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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022 
 
 
 

Sak 148-2022 

Oslo universitetssykehus HF – Ny sikkerhetspsykiatri, status og fastsettelse av 
styringsramme 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Styret tar status for forprosjekt for Ny sikkerhetspsykiatri og erverv av tomt til 

orientering. 
 
2. Styret fastsetter en styringsramme for prosjektet inkludert lokal sikkerhetsavdeling og 

psykisk utviklingshemming og autisme, til 1 773 millioner kroner (P50-estimat; prisnivå 
august 2022).  
 

3. Styret tar til etterretning at kalkylen for ny sikkerhetspsykiatri er i samsvar med 
estimater fra konseptfasen, men konstaterer at kostnadene til reetablering av gartneri 
og parkering er høyere enn opprinnelig antatt.  

 
4. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om 

utvidet lån i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at det samlede prosjektet sikres 
finansiering tilsvarende 70 prosent av en foreslått kostnadsramme på 2 017 millioner 
kroner (P85-estimat; prisnivå august 2022). 

 
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å erverve tomt fra Statsbygg innenfor en 

ramme på 44 millioner kroner. 
 

6. Styret ber om at rapport fra forprosjekt legges fram for godkjenning senest juni 2023, 
samt at arbeidet med videre detaljprosjektering av prosjektet fortsetter i perioden fram 
til investeringsbeslutning innenfor en økonomisk ramme på inntil 50 millioner kroner. 

 
Hamar, 9. desember 2022 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
Forprosjektet for Ny sikkerhetspsykiatri startet i april 2022, og ventes ferdigstilt mars 2023. 
Prosjektet omfattet opprinnelig (ved godkjent konseptrapport) kun arealer for regional 
sikkerhetsavdeling (RSA) og regionalt kompetansesenter for  
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER). I 2021 ble det besluttet å inkludere lokal 
sikkerhetsavdeling (LSA) i prosjektet, og i februar 2022 ble også plasser for psykisk 
utviklingshemming og autisme (PUA) besluttet tatt inn i prosjektet.  
 
I sak 068-2021 Oslo universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri 
ba styret om at det fremmes forslag til ny styringsramme for prosjektet inkludert LSA og 
PUA. I denne saken fremmes forslag til ny styringsramme for prosjektet. Videre bes det om 
anledning til å søke utvidet låneramme for det samlede prosjektet. Det redegjøres også for 
kostnadssituasjonen i prosjektet, herunder reetablering av gartneri for Ila fengsel og 
parkering, og fremdriften i prosjektet, samt status for prosess for erverv av tomt. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
2.1 Bakgrunn 

Konseptfaserapport for ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) ble behandlet av styret i sak 
070-2017, Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling, 15. juni 2017. I konseptfasen 
ble det utredet alternativer med kun utbygging av regional sikkerhetsavdeling (RSA) 
(etappe 1), og anlegg som også inkluderer lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) og regional 
seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) (etappe 2), samt en felles 
utbygging av alle kapasiteter (etappe 1 + etappe 2). Styret besluttet at utbyggingen skulle 
omfatte RSA og regionalt kompetansesenter (etappe 1), gjennom følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapport for ny regional 
sikkerhetsavdeling. 

2. Styret mener det er svært viktig å etablere nye lokaler til regional sikkerhetsavdeling 
og anbefaler at ny regional sikkerhetsavdeling sammen med regionalt 
kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri prioriteres for utbygging 
på Ila. 

3. Styret legger til grunn at lokalisering av utbyggingstrinn 2 vurderes nærmere høsten 
2017 og besluttes når alternative løsninger er klarlagt. 

4. Styret ber om at den videre planlegging og gjennomføring tilrettelegges med oppstart 
av forprosjekt i januar 2018 med planlagt ferdigstillelse av etappe 1 medio 2021. 

5. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at prosjektet skal utvikles innenfor følgende 
kostnadsramme (prisnivå januar 2017): 

• Prosjektkostnad (P50): 826 MNOK  

• Ikke-byggnær IKT: 36 MNOK 

• Tomtekostnad: 50 MNOK 

• Tilpasninger til tomt: 50 MNOK 

6. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån 
i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansering.  

7. Styret ber om at det i det videre arbeidet søkes etter å etablere robuste og nøkterne 
løsninger som bidrar til å redusere usikkerhet og gjennomføringsrisiko. 
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8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for det videre 
arbeid og etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet. 

9. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF gjennom forprosjektfasen utarbeider 
konkrete gevinstrealiseringsplaner som kan måles og følges opp også etter at bygget er 
tatt i bruk 

 
I saken ble det opplyst om at det var behov for å endre plasseringen av bygget grunnet 
innsigelser fra naboer og Bærum kommune, og at endret plassering innebar at Ila fengsels 
gartneri måtte flyttes til tomt nord for fengselet. For å bekrefte at det også var mulig å 
etablere etappe 2 på tomten, ble det utført en tilleggsutredning høsten 2017. Denne ble lagt 
frem for styret i februar 2018 i sak 010-2018 Oslo universitetssykehus HF – Status for 
etablering av ny regional sikkerhetsavdeling.  I saken ble det gitt en status for prosjektet, og 
bekreftet at en etappevis utbygging er mulig på den aktuelle tomten. Styret gjorde følgende 
vedtak i saken: 

1. Styret tar status for ny regional sikkerhetsavdeling til orientering.  

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for videreføring av 
prosjektet til forprosjekt når reguleringssaken er nærmere avklart.  

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å vurdere egnet tidspunkt for etablering av 
prosjektstyre.  

 
I sak 068-2021, Oslo universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri, 
godkjente styret oppstart av arbeidet med forprosjektet for nytt bygg for 
sikkerhetspsykiatri for Oslo universitetssykehus HF, gjennom følgende vedtak.  

1. Styret tar status for ny regional sikkerhetsavdeling til orientering, og er tilfreds med at 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt sin tilslutning til å bruke statlig 
reguleringsplan slik at prosjektet kan videreføres til forprosjekt i tråd med vedtak i sak 
010-2018. 

2. Styret tar til etterretning at det skal avklares oppgavefordeling i Oslo knyttet til lokal 
sikkerhet (LSA) og godkjenner at avklart kapasitet for lokal sikkerhetspsykiatri for Oslo 
universitetssykehus HF inkluderes i forprosjektet.  

3. Styret ber om at det gjennomføres en utredning med involvering av fagpersoner, 
brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten, for å avklare hva som er egnet 
lokalisering for regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA). 
Styret ber administrerende direktør fremlegge beslutningsunderlaget for behandling i 
styret, etter behandling i styret i Oslo universitetssykehus HF. 

4. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med beslutning om 
endelig styringsramme for prosjektet, etter første fase av forprosjektet hvor endelig 
kapasitet utredes og kostnadskalkyler oppdateres.  

5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette prosesser for erverv av 
nødvendige tomteareal. Erverv av tomt behandles som egen beslutning i styret når 
regulering er gjennomført 

 
I saken ble det også vedtatt at kapasitet for lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) for Oslo 
universitetssykehus HF skulle reduseres til 20 plasser, fra opprinnelig 25 i konseptfasen.  
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I sak 010-2022 Oslo universitetssykehus HF – lokalisering av regional seksjon psykiatri og 
utviklingshemning/autisme ble det besluttet å inkludere plasser for PUA i prosjektet, 
gjennom følgende vedtak: 

1. Styret ber om at det i forprosjektet for ny sikkerhetspsykiatri legges til grunn at 
regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme samlokaliseres med lokal 
sikkerhet og seksjon regional sikkerhet på Ila og at utbyggingen skjer i en felles etappe.  

2. Styret ber om at det i det videre prosjekteringsarbeidet må arbeides særskilt med 
løsninger som ivaretar behovene til pasienter og pårørende ved regional seksjon 
psykiatri utviklingshemning/autisme, herunder tilpassede turområder og 
støyskjerming. 

 
I Prop. 1 S (2020–2021) (statsbudsjettet for 2021) ble prosjektet gitt 830 millioner kroner i 
lån. Søknaden var basert på at regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenteret skulle 
realiseres i første etappe av prosjektet. Når LSA og PUA inkluderes i prosjektet, medfører 
dette høyere investeringskostnader, og behov for å sende søknad om utvidet lån.  
 
Denne saken bygger på vedtak i prosjektstyremøte 24. november 2022: 

1. Prosjektstyret tar status for forprosjekt for Ny sikkerhetspsykiatri og tilknyttede 
aktiviteter for tomteerverv til orientering. 

2. Prosjektstyret anbefaler at det godkjennes en styringsramme for prosjektet (P50) til 
1.863 mill. kroner (prisnivå aug 2022). Prosjektstyret peker på at basiskostnad for ny 
sikkerhetspsykiatri inkludert LSA og PUA er tilpasset basiskostanden fra konseptfasen 
gjennom optimalisering og bearbeiding i forprosjektfasen. Prosjektstyret konstaterer at 
kostnadene til reetablering av gartneri og parkering er høyere enn opprinnelig antatt 
og at eventuelle reduksjoner i kostnadene er avhengig av at Statsbygg aksepterer en 
alternativ løsning for parkering. 

3. Prosjektstyret tar til orientering at prisen for tomt er avklart i dialog med de berørte 
departementer. Prisen er satt til 44 MNOK. 

4. Prosjektstyret ber om at Helse Sør-Øst RHF sikrer at nødvendige aktiviteter for å holde 
planlagt fremdrift, videreføres i interimsperioden mellom endt forprosjekt og frem til 
det er godkjent og opsjon for gjennomføring er avklart. Det er beregnet en kostnad på 
50 millioner til detaljprosjektering i perioden mellom endt forprosjekt og B4-
beslutningen i juni. 

 
Tilsvarende gjorde Oslo universitetssykehus HF følgende vedtak 2. desember 2022 i sak 98-
2022 Oslo universitetssykehus HF - Styringsramme for Ny sikkerhetspsykiatri: 
 

1. Styret tar status for Ny sikkerhetspsykiatri til orientering. 

2. Styret slutter seg til at prosjektet videreføres med en øvre styringsramme for prosjektet 
(P50) til 1 863 millioner kroner (prisnivå august 22), med forbehold om eventuelle 
endringer i slutten av forprosjektfasen.  

3. Styret ber administrerende direktør oversende anbefalingen til Helse Sør-Øst for videre 
behandling. 
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2.2 Framskriving og dimensjonering 

Dimensjoneringen av kapasitet baserer seg på behovsframskrivinger i konseptfasen. Det ble 
i forbindelse med godkjenning av konseptfasen vurdert at dimensjoneringen av plasser for 
regional sikkerhetspsykiatri er robust, med 32 plasser mot dagens 22 (hvorav to plasser er 
beredskapsplasser).  

Samlet er prosjektets omfang dermed 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 

Det totale antall plasser er 64. 
 

Døgnområdene inndeles i standardiserte døgnområder á 12 senger. 6 + 6 senger er fordelt 
på to fløyer, som er forbundet med personalarealer og støttearealer. Hver fløy har fire, 
alternativt fem ordinære senger, med én eller to intensivenheter. 
 
Bygget er ellers dimensjonert med flere kontorplasser, både i landskap og som 
cellekontorer. Fordelingen av plasser er som følger: 

• 37 en-persons kontorer, med plass for to personer hvis ikke fast arbeidsplass 
• 12 plasser i fire-persons kontor 
• 32 plasser i åtte-persons kontor 
• 30 plasser i arbeidsstasjoner i døgnområder 
• 12 arbeidsplasser i intensiv og høyintensiv 

 
Nasjonal framskrivningsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling er under 
revisjon, og skal behandles av styret 16. desember 2022. Det er vurdert at denne modellen 
ikke vil innebære vesentlige endringer i dimensjoneringen fra konseptfasen.  
 
Opprinnelig prosjekt var i konseptfasen planlagt med alt på ett plan. Sent i konseptfasen, og 
senere bekreftet i tilleggsutredningen, ble dette imidlertid endret til et bygg på to etasjer, 
noe som potensielt kunne hatt påvirkning på driftssituasjonen, og dermed gevinster. Oslo 
universitetssykehus HF har lagt et bygg på to etasjer til grunn for alle vurderinger av 
gevinster i forprosjektfasen, og uttrykker at endringen til to plan ikke har betydning for 
gevinstene i prosjektet. 
 
2.3 Historiske kostnader og kostnadsutvikling 

I sak 070-2017, Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling, 15. juni 2017, ble det 
vedtatt en styringsramme for prosjektets etappe 1, ny regional sikkerhetsavdeling, på 962 
millioner kroner. Dette utgjør 1 257 millioner kroner i prisnivå august 2022. I beløpet 
inngikk også ikke-byggnær IKT, kostnader til erverv samt tilpasninger til tomt (flytting av 
gartneri).   
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Samlet styringsramme framkom som følger: 
 

Konseptfase – Sak 070-2017 
 Prisnivå januar 

2017 
Prisnivå august 

2022 
Nybygg   
Basiskostnad 784 1025 
Forventet tillegg  42 55 
Sum nybygg (P50-estimat) 826 1 080 
Delprosjekter   
Tomt/tilpasning av tomt mv. 100 130 
Ikke-byggnær IKT 36 47 
Delsum delprosjekter 136 178 
Vedtatt ramme (P50) 962 1 258 

Tabell 1: Opprinnelig ramme vedtatt i styresak 070-2017 (millioner kroner) 

I sak 070-2017 ble det opplyst om at en samlet utbygging hvor LSA og PUA inngår, antas å 
ville gi en tilleggskostnad på 462 millioner kroner (prisnivå august 2022). Dette fordelt på 
nybygg med 429 millioner kroner, og O-IKT med 33 millioner kroner. 
 
I vedlegg til sak 010-2018 Oslo universitetssykehus HF – Status for etablering av ny regional 
sikkerhetsavdeling, ble det angitt kostnader for ulike forhold som måtte ivaretas som følge 
av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. Av disse er det etablering av et felles 
parkeringsanlegg med kriminalomsorgen som fortsatt inngår i planlagte løsninger for 
prosjektet. Parkeringsanlegget ble i 2018 estimert til 53 millioner kroner (prisnivå august 
2022). 
 
2.4 Forprosjektet 

Konseptet er videreutviklet i forprosjektfasen. Medvirkningen i forprosjektet følger avtalt 
prosedyre fra samhandling mellom Helse Sør-Øst prosjektorganisasjonen Oslo 
universitetssykehus HF. Det er etablert fem medvirkningsgrupper som har gjennomført fem 
møteserier. Før hver møteserie, er det utsendt saksunderlag. Fokusområder i 
medvirkningen har blant annet vært: 

• innplassering av delfunksjoner i bygget, vurdering av flyt og rombehov 

• innplassering av rom innenfor delfunksjonen, vurdering av rombehov og 
sammenhengen mellom rom 

• beskrivelse av standardrom - rom som gjentar seg flere ganger i bygget - 
romfunksjonsprogram, utstyrslister og romskisser 

• beskrivelse av unike rom - rom det kun er ett av i bygget - romfunksjonsprogram og 
utstyrslister  

• gjennomgang av utearealer for pasienter, innspill til uteaktiviteter 

• 3D visninger av arealene i bygget  

Møtereferater til medvirkningsgruppene er utsendt innen én uke etter møtet, og gruppene 
har gitt skriftlige tilbakemeldinger på referatet. Prosjektet har deretter gitt skriftlig respons 
på hvordan ulike innspill er fulgt opp. 
 
De to siste årene har det vært en unormal stor prisoppgang i bygg- og anleggsmarkedet, 
blant annet som følge av koronaepidemien og Russlands invasjon av Ukraina. Dette har gitt 
økte priser på råvarer og byggematerialer, noe som har påvirket prosjektkostnadene. 
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Prosjekteringsarbeidet har også avdekket en del elementer med høyere kostnader enn 
estimert i 2017, blant annet mer omfattende arbeid knyttet til grunnforhold og 
fundamentering.  
 
For å redusere kostnadene er det i forprosjektet arbeidet med å optimalisere og bearbeide 
prosjektet, og redusere bruttoarealet. I samarbeid med prosjektorganisasjonen til Oslo 
universitetssykehus HF, Nye Oslo universitetssykehus HF, er det gjennom samhandling og 
medvirkningsprosesser funnet løsninger som ikke reduserer kapasitet og funksjon, og som 
innebærer at kostnadene til bygget er tilpasset estimatene fra konseptfasen. Det er også 
gjennomført avklaringer og prosjektering av parkeringsløsning og flytting av gartneri, slik at 
kostnadsusikkerheten her er noe redusert. 
 
Parkering 
I tilleggsutredningen til konseptfasen (styresak 010-2018) ble det redegjort for behov for 
etablering av parkeringsanlegg, i utredningen estimert til ca. 53 millioner kroner (prisnivå 
august 2022).   
 
I behandlingen av reguleringsplanen primo 2020 ble det etter innsigelse fra Viken 
fylkeskommune, tatt inn et krav om at parkeringsanlegget måtte etableres under bakken. 
Denne løsningen gir vesentlige høyere kostnader, og innebærer at kalkylen for 
parkeringsanlegg i dag ligger ca. 30 millioner kroner over estimatet fra konseptfasen og 
utgjør ca. 83 millioner kroner (prisnivå august 2022).  
 
Som en del av forprosjektet er det etablert fornyet kontakt med Bærum kommune og Viken 
fylkeskommune for å avklare mulighetene for å etablere en alternativ løsning. Kommunen 
og fylkeskommunen er åpne for justeringer av reguleringsplanen, og det er i denne 
sammenheng utredet to alternative løsninger: 
 

1. Utvidet parkeringsplass (overflateparkering). Dette vil gi en bedre løsning for klima- 
og miljø, med mindre CO2 -avtrykk i gjennomføringsfasen, og lavere kostnader til 
investering og drift. Løsningen vil også gi 26 flere parkeringsplasser for Ila fengsel 
enn det som opprinnelig er meldt inn, noe Statsbygg har ønsket. Det er anslått at 
løsningen kan gi en kostnadsbesparelse i størrelsesorden 30-40 millioner kroner.  

2. Parkeringshus over bakken. Løsningen innebærer at det bygges et parkeringshus 
med samme antall plasser som i dag, men at det etableres over bakken.  Antatt 
kostnadsbesparelse i størrelsesorden 10-15 millioner kroner. 

 
Alternativ 1 er presentert og drøftet i møte med berørte naboer som ikke har vesentlige 
innsigelser til løsningen. Statsbygg har imidlertid avvist forslaget med henvisning til at den 
vil legge beslag på areal for eventuelle fremtidige utvidelser.  Det er derfor usikkert om det 
vil la seg gjøre å redusere kostnadene til parkering.  
 
Reetablering av gartneri 
Byggets plassering innebærer at gartneriet til Ila fengsel må reetableres nord for fengselet. 
Det er forutsatt at gartneriet reetableres med samme funksjon og innhold som i dag, og det 
er lagt til grunn at utstyr og annet gjenbrukes så langt som mulig. Nye bygg må oppføres, da 
det ikke er regningsvarende eller praktisk mulig å demontere og flytte dagens anlegg. Det er 
få leverandører av drivhus i Norge, og det er i forprosjektet også innhentet priser fra 
utenlandske aktører. Det viser seg at kostnaden for å reetablere gartneriet blir vesentlige 
høyere enn det som ble anslått i konseptfasen. Dette skyldes:  
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• ekstraordinær prisoppgang i markedet siden 2017 som ikke fanges opp av indeks for 
årlig prisregulering 

• høyere kostnader til fundamentering og opparbeidelse av vei og teknisk 
infrastruktur enn tidligere kalkyler hadde inkludert for flytting av gartneriet 

 
Dette innebærer at kostnadene for gartneriet har økt med 79 millioner kroner 
sammenlignet med estimatene fra konseptfasen.    
 
Styringsramme og kostnadsramme 
Tabellen under viser estimater for full utbygging (SIFER, RSA, LSA og PUA) fra konseptfasen, 
samt relevante tiltak som følge av rekkefølgebestemmelser i reguleringsprosessen, omtalt i 
tilleggsutredningen som ble styrebehandlet i sak 010-2018 i Helse Sør-Øst RHF. 
 

Konseptfase, inkl. tilleggsutredning Prisnivå august 2022 
Nybygg  
Nybygg (etappe 1) 1 025 
LSA/PUA 429 
Basiskostnad nybygg 1 454 
Forventet tillegg 56 
Sum nybygg (P50-estimat) 1 511 
Delprosjekter  
Tomt/tilpasning mv 130 
Parkering1 53 
Ikke-byggnær IKT 79 
Delsum delprosjekter 262 
Sum nybygg og delprosjekter 1 773 

Tabell 2: Estimat fra konseptfasen for full utbygging, inkl. rekkefølgebestemmelser (millioner kroner) 

1 Parkering var ikke inkludert i konseptfasen – ble estimert i og lagt inn i tilleggsutredningen. 
 
Som det fremgår av tabellen over, var forventet kostnad for nybygg i konseptfasen estimert 
til 1 511 millioner kroner ved en samlet utbygging. Foreløpige estimater fra forprosjektet 
viser en forventet kostnad for nybygg i samme størrelsesorden, på 1 513 millioner kroner. 
Gartneri og parkeringsanlegg er som tidligere nevnt beregnet til en høyere kostnad enn vist 
over. Det arbeides fortsatt for å redusere disse kostnadene, men det avhenger av at alle 
involverte parter gir aksept for alternative løsninger. Det er derfor usikkerhet knyttet til om 
det er realistisk å realisere prosjektet innenfor den foreslåtte styringsrammen på 1 773 
millioner kroner. Kostnadsrammen, som gir grunnlag for lånesøknad, foreslås satt til 2 017 
millioner kroner, basert på usikkerhetsanalysen fra konseptfasen. 
 
Som det fremgår over ligger  foreslått styringsramme i denne saken  lavere enn foreslått 
styringsramme på 1863 millioner kroner fra vedtak i prosjektstyret, og styrevedtak i sak 98-
2022 ved Oslo universitetssykehus HF. Da forprosjektet ikke er ferdigstilt, er det i denne 
saken valgt å benytte tallgrunnlag fra konseptfasen, i påvente av endelige avklaringer av 
parkeringsløsning og usikkerhetsanalyse som skal gjennomføres ved avslutningen av 
forprosjektet.  
 
I det videre arbeidet vil prosjektet fortsette arbeidet med å finne besparelser og 
optimaliseringer  for å redusere kostnader. Dersom det gis aksept for en løsning med 
overflateparkering, kan dette redusere kostnadene med ca. 30 millioner kroner, 
sammenliknet med en nedsenket løsning til anslagsvis 83 millioner kroner. Det antas at 
dette vil kunne være avklart før forprosjektrapporten ferdigstilles. For gartneriet finnes det 
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lite rom for ytterligere reduksjoner av kostnad. Endelig pristilbud fra entreprenør forventes 
i februar 2023. 
 
Det vil gjennomføres en usikkerhetsanalyse av investeringskostnader ved avslutningen av 
forprosjektet. Resultatene fra analysen vil legges frem for styret i forbindelse med 
godkjenning av forprosjektrapport. Gitt dagens markedssituasjon, usikkerheten i 
råvarepriser og byggematerialer, samt en lavt estimert usikkerhet i konseptfasen, er det 
grunn til å anta at en ny usikkerhetsanalyse kan øke både forventet tillegg og 
usikkerhetsavsetningen sammenlignet med usikkerhetsanalysen fra konseptfasen. 
 

2.5 Erverv av tomt 

Byggets plassering på området ved Ila fengsel er gjort i samarbeid med Kriminalomsorgen. 
Statsbygg er grunneier av aktuell tomt sør for fengselet. Forhandlingene om pris på tomten 
har pågått i lengre tid, uten at partene har kommet til enighet. Både Statsbygg og Helse Sør-
Øst RHF har hentet inn egne verdivurderinger.   
 
Helse Sør-Øst RHF sin posisjon var basert på vurderinger fra eiendomsfaglig miljø som 
pekte på at reetableringen av gartneriet har en verdi som langt overstiger verdien av den 
aktuelle tomten. Helse Sør-Øst RHF mente derfor at tomten skulle overdras til 
helseforetaket vederlagsfritt. Saken ble så lagt frem for Helse- og omsorgsdepartementet 
som i dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet har avklart erstatningssummen. I 
brev til Helse Sør-Øst RHF fra Kommunal- og distriktsdepartementet av 22. november 2022, 
opplyser departementet om at prisen på tomten er besluttet satt til 44 millioner kroner. Det 
arbeides videre med å redusere kostnadene for gartneriet, og det søkes å oppnå enighet 
med ledelsen i Statsbygg om løsninger som kan realiseres innenfor tilgjengelige rammer.  
 
Oslo universitetssykehus HF vil være hjemmelshaver, slik at det ikke betales dobbelt 
dokumentavgift, og tomten vil bli overført som eiendel til helseforetaket. Tomteervervet 
finansieres tilsvarende byggeriet. 
 

2.6 Finansiering 

Prosjektet er tildelt finansiering i to omganger. Først i budsjettavtalen 2018, (Prop. 129 S 
(2016–2017)), hvor det ble gitt 33 millioner kroner til forprosjektering. Deretter ble 
prosjektet tildelt en samlet låneramme på 830 millioner kroner (prisnivå 2021-kroner) i 
statsbudsjettet for 2021, Prop. 1 S (2020–2021). Lånerammen var basert på styresak 070-
2017 for etappe 1, RSA. Den gang var kostnadsrammen (basert på P85-estimat) for 
prosjektet, inklusive ikke-byggnær IKT og tomtekostnader, totalt 1 101 millioner (prisnivå 
januar 2017-kroner). Gjenstående låneramme utgjorde 791 millioner 2022-kroner, per 1. 
januar 2022.  
 
Som en følge av at prosjektet er besluttet utvidet, jfr. sak 068-2021(LSA) og sak 010-2022 
(PUA), er det ønskelig å søke om utvidet låneramme. Et lån på 70 prosent av den foreslåtte 
kostnadsrammen på 2 017 millioner kroner (prisnivå 2022-kroner), vil medføre at 
låneopptaket økes med 564 millioner kroner (prisnivå 2022-kroner), til totalt 1 412 
millioner kroner (prisnivå 2022-kroner). 
 
2.7 Fremdrift 

Prosjektet arbeider for å levere forprosjektrapport i mars 2023. Endelig tilbud fra 
entreprenør forventes å foreligge primo februar 2023. Med denne fremdriftsplanen kan 
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prosjektet legges frem for beslutning om gjennomføring (B4-beslutning), og godkjenning av 
forprosjekt i styret i juni 2023. Byggestart for forberedende arbeider (flytting av gartneri og 
etablering av parkering) kan da skje sommeren 2023, gitt at detaljprosjektering for 
forberedende arbeider kan starte opp våren 2023. Videre kan grunnarbeider for nytt bygg 
starte høsten 2023, hvilket muliggjør åpning av nytt bygg allerede i 2026.  
 
Et viktig premiss for åpning av sykehuset i 2026, og kostnadseffektiviteten i den videre 
prosjektgjennomføringen, er at planlegging og detaljprosjekteringen kan fortsette uten 
opphold etter endt forprosjekt. Å opprettholde kontinuiteten i prosjekteringsarbeidet er 
viktig for å unngå at prosjekteringsgruppen splittes opp og ressurser demobiliseres, med 
dertil tap av tilegnet kompetanse om prosjektet og fremdrift. Dette anslås å koste inntil 50 
millioner kroner.  
  

3. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 
Forprosjektfasen for Ny sikkerhetspsykiatri pågår. PUA og LSA er implementert i prosjektet, 
og det arbeides godt med prosjektering og planlegging.  
 
Fasen er organisert som en samspillsfase med entreprenør, og forventes å gi trygghet for at 
prosjektet videreutvikles slik at planlagt kapasitet kan leveres kostnadseffektivt. Kostnaden 
for bygget samsvarer med estimater fra konseptfasen, og det pågår avklaringer med 
Statsbygg og Bærum kommune for å etablere en mer kostnadsoptimal parkeringsløsning. 
Det har vist seg at kostnadene til å flytte gartneriet blir høyere enn antatt i 2017. Dette 
skyldes primært høyere kostnader til fundamentering og etablering av ny vei. Samlet gir 
dette en usikkerhet i størrelsesorden inntil 90 millioner kroner.  
 
I dimensjoneringen av prosjektet er behovsframskrivinger fra konseptfasen lagt til grunn.  
Prosjektets kapasitet vurderes å være tilstrekkelig sett opp mot revidert nasjonal 
framskrivningsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling som behandles av 
styret 16. desember 2022.   
 
Administrerende direktør anbefaler at det settes en styringsramme lik 1 773 millioner 
kroner (prisnivå august 2022) for prosjektet Ny sikkerhetspsykiatri på Ila. Styringsrammen 
inkluderer ikke-byggnær IKT, parkering, gartneri og kostnader til erverv av tomt. Forslaget 
er basert på kostnadsberegninger fra konseptrapporten fra 2017, samt tilleggsutredning fra 
2018. I forprosjektet er det konstatert at kostnader til reetablering av gartneri og bygging av 
parkeringsanlegg ligger høyere enn tidligere estimater. Foreslått ramme representerer et 
strammere styringsmål enn vedtakene i prosjektstyret og Oslo universitetssykehus HF, og 
tallgrunnlaget rammen er basert på, er beheftet med stor usikkerhet. Det må forventes at 
kostnadsestimatene vil endre seg noe fram mot ferdigstilt forprosjekt. Det er imidlertid 
viktig å sette en styringsramme nå, for å ha det nødvendige grunnlaget for å fremme 
lånesøknad.  Administrerende direktør forutsetter at prosjektet arbeider videre med å finne 
besparelser og optimaliseringer som kan redusere kostnadene i gjenstående del av 
forprosjektet. Det skal også gjennomføres en usikkerhetsanalyse av investeringskostnad ved 
avslutning av forprosjektfasen. Rapport fra fasen skal inngå i beslutningsunderlaget for 
beslutning om gjennomføring(B4-beslutning). 
 
For å finansiere det utvidete prosjektet anbefaler administrerende direktør at Helse Sør-Øst 
RHF søker Helse- og omsorgsdepartementet om en utvidelse av lånet til prosjektet med 564 
millioner kroner (prisnivå 2022-kroner). Dette gir en samlet låneramme på 1 412 millioner 
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kroner (prisnivå 2022-kroner), noe som vurderes å gi en tilstrekkelig finansieringsgrunnlag 
for prosjektet, usikkerhet tatt i betraktning. 
 
Kostnad for erverv av tomt er endelig avgjort av Helse- og omsorgsdepartementet og 
Kommunal- og distriktsdepartementet. Prisen er satt til 44 millioner kroner. 
Administrerende direktør ber om fullmakt til å inngå avtale om erverv av tomten, med Oslo 
universitetssykehus HF som hjemmelshaver. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret ber om at det fremmes en egen sak om 
godkjenning av rapport for forprosjektet senest til møtet i juni 2023. For å ha en 
kostnadseffektiv fremdrift i prosjektet anbefaler administrerende direktør at arbeidet med 
planlegging og detaljprosjektering fortsetter i perioden fram til investeringsbeslutningen 
innenfor en økonomisk ramme på inntil 50 millioner kroner.  
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Sak 98-2022 Oslo universitetssykehus HF - Styringsramme for Ny sikkerhetspsykiatri, 2. desember 
2022 

2. Protokoll styremøte Oslo universitetssykehus 2. desember 2022 
 
Utrykte vedlegg:  

• Ingen 
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