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1. Hva saken gjelder 

 
Styresaken har som formål å redegjøre for status per andre tertial 2022 for de regionale 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst RHF. 
 
I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene, og en vurdering av situasjonen med særlig 
henblikk på risikoområder og avvik. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

Oversikt over prosjektene 

 

 
Figur 1: Oversikt regionale byggeprosjekter i Helse Sør-Øst, per andre tertial 2022 

 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Fem av de regionale byggeprosjektene er i gjennomføringsfase, slik figuren over viser. 
Byggherrens ansvar, oppgaver og plikter i forbindelse med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i 
gjennomføringsfasen er beskrevet i Byggherreforskriften.  
 
Tabellen under viser status H-verdi for regionale byggeprosjekter i gjennomføring. H1-verdi 
viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører minimum én hel dags 
fravær fra arbeid/arbeidsplassen (fravær pr. 1.000.000 arbeidede timer). I H2-verdien 
inngår i tillegg skader som har ført til tilrettelagt (alternativt) arbeid og/eller behov for 
behandling av medisinsk personell, uten å medføre fravær. 
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Prosjekt H1-skader 
akkumulert 

H1-skader i 
perioden 

H2-skader 
akkumulert 

H2-skader i 
perioden 

Nytt sykehus i Drammen 6,25 10,7 N/A N/A 

Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand 0 0 6 0 

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet 4,5 0 N/A N/A 

Oslo storbylegevakt 0 0 17 0 

Livsvitenskapsbygget 0 0 60 N/A 

     
Tabell 1: Status H-verdi i regionale byggeprosjekt 

 
Prosjekt Nytt sykehus i Drammen har hatt flere fraværsskader i perioden, og 
prosjektorganisasjonen har iverksatt ekstra tiltak. Det har i perioden vært gjennomført 
HMS-kampanjer på byggeplass, i tillegg til entreprenørenes egne HMS-kampanjer. Rutiner 
knyttet til oppfølging av entreprenørenes etterlevelse av tiltak har blitt skjerpet gjennom 
daglig oppfølging.  
 

Overordnet status og risikovurdering per andre tertial 2022 

Tabellen under viser status per andre tertial 2022 for de regionale byggeprosjektene, hvor 
styret har godkjent oppstart av konseptfase eller påfølgende faser. 
 

 
Tabell 2: Overordnet status for regionale byggeprosjekter per andre tertial 2022 
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I totalvurderingen av risikobildet er det for to av prosjektene vurdert å være behov for 
spesiell oppmerksomhet:  
 

 Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 
Prosjektet er i gjennomføringsfase, og det er stor aktivitet på byggeplassen. Arbeidet med 
bærekonstruksjoner er kommet langt. Majoriteten av entreprisekontraktene er inngått, og 
fremtidig kontraktrisiko er derfor redusert. Det arbeides med å hente inn forsinkelse som 
oppstod etter endring av fundamenteringsløsning tidlig i byggeperioden, konsekvenser av 
pandemi og krigen i Ukraina. Prosjektet har gjennomført en oppdatering av 
usikkerhetsanalysen av investeringskostnad. Denne viser fortsatt en forventet kostnad over 
godkjent styringsramme, men på samme nivå som ved forrige analyse. Styret har blitt 
underrettet om forholdet i styresak 041-2022; Vestre Viken HF, Nytt sykehus i Drammen. 
Kontraktsmessige forhold. Prosjektet prioriterer arbeidet med å redusere risikoen for 
forsinkelser og merkostnader i den videre gjennomføringen.  

 
 Livsvitenskapsbygget, Oslo universitetssykehus HF 

Nytt bygg for livsvitenskap skal huse store deler av fagmiljøene for livsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo og Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF. 
Livsvitenskapsbygget er et stort og komplekst prosjekt, med mange kontrakter og 
grensesnitt. Det er risiko for at prosjektet overskrider godkjent styringsramme. Årsakene er 
sammensatte, men risikoen kan i hovedsak tilskrives ettervirkninger av koronasituasjonen, 
ekstraordinær markedsutvikling i bygg- og anleggsmarkedet og krigen i Ukraina. Prosjektet 
fikk godkjenning til å inngå entreprise for klimaskall for bygget. Dette sørger for at 
fremdriften kan holdes, og at det som er bygget så langt, blir beskyttet. Prosjektet har justert 
kontraktstrategien, med hensikt å finne en mest mulig kostnadseffektiv 
gjennomføringsmodell. Pågående prosess med optimaliseringer for å nå en samlet kostnad 
innenfor prosjektets rammer, kan medføre en forsinket ferdigstillelse.  
 
Finansiering og håndtering av fullmakter for prosjekter i gjennomføringsfase og hvor 
styringsrammen er truet, legges fram for styret i sak 123-2022 Regionale byggeprosjekter i 
gjennomføringsfase – finansiering og fullmakter.  
 
Ved behandling av forrige tertialrapport ba styret om at alternative vurderinger av risiko i 
prosjektene inngikk i fremtidige tertialrapporter. Siden dette innbefatter 
mottaksprosjektene hos helseforetakene, må rutiner tilpasses. Administrasjonen arbeider 
med å få etablert en ny rutine for dette.  
 

Prosjekter i gjennomføringsfase – status per andre tertial 2022 

Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

Styret behandlet i sak 017-2019; Forprosjektrapport for Nytt sykehus i Drammen, Vestre 
Viken HF, og besluttet å igangsette bygging av nytt sykehus på Brakerøya med en 
styringsramme på 9 966 millioner kroner (P50-estimat, prisnivå desember 2017). I dette 
beløpet inngår kostnader for stråleterapi og ikke-byggnær IKT. Tomteerverv skal ikke 
finansieres innenfor styringsrammen. Forventet tidspunkt for idriftsettelse er mai 2025. 
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Bilde 1: Bilde av Nytt sykehus i Drammen, sommeren 2022 

 

  
Bilde 2: Illustrasjon av Nytt sykehus i Drammen, sett fra Drammensfjorden 

 
Fremdrift  
Prosjektet ca. 4-6 uker forsinket sett opp mot opprinnelig fremdriftsplan. Dette skyldes 
utfordringer med fundamenteringsarbeidene tidlig i prosjektet, som en følge av feil i 
prosjekteringen, koronasituasjonen og manglede stålleveranser fra Ukraina. 
Prosjektorganisasjonen arbeider med å redusere konsekvensene for de etterfølgende 
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arbeidene. Dette kan medføre merkostnader, men vil redusere risikoen for store tilleggskrav 
fra entreprenører i tilstøtende entrepriser. 
 
Økonomi  
Status for kostnadsutviklingen i prosjekt Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF vises i 
tabellen under.  
 
Totalt for prosjektet Akkumulert for prosjektet Inneværende tertial 2022 

Styringsramme (P50, 

prisnivå 12-2017) 
Sak 017-2019 

Styringsramme 
prisjustert 
31.12.2021 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 
inkl. forpr. 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett 

9.966 
 

11.620* ** 8.466 3.816 3.862 736 884 2.530 

 

Tabell 3: Status økonomi, prosjekt Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, tall i millioner kroner. 

* Jamfør styresak 133-2021; Vestre Viken HF – Nytt sykehus i Drammen, inntruffet risiko, rapporteres kostnader til 
blant annet endret fundamenteringsløsning separat (372 mill. kroner). 
 
** Prosjektet har gjort en gjennomgang av kostnadsestimatet med påfølgende usikkerhetsanalyse av 
investeringskostnad. Resultatene fra analysen viser en forventet sluttkostnad over godkjent styringsramme, og 
prosjektet søker etter tiltak for å redusere kostnadene.  

 
Fra og med 2020 og fram til i dag, har bygge- og anleggsnæringen opplevd en ekstraordinær 
kostnadsvekst. Årsakene til kostnadsveksten er sammensatte, men utgjøres først og fremst 
av forhold knyttet til Covid-19 pandemien og deretter krigen i Ukraina. Prosjektet har 
gjennomført en stor andel av sine planlagte kontraheringer i denne fasen. Dette har medført 
prisvekst i prosjektet, men redusert fremtidig kontraktrisiko. Gjenstående kontraheringer 
utgjør ca. 500 millioner kroner.  
 
Erstatning for erverv av tomt for nytt sykehus ble behandlet i Drammen tingrett med en 
skjønnsavsigelse januar 2021. Erstatning ble her satt til 630 millioner kroner. Skjønnet ble 
anket av eier av tomten, og saken har våren 2022 vært til behandling i Borgarting 
lagmannsrett.  Skjønnsavsigelse fra Borgarting lagmannsrett ble avgitt 14. september 2022 
med et erstatningsbeløp på 450 millioner kroner. Dette tilsvarer forskuddet Helse Sør-Øst 
RHF allerede har utbetalt. Tidlig i oktober ble det kjent at motparten anker dommen fra 
Lagmannsretten til Høyesterett.  
 
Hovedaktiviteter i perioden 

I perioden har råbyggsarbeider for sentralbygget utgjort den største aktiviteten, sammen 
med montasje i sengebygg og arbeider med tett hus på poliklinikkbygg og øvrige bygg. 
Fundamenteringsarbeidene for psykiatribygg og adkomstbygg er startet og godt i gang. I 
Helsegata har det pågått betydelige arbeider med bygging av infrastruktur.  
 
Ny tilførselsveg til sykehustomten, samt gang- og sykkelvei, åpnet 1. juni. 
  
Følgende entrepriser er kontrahert i perioden: 

 Totalentreprise adkomstbygg  
 Innvendige arbeider sengebygg 
 Helikopterplattform 
 Byggutstyr sentralbygg 
 Kjøle- og fryserom 
 Internt høyspentanlegg 
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 Pasientsignal 
 Flere mindre pakker for medisinteknisk utstyr 

 
Kontrahering av entreprise parkanlegg pågår og er planlagt til 3. tertial 2022.  
 
Hovedaktiviteter neste periode 

I neste periode skal råbyggsentreprisene ferdigstilles, sammen med tett-hus-entreprisen for 
samtlige bygg, med unntak av glassgaten, mellombygg og sengebygg. Innvendige arbeider vil 
opptrappes i henhold til fremdriftsplan. 
 
Vestre Viken HF fortsetter salgsprosessen for nåværende Drammen sykehus og mottok 
indikative bud 30. august 2022. Frist for bindende bud er 25. oktober 2022. Plan for 
prosessen ble presentert i sak 037-2022 Vestre Viken HF – Avhending av eiendom ved 
Drammen sykehus, 10. mars 2022. 
 
Risiko 

De vesentligste risikoene anses å være:  
1) Kostnadssituasjonen generelt 

Prosjektet Nytt sykehus i Drammen er et stort og komplekst prosjekt, med intensiv 
produksjon og svært mange grensesnitt. I tillegg har kostnadsnivået i bygg- og 
anleggsmarkedet økt betydelig i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina. Dette 
medfører at det fortsatt hefter en usikkerhet for prosjektets kostnader. Som 
redegjort for i styresak 041-2022 av 30. mars 2022, er prosjektets prognose for 
sluttkostnad over styringsrammen. Oppdatert usikkerhetsanalyse og 
kostnadsberegninger utført i august 2022 viser om lag den samme forventede 
kostnaden som ble presentert for styret i mars. Situasjonen følges tett, og det pågår 
et kontinuerlig arbeid med å utrede mulige besparelser og kostnadsreduserende 
tiltak. Gjenstående kontraheringer utgjør ca. 500 millioner kroner.  

 
2) Forsinkelser på enkeltentrepriser med konsekvenser for tilstøtende entrepriser og økte 

kostnader 
Det er fortsatt utfordringer med å holde planlagt fremdrift for råbyggs-, fasade- og 
innvendige arbeider. Utfordringene skyldes i hovedtrekk forsinkelsen i 
fundamenteringsarbeidene tidlig i prosjektet, samt pandemi og 
leveranseutfordringer grunnet krigen i Ukraina. Dette kan også få betydning for 
kostnader, da forsinkelse på en entreprise kan forplante seg til tilstøtende 
entrepriser, med tilleggskrav fra entreprenørene. For å redusere konsekvensene for 
tid og kostnad så mye som mulig, forsøker prosjektet å øke produksjonstakten samt 
tilrettelegge for parallellitet i arbeidene.  
 

3) Finansiering av gang- og sykkelveg under Strandveien 
I rekkefølgebestemmelsene i detaljreguleringen for sykehuset er det krav om å 
etablere gang- og sykkelveg under Strandveien. Dette tiltaket inngår ikke i kalkylene 
fra forprosjektet og var ikke forutsatt finansiert av prosjektet. Det er startet et arbeid 
med å kalkulere tiltaket. Prosjektet skal gå i dialog om kostnadsdeling med eier av 
den tilstøtende eiendommen Tomtegata 64, som også har fått det samme 
rekkefølgekravet. 
 
 
 



 
 
 

Side 8 av 28 

 

4) Uavklart situasjon knyttet til prosjektets fullmakter 
Fullmakter må gjennomgås som et resultat av usikkerhetsanalyse og siste 
gjennomførte budsjettrevisjon for ikke å redusere effektiviteten i 
prosjektorganisasjonen. 
 

Prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF 

Styret behandlet i sak 038-2020; Sørlandet HF - forprosjektrapport nybygg psykisk helsevern i 
Kristiansand og besluttet å igangsette bygging på sykehusområdet Eg i Kristiansand. 
Prosjektet har en styringsramme på 898 millioner kroner (P50-estimat, prisnivå desember 
2019).  
 
Nybygget 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 kontorarbeidsplasser med mer, til sammen ca. 10.800 
kvadratmeter. Bygget oppføres på helseforetakets tomt sør for det eksisterende sykehuset 
på Eg. Forventet idriftsettelse er april 2023. 
 

 
Bilde 3: Dronebilde fra byggeplassen, Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, september 2022 

 
Fremdrift  
Nybygg psykisk helsevern Kristiansand er nå bygningsmessig ferdigstilt, og 
utomhusarbeider er i avslutningsfasen. Innredningsarbeider med løst inventar og testing av 
tverrfaglige tekniske systemer pågår som planlagt. Prøvedrift startet 3. oktober 2022.  
 
Økonomi  
Økonomisk oversikt for prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet 
sykehus HF, fremkommer av tabellen under.  
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Totalt for prosjektet Akkumulert for prosjektet Inneværende tertial 2022 

Styringsramme (P50, 
prisnivå 122019) 
Sak 038-2020 

Styringsramme 
prisjustert 
31.12.2021 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett 

898 
 

964 964 900 823 814 85 76 290 

Tabell 4: Status økonomi, prosjekt Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, tall i millioner kroner. 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT, kostnad for forprosjektfasen inngår også i styringsrammen (P50-estimat). 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra vedtatt konsept 06-2017, total kostnad for forprosjektfasen var 76 millioner kroner. 

 
Det er ingen vesentlige avvik for inneværende år.  
 
Hovedaktiviteter i perioden  

 Mekanisk ferdigstillelse  
 Utbedring etter kontrollbefaringer  
 Tester og verifikasjoner av tekniske anlegg 
 Utomhusarbeid 
 Møblering av bygget, inkludert siste møbelanskaffelser gjennomført 
 Gjennomgått skisseprosjekt på utvendig kunst  

 
Hovedaktiviteter neste periode  

 Ferdigstille alle fysiske arbeider 
 Tester og verifikasjoner 
 Utbedring av feil og mangler fra tester og kontrollbefaringer 
 Demontering av brakkerigg og re-etablering av riggområde 
 FDV leveranse 90 prosent fullført 
 Møblering av bygget 
 Levering og montering av kunst  
 Planlegging av prøvedrift 

 
Risiko  
Risiko i prosjektet er redusert i sannsynlighet og konsekvens siden forrige rapportering. Alle 
anskaffelsesprosesser er avsluttet, og det er redusert bemanning på byggeplassen, som følge 
av at prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. Ved forrige periode var det identifisert en 
mulighet for kostnadsbesparelse, ved at brakkeriggen flyttes ut tidligere enn planlagt, mot at 
den resterende prosjektorganisasjonen tar i bruk administrasjonsdelen i det ferdige bygget 
til kontorplasser. Dette tiltaket er effektuert og innarbeidet i prosjektet for resterende 
arbeider.  
 

Prosjekt Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF 

Styret behandlet i sak 097-2019; Oslo universitetssykehus HF - forprosjektrapport nytt 
klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet med en styringsramme på 3 302 millioner 
kroner for nytt klinikkbygg og 1 541 millioner kroner for protonsenter (P50-estimat, 
prisnivå januar 2018). Forventet tidspunkt for idriftsettelse er april 2024.  
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Bilde 4: Dronebilde fra byggeplass ved nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet, august 2022 

 
Bilde 5: Illustrasjon av fasade ved inngangspartiet for nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet 

  
Fremdrift  
Opphenting av tidligere forsinkelser pågår, og mot slutten av perioden har entreprisen hatt 
noe høyere produksjon enn planlagt. Bygningsmessig innvendige arbeider er godt i gang. 
Strategien med å dele opp innvendige entrepriser i flere fagvise kontrakter har vist seg å 
være vellykket. Murerarbeider, tømrerarbeider og branntetting pågår, og ytterligere tre 
entrepriser er kontrahert i perioden (malerarbeid, gulvoverflater og lås og beslag). Det 
pågår arbeid med underlag for kontrahering av dører, spesialdører og himlinger. Arbeidet 
med å montere fasadeelementer har startet opp i perioden. 
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Arbeid med samlet plan for sluttfasen legger opp til eierskifte mellom 
prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF 30. mars 2024, og endelig 
ferdigstillelse 24. april 2024 i samsvar med tidligere vedtatt ferdigstillelsesdato. Oppstart av 
protonsenteret fases inn gradvis grunnet særskilte rutiner for oppstart og opplæring.  
 
Økonomi  

Prosjektets samlede prognose er i henhold til styringsrammen. 
 

 Totalt for prosjektet 
 

Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2022 

 Styringsramme 
(P50, prisnivå 
012018) 
Sak 097-2019 

Styringsramme 
prisjustert 
31.12.2021 

Slutt-
prognose 

Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Års-
budsjett 

Nytt klinikkbygg 3.302 3.792 3.792 2.536 1.539 1.567 362 316 1.010 

Protonsenter 1.541 1.772 1.772 1.339 737 680 106 60 295 

SUM 4.843 5.564 5.564 3.875 2.275 2.248 467 375 1.305 

Tabell 5: Status økonomi, prosjekt Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i 
millioner kroner. 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT. 
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt april 2019. 

 
Avviket mellom planlagt og virkelig kostnad inneværende tertial skyldes i hovedsak 
forsinkelser på råbyggsentreprisen som igjen har forsinket oppstart på de tekniske 
entreprisene.  
 
Det er risiko for økte entreprisekostnader som konsekvens av makroøkonomiske forhold 
knyttet til markedssituasjonen for byggematerialer, energi og transport, som skyldes krigen 
i Ukraina og koronapandemien. Det forventes økte kostnader til oppvarming av bygg i 
byggefasen, som følge av høye energipriser på fjernvarme og elektrisk kraft. 
 
Prosjektstyret behandlet den 26. september 2022 budsjettrevisjon 5. Prosjektets 
gjenværende reserve til forventede tillegg etter budsjettrevisjon 5 anslås til ca. 260 
millioner kroner. Ut fra en samlet vurdering av den økonomiske statusen vurderer 
prosjektorganisasjonen at det er mulig å kunne realisere prosjektet innenfor 
styringsrammen. Prosjektstyret legger denne vurderingen til grunn. Samtidig er det fortsatt 
mye usikkerhet i markedet og ekstraordinære situasjoner kan oppstå. 
Prosjektorganisasjonen har i tilknytning til budsjettrevisjonen identifisert usikkerheter på i 
størrelsesorden 310 millioner kroner. Dersom alle disse forholdene skulle treffe prosjektet, 
gir dette en prognose for sluttkostnad på 50 millioner over styringsrammen dvs. i 
størrelsesorden 1-2 prosent avvik. Risiko er under tett oppfølging fra prosjektstyret. 
 
Prosjektstyret ble på siste prosjektstyremøtet 26. september 2022 informert om mulige kutt 
i prosjektet. Prosjektstyret anbefaler imidlertid ikke disse iverksatt på grunn av negative 
konsekvenser for sykehusets drift når de nye sykehusbyggene tas i bruk og andre kostnader 
som vil kunne påløpe dersom prosjektets arbeidsomfang endres. 

 
Hovedaktiviteter i perioden  

 Videreført arbeid på byggeplass  
 Dialog med tekniske entreprenører for optimalisering av fremdriftsplan 
 Dialog med Oslo universitetssykehus HF vedrørende forslag til oppdatert kuttliste  
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 Implementering av ny versjon av prosjektstyringssystemet 
 Kunngjøring og kontraktsigneringer for kontrakter innenfor innvendige arbeider og 

utstyr 
 Kontrahering av medisinteknisk utstyr, i nært samarbeid med Oslo 

universitetssykehus HF 
 
Hovedaktiviteter neste periode  

 Videreføre arbeid på byggeplass  
 Videre dialog med tekniske entreprenører vedrørende fremdriftsplan  
 Kunngjøring og kontraktsigneringer for kontrakter relatert til innvendige arbeider 

og utstyrsanskaffelser 
 Fortsette medvirkningsprosessen med Oslo universitetssykehus HF i henhold til plan  
 Planlegging og koordinering av ikke-byggnær IKT  

 
Risiko  
De vesentligste risikoene anses å være:  

1) Stram fremdrift og følgekonsekvenser av forsinkelser med grunnarbeid 
Forsinkelser i grunnarbeidene og råbygg har medført forsinket oppstart av tekniske 
entrepriser og større grad av parallelle aktiviteter. Det forventes at dette vil kunne 
medføre økte kostnader og øke risikoen for forsinkelser i prosjektet. Tiltak er 
iverksatt gjennom kontinuerlig optimalisering av framdrift for å sikre 
ressursutjevning, som følge av avklaringer og endringer i avtalen med entreprenør. 
Forsering vurderes ved behov, og kost/nytte vektlegges. 
 

2) Kostnadsøkning som følge av vesentlig prisøkning på råvarer og transport 
Det er risiko for økte entreprisekostnader som konsekvens av makroøkonomiske 
forhold knyttet til markedssituasjonen for byggematerialer, energi og transport, som 
skyldes krigen i Ukraina og covid-19. Flere av entreprenørene har varslet om 
vesentlige prisøkning på råvarer og transport/shipping. Dette kan utfordre 
prosjektets styringsramme. Prosjektet har etablert en revidert kuttliste.  
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Prosjekt Oslo storbylegevakt, Oslo universitetssykehus HF 

 

 
Bilde 6: Oslo storbylegevakt, bilde fra byggekamera 17. august 2022 

 
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 skal leie ca. 55 prosent av 
arealene, inklusive en andel av fellesarealene. Det resterende arealet skal benyttes av 
Helseetaten i Oslo kommune.  
 

 
Bilde 7: Illustrasjon Oslo Storbylegevakt med hovedinngangen i midten av bildet 
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Fremdrift  
Prosjektet er i gjennomføringsfase og er i denne fasen organisert som en totalentreprise. I 
forprosjektfasen var prosjektet organisert som en samspillsentreprise. Overlevering for 
prøvedrift fra Oslobygg KF til Oslo universitetssykehus HF planlegges mai 2023. Elektiv 
pasientbehandling åpner 29. august 2023, mens legevakten åpner 22. november 2023. 
Prosjektet følger planlagt fremdrift.  
 
Økonomi  

Prosjektets prognose er innenfor styringsrammen. Det er totalt påløpt 2 102,9 millioner 
kroner, noe som er ca. 8,6 millioner kroner under budsjett. Det er kun begrenset restrisko i 
prosjektet. Den største økonomiske usikkerheten for resterende arbeider er knyttet til 
begrenset materialtilgang på enkeltleveranser, slik som benkeplater, systemvegger og andre 
spesialprodukter, og det jobbes med å hindre at dette får konsekvenser.  
 
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-estimat)  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  

 Testing og igangkjøringsaktiviteter i byggene i henhold til plan  
 Anskaffelser, installasjon og montering av medisinskteknisk utstyr i henhold til plan   

 
Hovedaktiviteter neste periode  

 Fortsatt testing og igangkjøringsaktiviteter i byggene i henhold til plan  
 Planlegging for overtakelse av utstyr og installasjon, testing og opplæring i nytt 

medisinskteknisk utstyr, i nært samarbeid med Oslo universitetssykehus HF  
 Oslo universitetssykehus HF anskaffer ikke-byggnær IKT 

 
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. Nytt bygg for livsvitenskap skal realiseres som 
et anlegg for utstrakt tverrfaglig samhandling, teknologisk avansert utstyr og utvikling av 
forskningsmiljø på tvers av fagområder og disipliner.  Universitetet i Oslo skal benytte ca. 70 
prosent av arealene, og klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF skal 
benytte de øvrige 30 prosent av bygget. Statsbygg er byggherre for Livsvitenskapsbygget på 
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vegne av Kunnskapsdepartementet. Det innebærer at Statsbygg ivaretar all prosjektering og 
bygging, inkludert arealer øremerket Oslo universitetssykehus HF som leietaker. Styret 
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.  
 
 

  
Bilde 8: Livsvitenskapsbygget sett fra web-kamera 7. september 2022 

 

  
Bilde 9: Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget.  

 
Hovedaktiviteter i perioden 

 Arbeid med revurdering av gjennomføringsstrategi for prosjektet er videreført, 
herunder tiltak beskrevet i rapporten Muligheter og alternative veivalg rev. 1.1 av 27. 
juni 2022  
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 Prosjekterings- og byggearbeider i henhold til plan 
 
Hovedaktiviteter i neste periode 

 Gjennomføringsavtale for utendørsarbeider planlegges inngått medio september 
2022 

 Gjennomføringsavtaler for prosjekteringen av innredningsarbeider   
 Videre prosjektering og utvikling av entrepriser for utendørs og innvendige arbeider 
 Byggearbeider i henhold til plan 

 
Risiko 
De vesentligste risikoene anses å være: 

1) Kostnadsusikkerhet 

Det er fortsatt en generelt stor kostnadsusikkerhet i prosjektet, og en betydelig risiko 
for at prosjektet ikke kan ferdigstilles innenfor styringsrammen. Prosjektet arbeider 
med tiltak beskrevet i rapporten Muligheter og alternative veivalg rev.1.1 datert 27. 
juni. I dette ligger vurdering av reorganisering av prosjekteringsarbeidet og 
prisformater på entreprisekontraktene (vurderer regningsarbeid/målpris) samt 
gjennomgang av løsninger i samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo 
universitetssykehus HF med sikte på kostnadsreduksjoner og optimaliseringer. 
 

2) Kostnadsusikkerhet – ekstraordinær prisvekst 

Prosjektet har opplevd høyere priser på entrepriser enn det som var forventet. Dette 
tilskrives i stor grad den ekstraordinære prisveksten i bygg- og anleggsmarkedet, og 
nå i de siste månedene krigen i Ukraina. Prosjektet oppfatter ikke at 
indeksreguleringen av styringsramme (basert på P50-estimat) og kostnadsramme 
(basert på P85-estimat) med Statsbyggs SBED-indeks svarer til den reelle 
kostnadsutviklingen for prosjektet, og at prisutviklingen således medfører en reell 
risiko for overskridelse av prosjektets styringsramme. 
 

3) Forsinkelser som en følge av endret kontraktstrategi 

Som en følge av kostnadssituasjonen er det gjort, og planlegges ytterligere endringer 
i kontrakt- og gjennomføringsstrategien i prosjektet, herunder organisering, 
entrepriseformat og prisformater. I tillegg arbeides det med å finne løsninger som gir 
kostnadsreduksjoner. Dette kan medføre noe forsinket fremdrift i prosjektet, sett 
opp mot opprinnelig fremdriftsplan. 
 

Prosjekter i forprosjektfase – status per andre tertial 2022  

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; Oslo 
universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
Forprosjektet startet i januar 2021, og forprosjektrapporten er planlagt ferdigstilt oktober 
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2022. Forventet tidspunkt for idriftsettelse er 2031. Arealramme og tidsplan for prosjektet 
fastlegges i forbindelse med behandling av forprosjektet. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente justert kostnadsbudsjett for forprosjektfasen i styresak 
027-2022; Oslo universitetssykehus HF – justert forprosjekt for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet. Kostnadsbudsjett for gjennomføring av forprosjektet er 760 millioner kroner 
inklusive merverdiavgift.  
 

  
Bilde 10: Illustrasjon inngangsparti  Nye Rikshospitalet 

 
Bilde 11: Illustrasjon av Nye Aker  

 



 
 
 

Side 18 av 28 

 

Fremdrift  
Hovedaktiviteten i andre tertial har vært ferdigstillelse av forprosjektleveransen med 
tilhørende delrapporter. Samtlige sentrale milepæler i forprosjektet er nådd.  
 
Økonomiske usikkerhetsanalyse er gjennomført, og legges til grunn i de økonomiske 
analysene fra Oslo universitetssykehus HF og i prosjektet.  
 
I arbeidet med den statlige reguleringen er det gjennomført annengangs offentlig ettersyn 
for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
 
Medvirkning fra brukere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten ved Oslo 
universitetssykehus HF har fulgt revidert fremdriftsplan med gjennomføring av åttende 
møteserie, mens niende og siste møteserie er under planlegging.  
 
Økonomi  

Det er utarbeidet basiskalkyler for Nye Aker og Nye Rikshospitalet basert på 
forprosjektenes løsninger, som møter basiskalkylen fra godkjent konseptfase, prisregulert 
til januar 2021. 
 
Økonomisk oversikt for prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus 
HF, fremkommer av tabellen under.  
 

Totalt for prosjektet Akkumulert for prosjektet Inneværende tertial 2022 

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 
 

736 671 642 172 134 680 

Tabell 6: Status økonomi, prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i millioner kroner. 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT.  
Virkelig kostnad inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjekt 01-2021. 

 
Styret har godkjent et revidert budsjett for forprosjektet etter innmeldingen av 
årsbudsjett.  I det reviderte budsjettet forlenges forprosjektfasen til oktober (fra mai) 
samtidig som rammen for forprosjektet økes med 110 millioner kroner. Som følge av dette 
vil oppstart av detaljprosjektering forskyves tilsvarende, med den konsekvens at 
årsestimatet for 2022 reduseres.  
 
Hovedaktiviteter i perioden  

 I forbindelse med reguleringsplanarbeidet, har det vært gjennomført annengangs 
offentlig ettersyn og høring i perioden 16. mai til 8. juli 2022. Innen høringsfristens 
utløp er det mottatt om lag 300 høringsuttalelser. 

 I samarbeid med Oslo universitetssykehus HF er det gjennomført omfattende 
medvirkning i perioden. Medvirkningen har i perioden hatt fokus på arealstatus og 
verifisert samsvar mellom programmert og prosjektert areal, oppdatert rom- og 
utstyrsdatabase.  

 Koordinering av arbeid med ikke-byggnær IKT 
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 Prosjekteringen har hatt hovedfokus på utarbeidelse av forprosjektrapporten med 
underliggende fagnotater og delrapporter  

 Arbeid med basiskalkyle er ferdigstilt som planlagt, og kalkylen møter nå 
basiskalkylen som ble utarbeidet i konseptfasen  

 Det er i perioden gjennomført økonomisk usikkerhetsanalyse, utført av Atkins Norge 
 

Hovedaktiviteter neste periode  
 Oppfølging av reguleringsplanprosessen  
 Ferdigstille forprosjektleveransen klar for behandlings- og beslutningsprosess i 

prosjektstyret, Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF 
 Ekstern kvalitetssikring av forprosjektet (KSF) 
 Starte prosjektering av forberedende arbeider, jamfør sak 108-2022 Oslo 

universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet, status forprosjekt og fullmakt 
til forberedende aktiviteter 

 
Risiko  

 Prosjektets risiko knyttet til areal og kostnad for forprosjektet vurderes å være 
redusert som følge av at løsning for forprosjektet foreligger, og det er utarbeidet 
kalkyle (med kostnadstilpasninger) som møter basiskalkylen fra konseptfasen. 

 Reguleringsrisiko vurderes å være redusert som følge av overgang til statlig plan. Det 
forventes både mer forutsigbar fremdrift i planprosessen, og at prosjektet ikke 
pålegges rekkefølgetiltak som ikke er planavledet og/eller står i samsvar med 
tiltaket. Det er likevel en restrisiko knyttet til regulering ved at reguleringsplanene 
ikke er endelig godkjent. 

 

Prosjekt Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 070-2017 Konseptrapport for ny regional 
sikkerhetsavdeling, konseptrapporten for ny regional sikkerhetsavdeling, og vedtok at 
prosjektet skulle videreføres til forprosjektfase med forutsetning om etablering av 32 
plasser for regional sikkerhetsavdeling (RSA). I styresak 068-2021 Oslo universitetssykehus 
HF – oppstart forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri, ble det besluttet å inkludere 20 
døgnplasser for lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) for Oslo universitetssykehus HF i prosjektet, 
sammen med regional sikkerhetsavdeling og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, 
fengsels- og rettspsykiatri. Styret vedtok videre i sak 010-2022 Oslo universitetssykehus HF – 
lokalisering av regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme, at regional seksjon 
for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) skal samlokaliseres med Ny 
sikkerhetspsykiatri, og inngå i prosjektet. For PUA planlegges det med en kapasitet på 12 
døgnplasser.  

Prosjektets omfang er som følger: 

 Kompetansesenter for sikkerhet, fengsels og rettspsykiatri (SIFER) 
 Regional sikkerhetsavdeling (RSA): 32 plasser 
 Lokal sikkerhetsavdeling (LSA): 20 plasser 
 Psykisk utviklingshemning og autisme (PUA): 12 plasser 
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Bilde 12: Illustrasjon fra planforslag for lokasjonen Ila sør, Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF. 

Fremdrift 
Forprosjektet vil ferdigstilles tidlig på nyåret 2023, og legges frem for beslutning om 
gjennomføring i løpet av våren 2023. 
 
Økonomi 

Prosjektets omfang er utvidet med lokal sikkerhetspsykiatri (styresak 068-2021) og 
regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) (styresak 10-2022). Den 
opprinnelige styringsrammen skal derfor revideres som en del av forprosjektet.  
 

Totalt for prosjektet Akkumulert for 
prosjektet 

Inneværende tertial 2022 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
012017) 
Sak 070-2017 

Styringsramme 
prisjustert  

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett 

962* 
 

N/A * 
 

45 31** 20 33,4 15,4 163,3 

Tabell 7: Status økonomi, prosjekt Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF, tall i millioner kroner 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT.  
* Styringsrammen er basert på vedtatt konseptrapport juni 2017 og inkluderer ikke LSA og PUA. Rammen vil bli endret i en egen styresak. 
** Planlagt kostnad inkluderer ikke kostnader i forbindelse med tomtekjøp og forberedende arbeider 

 
Årsbudsjett i tabellen over inneholder forventet aktivitet knyttet til forprosjektet, erverv av 
tomt og forberedende arbeider. Det er mindre sannsynlig at oppstart av forberedende 
arbeider skjer i år. 
 
Prosjektet gjennomføres etter en modell med tidlig involvering av entreprenør. Hensikten er 
å trekke på entreprenørens kompetanse i utvikling og optimalisering av løsninger allerede i 
tidlig fase. Modellen vil også bidra til å redusere risikoen i utførelsen, bedre risikodeling 
mellom partene, samt redusere kostnadsusikkerheten på et tidligere tidspunkt enn i 
tradisjonelle gjennomføringsmodeller. Foreløpige kalkyler fra prosjekteringsarbeidet viser 
en kostnad som ligger høyere enn estimater fra konseptfasen. Prosjektet arbeider med å 
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identifisere kostnadsreduksjoner og –optimaliseringer, med opprinnelig kostnadsestimat 
som styringsramme. Arbeidet følges tett av prosjektstyret og Helse Sør-Øst RHF. 
 
I forhandlingene om erverv av tomt er det stor avstand mellom partene Helse Sør-Øst RHF 
som kjøper og Statsbygg som selger.   
 
Hovedaktiviteter i perioden 

 Statlig reguleringsplan godkjent (mai 2022) 
 Prosjektering i samarbeid med entreprenør / rådgiver  
 Kalkyler utarbeidet – startet på arbeid med kostnadsoptimaliseringer og søken etter 

besparelser 
 Forhandlinger om erverv av tomt 

 
Hovedaktiviteter neste periode 

 Videre arbeid med kostnadsoptimaliseringer og –besparelser 
 Utarbeiding av grunnlag for ny styringsramme hvor PUA og LSA er inkludert 
 Videre forhandlinger og prosess for erverv av tomt 
 Gjennomføre tredje runde medvirkningsprosesser med Oslo universitetssykehus HF 
 Ferdigstilling av forprosjekt (medio februar) 
 Forhandlinger om gjennomføringsavtale med entreprenør 

 
Risiko 
De vesentligste risikoene anses å være: 

1) Høye kostnader 

Foreløpige kalkyler viser en høyere kostnad enn tidligere estimater (2017). 
Årsakene er flere, men kan i hovedtrekk tilskrives ny kunnskap om lokale forhold, 
økt areal og modning i prosjektet. Som beskrevet over jobbes det aktiv med å 
redusere investeringskostnadene, og få kontroll med usikkerheten. Resultatene fra 
arbeidet vil foreligge i løpet av neste tertial. 
 

2) Erverv av tomt - pris 

Det forhandles med Statsbygg om erverv av tomt. 
 

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-
estimat, prisnivå april 2020). Prosjekteier er Akershus universitetssykehus HF. 
 
Prosjektet skal samle sykehusbasert psykiatri på Nordbyhagen, og består av følgende 
delprosjekter: 

a) Tilbygg for voksenpsykiatri med 50 nye døgnbehandlingsplasser for voksne, i tillegg 
til de 73 plassene som eksisterer i dag, i et nytt senter for psykisk helsevern – ca. 
8.400 kvadratmeter 

b) Tilbygg for barne- og ungdomspsykiatrien, med seks nye døgnplasser for barn og 
ungdom, slik at total kapasitet blir 20 plasser og ca. 1.015 kvadratmeter 

c) Nytt parkeringsareal under bakken for 130 biler - ca. 3.500 kvadratmeter 
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d) Ombygging av nåværende bygningsmasse, for å ivareta flytting av alderspsykiatri i 
2031 samt nødvendige tilkoblinger mellom nye og eksisterende psykiatribygg– totalt 
ca. 1.300 kvadratmeter, hvorav 800 kvadratmeter utgjør ombygging alderspsykiatri.  

 
 

  
Bilde 13: Skisse som viser plassering av sykehuspsykiatri på Nordbyhagen, Akershus universitetssykehus HF 

 
Fremdrift 
I perioden har prosjektet kontrahert totalentreprenør, i en kontrakt med samspill / 
integrert prosjektutvikling. Prosjekteringen startet opp i august, og det er gjennomført flere 
medvirkningsmøter. Samspillsorganisasjonen har hatt oppstartsamling og innledede 
planlegging. Det er også etablert prosjektkontor på Nordbyhagen. Forprosjektfasen 
forventes å løpe til første kvartal 2023 (B4-besluting i henhold til Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter).  
 
Økonomi 
 
Totalt for prosjektet Akkumulert for 

prosjektet 
Inneværende tertial 2022 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
042020) 
Sak 133-2020 

Styringsramme 
prisjustert 
01.12.2021 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett 

815 
 

897 897 
 

13 18,9 8,4 16,5 4,8 49,5 

Tabell 8: Status økonomi, prosjekt Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF, tall i 
millioner kroner. 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT.  

 
Hovedaktiviteter i perioden 

 Inngåelse av entrepriseavtale for samspill og oppstart av prosjektering i august 
 Byggherrens forberedende medvirkningsarbeid er ferdigstilt 
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 Det er etablert et prosjektkontor ved Nordbyhagen 
 
Hovedaktiviteter neste periode 

 Gjennomføre prosjekteringsarbeid gjennom en kostnadsstyrt utviklingsprosess, som 
har til hensikt å verifisere byggbarhet, rom- og funksjonsprogrammet, fremdrift og 
funksjonalitet. 

 
Risiko  

1) Grunnforhold 
Det er oppdaget kvikkleire med store dybder til fjell på deler av utbyggingsområdet, 
noe som kan få betydning for prosjektøkonomien. Det vil derfor være nødvendig 
med en annen fundamentering enn forutsatt i konseptfasen. De økonomiske 
konsekvensene av dette er vurdert med grunnlag i den informasjonen som foreligger 
per oppstart prosjektering, og omfanget vurderes til å være innenfor hva prosjektet 
kan håndtere innenfor vedtatt styringsramme. Videre utredninger er nødvendig for å 
stadfeste dette.  
 

2) Markedsusikkerhet 
Usikkerheten i energipriser og tilgang til viktige innsatsfaktorer som stål, trelast og 
betong gir prosjektet en betydelig usikkerhet rundt kostnader. Det vurderes å knytte 
til seg utvalgte leverandører på sentrale leveranser, i en tidlig involvering for å gi økt 
trygghet rundt leveringsdyktighet og kostnader. 
 

3) Uavklart dispensasjonssøknad 
Det er nødvendig å gjennomføre en reguleringsendring for å kunne etablere 
parkering ved Breddejordet. Oppstart av øvrige arbeider fordrer en dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan, i påvente av ny reguleringsplan. Dispensasjonssøknad er 
sendt til Lørenskog kommune, men er fortsatt ikke behandlet. Saken er satt opp til 
behandling i oktober. Per august vurderes risikoen for dette forholdet til å være lav. 
Det holdes en dialog med saksbehandler fram mot den politiske behandlingen for å 
vurdere eventuelt behov for komplettere med tilleggsopplysninger. 
 

4) Forskjell i modningsgrad mellom voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri 
Organisasjonsutviklingsprosjektet for voksenpsykiatrien har kommet lenger enn for 
barne- og ungdomspsykiatrien. Dette betyr at byggeprosjektets prosjektering får et 
mindre modent prioriteringsgrunnlag ved løsninger for barne- og 
ungdomspsykiatrien. Det er gjennomført en egen medvirkningsprosess for barne- og 
ungdomspsykiatrien, for å redusere forskjellen i modenhetsnivå. Gjennom 
prosjekteringsarbeidet i neste periode vil denne risikoen bli redusert. 
 

5) Økt driftskompleksitet i kulvertløsningen 
Planlagt kulvert for varetransport lar seg ikke kombinere med persontransport. 
Senterets behov for persontransport må derfor løses på annen måte eventuelt i egen 
kulvert. Kompleksitet som følge av grunnforhold eller begrensninger i 
prosjektøkonomi kan begrense muligheten for en langsiktig driftseffektiv løsning. 
Det er igangsatt en mulighetsstudie for å se på alternativ trase for kulvert.  
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Prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente konseptrapporten i styresak 132-2020; Sykehuset 
Telemark HF – konseptfase for utbygging somatikk Skien, med styringsramme på 1 089 
millioner kroner. Prosjekteier er Sykehuset Telemark HF. 
 
Prosjektet Utbygging somatikk Skien, er et prosjekt for å utvikle sykehuset i Skien gjennom 
tre delprosjekter: 

 Nytt strålesenter for Sykehuset Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF 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 14: Mulig utforming av område basert på konseptarbeidet for prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset 
Telemark HF 

Framdrift 
Det arbeides med mål om overlevering av forprosjektrapport i løpet av 2022.  

 
Økonomi 
 
Totalt for prosjektet Akkumulert for 

prosjektet 
Inneværende tertial 2022 

Styringsramme 
(P50, prisnivå 
042020) 
Sak 132-2020 

Styringsramme 
prisjustert 
01.06.2022 

Sluttprognose Forpliktet Planlagt 
kostnad 

Virkelig 
kostnad 

Periode-
budsjett 

Faktisk i 
perioden 

Årsbudsjett 

1.089 
 

1.223 1.223 
 

11,5 15 7,5 30,1 3,5 71,5 

Tabell 9: Status økonomi, prosjekt Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF, tall i millioner kroner. 

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær IKT.  

 
 
Hovedaktiviteter i perioden 

 Kontrahering arkitekt og rådgivende ingeniører for utarbeidelse av forprosjekt, og 
organisering av prosjektorganisasjon 

 Prosjektering anskaffelsesunderlag og kontrakter for gjennomføring av bygge- og 
leveranseprosjekt 

 Sykehusplanlegging for sykehusfunksjoner og sykehusutstyr, i samhandling med 
personell i Sykehuset Telemark HF for utvikling av forprosjekt 
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 Logistikkplanlegging 
 Kvalitetssikring av forprosjekt mot utviklingen fra konseptfase og kvalitetssikring av 

konsept 
 
Hovedaktiviteter neste periode 
Rapport forprosjektet planlagt overlevert prosjektstyret senest mandag 19. desember 
2022.  
 
Risiko 

1) Sen kontrahering av prosjekterende til Utbygging somatikk Skien forprosjekt 
Større ressurspådrag fra rådgivende ingeniører i kommende periode. Leveranse av 
forprosjektrapport til prosjektstyret er endret fra oktober til 19. desember 2022. 
 

2) Tilstand eksisterende bygg - kreftsenter: 
Eksisterende bygningsmasse skal rehabiliteres og bygges om. Dette er under 
avklaring i prosjekteringen. Integrasjon mellom nytt og gammelt bygg vil kreve 
prosjekterte løsninger som tar høyde for uavklart tilstand og gammel 
bygningsmasse. 
 

3) Tilpasning eksisterende drift ved akuttsenteret: 
Prosjektering med forbedringer av fremdriftsplaner og ny løsning som reduserer 
driftsforstyrrelser i byggeperioden. Det vil fortsatt være behov for kun å benytte én 
vei inn for ambulansen (fra øst) inntil nybygg er etablert. 
 

4) Bygging kombinert med sykehusdrift: 
Prosjektering med forbedringer av fremdriftsplaner og ny løsning som reduserer 
driftsforstyrrelser i byggeperioden. Det vil fortsatt være konsekvenser for 
radiologisk, bildediagnostikk og operasjon ved tilkobling nytt bygg. 
 

5) Markedssituasjon: 
Det er gjennomført markedsdialog i august 2022, og markedet oppfattes som godt 
for prosjektet. Trend er fallende priser på byggematerialer og færre samtidige 
byggeoppdrag i regionen. Uroligheter i verden for øvrig og høye strømpriser vil 
likevel ha påvirkning på prosjektet. I kalkylearbeidet og usikkerhetsanalysen skal det 
legges vekt på definisjon av materiell og utstyr som vil være mest påvirket av denne 
risikoen. 
 

Prosjekter i konseptfase – status per andre tertial 2022 

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 

Rapport for konseptfasens steg 1 ble lagt frem for styringsgruppen 8. august 2022. Etter 
noen mindre korreksjoner ble endelig dokument ferdigstilt 12. august 2022. Styret ble 
orientert om resultatene fra konseptfasens steg 1 i sak 085-2022 Sykehuset Innlandet HF – 
Orientering om steg 1 av konseptfase, og analyse av tomtealternativer for Videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF, den 25. august 2022. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet 22. september 2022 at Mjøssykehus-alternativet skal 
videreføres som hovedalternativ i steg 2. Saken er oversendt Helse- og 
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omsorgsdepartementet for behandling. Det tas sikte på å sluttføre konseptfasens steg 2 i 
løpet av 2023 slik at Helse Sør-Øst RHF kan levere lånesøknad til statsbudsjettet for 2025. 
 

Prosjekt Byggetrinn 3, Sunnaas sykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente at prosjektet videreføres til konseptfase i styresak 117-
2021; Sunnaas sykehus HF – videreføring til konseptfase for byggetrinn 3. Prosjekteier er 
Sunnaas sykehus HF. 
 
Styret i Sunnaas sykehus HF behandlet 20. mai 2022 «konseptfaserapport byggetrinn 3 steg 
1» med følgende vedtak: 
 

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å legge konseptfaserapport steg 1 frem 
for Helse Sør-Øst RHF for beslutningspunkt 3A (B3A-beslutning), med anbefaling om å 
videreføre alternativ 2 i konseptfase steg 2.  

2. Styret ber om at forskjellene mellom de ulike alternativene ivaretas gjennom hele steg 
2-utredning mot endelig konseptfaserapport  

 
Sunnaas sykehus HF avventer formell tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF, før 
konseptfasen videreføres til steg 2.  
 

Prosjekt Akuttbygg Kristiansand, Sørlandet sykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente at prosjektet videreføres til konseptfase i styresak 142-
2021; Sørlandet sykehus HF – videreføring til konseptfase for akuttbygg Kristiansand. 
Prosjekteier er Sørlandet sykehus HF. 
 
Prosjektet har hatt en god fremdrift i perioden. Hovedprogrammet ferdigstilles i 
begynnelsen av september, og konseptrapporten er under utarbeidelse. En revidert 
hovedplan samt aktivitetsplan for konseptfasen er utarbeidet med sikte på en B3A-
beslutning i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2022. Utvidelsen av steg 1, som omtalt ved 
forrige rapportering, har også gitt prosjektet mulighet til å se på samarbeid med 
Kristiansand kommune. Et eventuelt samarbeid omfatter etablering av legevakt/helsehus, 
integrert i akuttbygget eller i et selvstendig bygg på nabotomta. 
 

Prosjekt Kreft- og somatikkbygg, Akershus universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente at prosjektet videreføres til konseptfase i styresak 120-
2021; Akershus universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for kreft- og 
somatikkbygg. Prosjekteier er Akershus universitetssykehus HF. 
 
Prosjektet er preget av at det er knyttet usikkerheter til virksomhetsinnholdet og 
kapasiteter som skal inngå i konseptet. Disse usikkerhetene inngår i parallelle 
beslutningsprosesser som ligger utenfor prosjektet og Akershus universitetssykehus HF 
mandat. De største usikkerhetene er knyttet til: 

 Tidspunkt for overføring av bydelene: Det vises til styresak 074-2022; Status og 
planer for arbeid med oppgavedeling i Oslo og opptaksområdet til Akershus 
universitetssykehus som ble behandlet i styremøtet 22. juni. Det er etablert en 
arbeidsgruppe i regi av Helse Sør-Øst RHF som vurderer oppgavedeling og 
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bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo. Vedtak på dette er ikke forventet før 
nærmere sommeren 2023. Tidspunkt for overføring av Alna vil endre 
helseforetakets bæreevne og tidfestingen av behov for utvidet somatisk kapasitet. 

 Kapasitetsfordeling invasiv kardiologi (PCI). Usikkerheten er primært knyttet til 
Akershus universitetssykehus HFs aktivitet på Gardermoen, og hvordan denne er 
tenkt ivaretatt når leieavtale med LHL går ut i perioden 2030-33. 

 Desentralisert strålekapasitet. Usikkerhet er knyttet til følgende vedtak i Helse Sør-
Øst RHF sitt styremøte 22. juni 2022: «Helse Sør-Øst vil vurdere fremdrift i 
desentralisering av stråletilbudet, der hvor planene foreløpig ikke er ferdig utredet på 
konseptfasenivå (Østfold og Akershus). Strålekapasitet i Drammen og Skien skal 
etableres som planlagt. Det samlede behovet for strålekapasitet skal ivaretas.» 

 Akershus universitetssykehus HFs strategisk arealplan er under revisjon. Planen skal 
vise framtidig utvidelsesmuligheter, som prosjektet må forberedes for. Arealplanen 
vil også peke på evt. muligheter for rokader for å ivareta nærhetsprinsippene for 
eventuelle nye funksjoner.  

 
Prosjekteier er av den oppfatning at siden det pågår og er planlagt flere avklaringer om 
virksomhetsinnhold som krever ytterligere behandling av Helse Sør-Øst RHF og Akershus 
universitetssykehus HF i løpet av inneværende år, utvides tidsrammen for konseptfasen 
med inntil ett år.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
De regionale byggeprosjektene er store og komplekse prosjekter som representerer 
betydelige samfunnsverdier. Prosjektene er av stor betydning for det aktuelle 
helseforetaket, regionen og samfunnet for øvrig.  
 
Administrerende direktør konstaterer at samtlige utbyggingsprosjekter i hovedsak følger 
vedtatte planer for tid, kostnad og kvalitet, men at to av prosjektene Nytt sykehus i 
Drammen og Livsvitenskapsbygget, fortsatt har vesentlige økonomiske utfordringer.  
 
Administrerende direktør har opprettet et innsatsteam bygg som skal overvåke og 
iverksette tiltak for å redusere risiko for porteføljen av regionalt prioriterte 
byggeprosjekter.  
 
Administrerende direktør mener det er viktig med gode og målrettede tiltak for 
sikkerhetsarbeidet på byggeplassene, og at dette må forsterkes på Nytt sykehus i Drammen. 
 
Øvrige risikoelementer og avvik som er rapportert fra de regionale byggeprosjektene, følges 
opp i prosjektstyrene frem mot neste tertialrapportering, og vurderes å være innenfor det 
risikobildet som må forventes i de fasene prosjektene er i.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per andre tertial 2022 for regionale 
byggeprosjekter til etterretning. 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Ingen 
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Utrykte vedlegg: 

 Ingen 


