39 medvirkningsgrupper for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet som involverer i underkant av 500 medarbeidere, tillitsvalgte, 
vernetjeneste og bruker ved foretaket. Medvirkningen har i perioden hatt fokus på å 
etablere planløsning innenfor hvert funksjonsområde og utarbeidelse av 
standardromskatalog i første versjon.   

• Arbeidet med planlegging av IKT-plan til forprosjektet pågår i samarbeid med 
Sykehuspartner HF. 

 
Hovedaktiviteter neste periode  

• Behandling av revidert fremdriftsplan for forprosjektet.   
• Videreføring av arbeid med kostnadsoptimalisering av arealer og løsninger i 

forprosjektet som grunnlag for endelig kalkyle. 
• Oppfølging av PBE sitt arbeid med behandling av reguleringsplanforslagene, 

inkludert avklaring av høringsprosess for endringer i planforslagene. 
• Gjenstående møteserier for medvirkning planlegges gjennomført i løpet av våren 

2022. 
• Ferdigstilling av rapport om teknologistøtte, som basis for teknologiløsninger som 

beskrives i IKT-planen.  
 
Risiko  
Prosjektets risiko knyttet til reguleringsplanarbeidet vurderes fortsatt å være den mest 
kritiske risikoen for prosjektet. De vesentligste risikoene anses å være: 
 

1) Reguleringsrisiko 
Reguleringsplanarbeidet medfører risiko knyttet til kostnader forbundet med 
rekkefølgetiltak, utforming med blant annet høyder og arealutnyttelse, og fremdrift i 
reguleringsplanprosessen. 
 

2) Vekst i arealbehov 
Som følge av justerte reguleringsplanforslag, fagrapporter og prosjektutvikling er det 
så langt identifisert en vesentlig vekst i arealbehov. Det er iverksatt tiltak for å få 
kontroll og oversikt over denne utviklingen, og det arbeides med optimalisering av 
arealer som en del av prosjekteringen. I det videre arbeid vil det være nødvendig 
med bearbeiding og optimalisering av prosjektet, samt at det kan bli nødvendig, i 
samarbeid med Oslo universitetssykehus HF og andre brukere, å foreta 
prioriteringer og vurdere konsekvenser for å sikre at man holder seg innenfor 
prosjektets vedtatte styringsramme. 
 

3) Konsekvenser av covid-19 
Gjeninnføring av smitteverntiltak som følge av økende covid-19 smitteutbredelse og 
økt belastning på helsevesenet gir risiko for forsinkelser i forprosjektarbeidet. Dette  
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vil blant annet kunne medføre forsinkelser i koordinering og samhandling av 
optimaliseringen av prosjektene, og risiko for at Oslo universitetssykehus HF må 
prioritere pasientbehandling fremfor å bidra med innspill til prosjektene gjennom 
medvirkningsprosessen. 

 

Prosjekter med godkjent konseptfase – status per tredje tertial 2021 

Prosjekt Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF 

Ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst RHF skal bygges på Ila i Bærum kommune. 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 070-2017 konseptrapport for ny regional 
sikkerhetsavdeling. I styresak 068-2021; Oslo universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt 
for ny sikkerhetspsykiatri gav styret sin tilslutning til at prosjektet kan videreføres til 
forprosjekt, med noen justeringer. I den forbindelse har prosjektet endret navn til Ny 
sikkerhetspsykiatri. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styresak 068-2021 at avklart 
kapasitet for lokal sikkerhetspsykiatri for Oslo universitetssykehus HF skal inkluderes i 
forprosjektet, sammen med regional sikkerhetsavdeling og regionalt kompetansesenter for 
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 10. februar 
2022 (sak 010-2022) utredning av egnet lokalisering for regional seksjon for psykiatri og 
utviklingshemning/autisme (PUA). Det ble her vedtatt at PUA skulle samlokaliseres med Ny 
sikkerhetspsykiatri og bygges ut i samme prosjekt. 
 
 

  
Bilde 13: Illustrasjon fra planforslag for lokasjonen Ila sør, Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF. 

 
Status  
Prosjektet er i gang med forberedelser til kontrahering av entreprenør, med sikte på å ha 
denne på plass tidlig i forprosjektfasen. 
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Planlegging av medvirkningsprosessene fra brukere og ansatte er også i gang. Oslo 
universitetssykehus HF har etablert arbeidsgruppe for å gjennomgå konseptfasens 
funksjonsprogram i samarbeid med prosjektorganisasjon, og for å forberede samspillsfasen 
med entreprenør våren 2022.  
 
I styresak 010-2022 ble det avklart at regional seksjon for psykiatri og 
utviklingshemning/autisme (PUA) skal samlokaliseres i bygget for Ny sikkerhetspsykiatri. 
Dette medfører at prosjektet skal bearbeides for å implementere PUA og lokal sikkerhet 
(LSA), og ny styringsramme skal kalkuleres. Sak om ny styringsramme planlegges fremmet 
for styret juni 2022. 
 

Prosjekt Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 133-2020; konseptrapport for samling av 
sykehusbasert psykisk helsevern med en styringsramme på 815 millioner kroner (P50, 
prisnivå april 2020). Prosjektet har fått innvilget finansiering i statsbudsjettet for 2022, og 
forprosjektet starter opp januar 2022. Prosjekteier er Akershus universitetssykehus HF. 
 
Prosjektet skal samle sykehusbasert psykiatri på Nordbyhagen, og består av følgende 
delprosjekter med nybygg samt noe tilpasning av eksisterende arealer: 

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

 

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

  



 

Side 22 av 25 
 

 
Status 
Prosjektet starter forprosjektfasen januar 2022, basert på lånetilsagn gitt over 
statsbudsjettet for 2022, som ble lagt fram i inneværende periode.  
 
Helseforetaket har i perioden forberedt oppstart forprosjekt, herunder arbeid med: 

• etablering av kontraktstrategi 
• avklare organisering i forprosjektet 
• mindre endringer i reguleringsplanen 
• kvalitetssikring av enkelte elementer i konseptrapporten 

 

Prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente konseptrapporten i styresak 132-2020, med 
styringsramme på 1.089 millioner kroner. Prosjektet har fått innvilget finansiering i 
statsbudsjettet for 2022, og forprosjektet starter opp januar 2022. Prosjekteier er Sykehuset 
Telemark HF. 
 
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. 

 

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

Status  
Prosjektet starter forprosjektfasen januar 2022, basert på lånetilsagn gitt over 
statsbudsjettet for 2022, som ble lagt fram i perioden. 
 
Helseforetaket har i perioden forberedt oppstart forprosjekt, herunder arbeid med:  

• etablering av kontraktstrategi 
• avklare organisering i forprosjektet 
• kvalitetssikring av enkelte element i konseptrapporten 
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Prosjekter i konseptfase – status per tredje tertial 2021 

Videreutvikling av sykehuset Innlandet HF 

Konseptfasen for Videreutvikling av sykehuset Innlandet HF startet i desember 2021. Første 
styringsgruppemøte ble gjennomført 14. desember 2021. Prosjektorganisasjonen er nå 
etablert, og det er utarbeidet en overordnet plan for gjennomføring av fasen. Prosjektet skal 
utrede to alternativer, ett alternativ med et Mjøssykehus lokalisert i Moelv, og et null-pluss 
alternativ, med erstatningssykehus for eksisterende sykehus på Hamar.  

 
Bilde 16: Sykehuset Innlandet HFs opptaksområde 

Status 
I styringsgruppemøtet 14. desember 2021 vedtok styringsgruppen å starte arbeidet med 
søk og analyse av tomtealternativer i steg 1 i konseptfasen, med sikte på å fremme vedtak 
om valg av tomt for styret i Helse Sør-Øst RHF i slutten av august 2022. Det ble også vedtatt 
å flytte beslutning B3A til dette styremøtet. Beslutning B3 skal etter planen fremmes for 
styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2022. 
 
Rett før årsskiftet kunngjorde prosjektet en konkurranse for arkitekt- og rådgivertjenester. 
Det tas sikte på kontrahering av denne rådgivergruppen i løpet av januar, med oppstart i 
februar. Parallelt vil rådgiverressurser for søk og analyse av tomt for både Mjøssykehus og 
erstatningssykehus for eksisterende sykehus på Hamar anskaffes gjennom avrop på 
rammeavtale. Prosjektorganisasjonen samarbeider ellers tett med Sykehuset Innlandet HF 
om å frembringe forslag til premisser for fordeling av virksomhetsinnhold for alternativene, 
samt plan for medvirkning for hovedprogrammet i steg 1. 
 
Prosjektet planlegger å fremme sak for styret i Helse Sør-Øst RHF for B3A-beslutning og valg 
av tomt i august 2022, og B3-beslutning i desember samme år.  
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Prosjekter under oppstart – status per tredje tertial 2021 

Prosjekt Byggetrinn 3, Sunnaas sykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente at prosjektet videreføres til konseptfase i styresak 117-
2021. Prosjekteier er Sunnaas sykehus HF. 
 
Status 
Forberedende arbeider for oppstart av konseptfase har pågått i perioden. Prosjektet 
arbeider med kvalitetssikring og gjennomgang av hovedprogram fra tidligere fase, og videre 
bearbeiding av utstyrsprogram, delprogrammer og romprogram. Det er etablert 
arbeidsgrupper for arbeidet med delprogrammene. Arbeidsgruppene består av 
medarbeidere fra klinikk, drift og eventuelt andre relevante funksjoner. Det er gjennomført 
anskaffelsesprosess for prosjekteringsgruppeleder og rådgivere for logistikkplanlegging. 
Konseptfasearbeidet starter januar 2022, og vil inngå i tertialrapporteringen fra og med T1 
2022.  
 

Prosjekt Akuttbygg Kristiansand, Sørlandet sykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente at prosjektet videreføres til konseptfase i styresak 142-
2021. Konseptfasearbeidet starter i januar 2022, og vil inngå i tertialrapporteringen fra og 
med T1 2022. Prosjekteier er Sørlandet sykehus HF. 
 

Prosjekt Kreft- og somatikkbygg, Akershus universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente at prosjektet videreføres til konseptfase i styresak 120-
2021. Konseptfasearbeidet starter i januar 2022, og vil inngå i tertialrapporteringen fra og 
med T1 2022. Prosjekteier er Akershus universitetssykehus HF. 
 
 

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 har i perioden hatt god fremdrift. Ved utgangen av 2021 er 
prosjektet i henhold til forsert plan, med unntak av poliklinikk vest og servicebygg som er 4-
5 uker bak plan. Det arbeides fortsatt etter forsert plan med mål om å være tilbake på 
opprinnelig fremdriftsplan ved utgangen av desember 2022. Den økonomiske situasjonen i 
prosjektet er styrket, men det må fortsatt arbeides videre med kostnadsoptimalisering.  
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Tønsbergprosjektet er nå ferdigstilt med at somatikkbygget ble tatt i bruk i november 2021. 
Psykiatribygget ble tatt i bruk i mai 2019.  
 
Radiumhospitalet er i gjennomføringsfase, og hovedaktiviteten i perioden var grunn- og 
betongarbeider. Fremdriften i pågående råbyggarbeider har gått langsommere enn planlagt. 
Dette skyldes blant annet produktivitetstap og lavere bemanning enn forutsatt.  
 
Det er fortsatt knyttet reguleringsrisiko til prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
Reguleringsplanprosessen pågår, og prosjektet avventer behandling av høringsinnspill og 
kommunens videre saksbehandling. Usikkerheten vil vedvare inntil endelig politisk 
behandling er ferdig.  
 
Koronasituasjonen har medført redusert tilgang på personell for enkelte arbeider på grunn 
av smitteutbrudd på en av byggeplassene. Dette kan gi konsekvenser for prosjektets 
hovedmilepæler dersom ikke fremdriften forbedres. Administrerende direktør oppfatter at 
det arbeides godt med kompenserende tiltak og smittevern på byggeplassene.  
 
Den ekstraordinære prisstigningen på viktige råvarer som trelast og stål i 2021 har gitt 
utslag på prisene i en del av entreprisene som er ute på konkurranse, eller nylig kontrahert. 
Det er gjort tiltak i prosjektene for å redusere prosjektkostnadene, blant annet ved å dele 
opp større entrepriser i mindre, for å forsøke å få til bedre konkurranse, lavere risikopåslag 
og dermed lavere kostnader. Det arbeides også aktivt med kostnadsoptimalisering av 
løsninger og generelle tiltak for å redusere kostnadene i prosjektene. 

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

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 


	1. Hva saken gjelder
	2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
	Overordnet status og risikovurdering per tredje tertial 2021
	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
	Utvikling av byggekostnader
	Prosjekter i gjennomføringsfase – status per tredje tertial 2021
	Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF
	Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF
	Prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF
	Prosjekt Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF
	Prosjekt Oslo storbylegevakt, Oslo universitetssykehus HF
	Prosjekt Livsvitenskapsbygget, Oslo universitetssykehus HF

	Prosjekter i forprosjektfase – status per tredje tertial 2021
	Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF

	Prosjekter med godkjent konseptfase – status per tredje tertial 2021
	Prosjekt Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF
	Prosjekt Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF
	Prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF

	Prosjekter i konseptfase – status per tredje tertial 2021
	Videreutvikling av sykehuset Innlandet HF

	Prosjekter under oppstart – status per tredje tertial 2021
	Prosjekt Byggetrinn 3, Sunnaas sykehus HF
	Prosjekt Akuttbygg Kristiansand, Sørlandet sykehus HF
	Prosjekt Kreft- og somatikkbygg, Akershus universitetssykehus HF



	3. Administrerende direktørs anbefaling

