
 
 

Oslo universitetssykehus HF 
  

 

Styresak  

Dato møte: 2. desember 2022 

Saksbehandler: Prosjektdirektør Nye Oslo universitetssykehus 

Vedlegg:  

 

 

SAK 98/2022        NY SIKKERHETSPSYKIATRI, STATUS OG 

FASTSETTELSE AV STYRINGSRAMME  

 

 

 

Forslag til vedtak 

 

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. 

 

 

 

 

Oslo, den 25. november 2022 

 

 

 

 

Bjørn Atle Lein Bjørnbeth 
 



Oslo universitetssykehus HF styresak 98/2022 Side 2 av 8 

1. Hva saken gjelder 

Prosjekt Ny sikkerhetspsykiatri startet forprosjektfasen april 2022. Forprosjektet 

ventes ferdigstilt i mars 2023, med behandling i styret i april/mai 2023.  

 

Helse Sør-Øst RHF er byggherre og prosjektet gjennomføres i regi av Helse Sør-

Østs prosjektorganisasjon (HSØ PO).  Oslo universitetssykehus medvirker i 

prosjektet og helseforetaket skal bruke og eie bygget og finansiere det. 

 

Prosjektet omfattet opprinnelig (ved godkjent konseptrapport) bare 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 

regional seksjon psykisk utviklingshemning og autisme (PUA) lagt til prosjektet. 

 

Oppstart av forprosjekt ble besluttet før det var avklart om seksjon for psykisk 

utviklingshemning og autisme skulle samlokaliseres med lokal sikkerhet og 

regional sikkerhet i det nye bygget. Dette innebærer at beslutning om endelig 

styringsramme for prosjektet først kan fastsettes etter første fase av forprosjektet, 

når endelig funksjonsinnhold og kapasitet er innarbeidet og kostnadskalkylene er 

oppdatert i tråd med dette.  

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF skal i sitt møte 16. desember 2022 behandle tentativ 

styringsramme for prosjektet.  I den forbindelse har Helse Sør Øst RHF anmodet om at 

Oslo universitetssykehus i styremøte den 2 desember 2022 kan ta stilling til en om det 

slutter seg til en styringsramme som foreslått. Dette skjer før forprosjektet er helt 

ferdig, og det vil kunne medføre mindre justeringer i endelig beløp. Årsaken til at 

saken legges fram for styret nå er for å sikre at Helse Sør-Øst RHF kan gå videre med 

en justert lånesøknad til Helse og omsorgsdepartementet innen nyttår. Man vil derved 

forhindre en eventuell forsinkelse i videreføring av prosjektet etter ferdigstillelse av 

forprosjektrapporten. 

 

I denne saken orienteres det om økte kostnader for prosjektet blant annet som følge 

av erverv av tomt, reetablering av gartneri for Ila fengsel og parkering.  På denne 

bakgrunn foreslås det at styret slutter seg til en oppdatert styringsramme for 

prosjektet. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 

2.1 Bakgrunn 

Ny regional sikkerhetsavdeling inngår i det framtidige målbildet for videreutvikling 

av Oslo universitetssykehus HF, som styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg til i 

styresak 053-2016. I foretaksmøtet 12. oktober 2016 fikk Oslo universitetssykehus 

mandat for videreutvikling av helseforetaket, blant annet å avklare 

virksomhetsinnhold og dimensjonerende faktorer som grunnlag for konseptfasene, 

herunder om seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme og lokal 

sikkerhetsavdeling skal samlokaliseres med regional sikkerhetsavdeling.  

 

Konseptfaserapport for ny regional sikkerhetsavdeling ble behandlet av styret i 

Helse Sør-Øst den 15. juni 2017 i sak 070-2017. I konseptfasen ble det utredet 

alternativer med kun utbygging av regional sikkerhetsavdeling (etappe 1) og anlegg 

som også inkluderer lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og 
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utviklingshemning/autisme (etappe 2), samt en felles utbygging av alle kapasiteter 

(etappe 1 + etappe 2). Styret vedtok at utbyggingen bare skulle omfatte regional 

sikkerhetsavdeling og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og 

rettspsykiatri (SIFER) (etappe 1).   

 

I styresaken 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 fengsel sitt gartneri måtte flyttes til en tomt nord for fengselet. For å bekrefte 

at det også var mulig å etablere etappe 2 på denne tomten, ble det utført en 

tilleggsutredning høsten 2017. Denne ble lagt frem for styret i Helse Sør-Øst i 

februar 2018 (sak 010-2018).  I denne saken ble det gitt en status for prosjektet og 

bekreftet at en etappevis utbygging er mulig på den aktuelle tomten.  

 

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i sak 068-2021, oppstart av arbeid med forprosjekt 

for nytt bygg for sikkerhetspsykiatri for Oslo universitetssykehus HF. I saken ble 

det også vedtatt at kapasitet for lokal sikkerhetspsykiatri for Oslo 

universitetssykehus HF skulle inkluderes i prosjektet, sammen med regional 

sikkerhetsavdeling og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og 

rettspsykiatri. Regional sikkerhetsavdeling skal ha 32 døgnplasser og lokal 

sikkerhetspsykiatri 20 døgnplasser. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok videre i sak 

010-2022, at regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme skal 

samlokaliseres med lokal sikkerhetspsykiatri og regional sikkerhetsavdeling i Ny 

sikkerhetspsykiatri, og inngå i prosjektet. For regional seksjon for psykiatri og 

utviklingshemning/autisme planlegges det med en kapasitet på 12 døgnplasser. 

 

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 

 Totalt antall plasser: 64 

 

I Prop. 1 S (2020–2021) (statsbudsjettet for 2021) ble prosjektet tildelt 830 millioner 

kroner i lån. Søknaden var basert på at etappe 1, regional sikkerhetsavdeling og 

regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, skulle 

realiseres. Når lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og 

utviklingshemning/autisme inkluderes i prosjektet, medfører dette høyere 

investeringskostnader, med dertil behov for å sende en søknad om utvidet lån. 

 

2.2 Framskriving av kapasitetsbehov 

Dimensjoneringen av kapasitet baserer seg på behovsframskrivinger i 

konseptfasen. Det ble i forbindelse med godkjenning av konseptfasen lagt til grunn 

at dimensjoneringen av plasser for regional sikkerhetspsykiatri er robust, med 32 

plasser mot dagens 22, hvorav 2 er beredskapsplasser. Det ble korrigert for påpekt 

underdekning forut for framskrivingen med 5 plasser.   

Nasjonal framskrivningsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling 

er under revisjon, og skal behandles av styret 21. oktober 2022. Det er vurdert slik 

at denne modellen ikke vil innebære vesentlige endringer i dimensjoneringen fra 

konseptfasen.   
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2.3 Kostnadsutvikling 

I Helse Sør-Øst RHFs styresak 070-2017, behandlet den 15. juni 2017, ble det vedtatt 

en ramme for prosjektets etappe 1, ny regional sikkerhetsavdeling, på 962 millioner 

kroner, som utgjør 1 257 millioner kroner i prisnivå august 2022. I dette lå også ikke-

byggnær IKT, kostnader til erverv samt tilpasninger til tomt (flytting av gartneri).  

Samlet ramme framkom som følger: 

 
Alle tall i MNOK med prisnivå august 2022 

ELEMENT KONSEPTFASE 

070-2017  VEDTAK 

Nybygg  

Nybygg (etappe 1) 1 024 

LSA/PUA  

Forventet tillegg  56 

Sum nybygg -P50 1 080 

Delprosjekter  

Tomt/tilpasning av tomt mv 130 

O-IKT 47 

Delsum delprosjekter 178 

Vedtatt ramme (P50) 1 258 

 

I Helse Sør-Øst RHFs styresak 070-2017 står det at en full samlet utbygging der lokal 

sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme 

inngår 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 Helse Sør-Øst RHFs styresak 010-2018 ble det i eget uttrykt vedlegg angitt kostnader 

for ulike forhold som måtte ivaretas basert på grunn av rekkefølgebestemmelser i 

reguleringen. Av de forhold som ble belyst i denne saken er det etablering av et felles 

parkeringshus med kriminalomsorgen som fortsatt inngår i planlagte løsninger. 

Parkeringshuset ble i 2018 kostnadsberegnet til 53 millioner kroner (prisnivå august 

2022). 

 

I Helse Sør-Øst styresak 068-2021 og sak 010-2022 ble det vedtatt å inkludere 

henholdsvis lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og 

utviklingshemning/autisme i prosjektet. I sak 068-2021 ble følgende vedtak fattet: 

 

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. 

 

2.4 Status Nye sikkerhetspsykiatri 

 

2.4.1 Forprosjektet 

Forprosjektet startet i september 2021 og konseptet er videreutviklet etter dette. Det er 

gjennomført fire medvirkningsserier, den femte gjennomføres i uke 49. 

 

Det har de to siste årene vært en unormal stor prisoppgang i byggmarkedet som følge 

av koronaepidemien og krigen i Ukraina. Spesielt har dette gitt økte priser på råvarer 

og byggematerialer. I tillegg ble det ved første oppdatering av kalkylen i forprosjektet 

identifisert enkelte forhold som måtte justeres, blant annet knyttet til mer omfattende 



Oslo universitetssykehus HF styresak 98/2022 Side 5 av 8 

arbeid med grunnforhold, fundamentering osv.  Dette gav i utgangspunktet en kalkyle 

som lå betydelig over nivået fra konseptfasen.  

 

Derfor er det i forprosjektet arbeidet med å optimalisere og bearbeide prosjektet, og 

tilpasse bruttoarealet. Det er funnet gode løsninger på dette som ikke berører kapasitet 

og funksjon. Arbeidet foregår i et samspill mellom entreprenør, rådgivere, ansatte- og 

brukerrepresentanter og prosjektledelsen. Tiltakene innebærer at bygget for ny 

sikkerhetspsykiatri er tilpasset styringsrammen fra konseptfasen. 

 

I tillegg er det det gjennomført avklaringer og prosjektering av parkeringsløsninger og 

flytting av gartneri. 

 

2.4.2 Parkering 

I tilleggsutredningen til konseptfasen (Helse Sør-Øst RHF styresak 010-2018) ble det 

redegjort for at det var ville være nødvendig å etablere parkeringshus, og at dette var 

estimert til omlag 53 millioner kroner i dagens prisnivå. 

 

I den videre behandlingen av reguleringsplan ble det primo 2020 etter innsigelse fra 

Viken fylkeskommune tatt inn et krav om at parkeringshuset måtte etableres under 

bakken. Denne løsningen gir vesentlige høyere kostnader.  Sammen med den generelle 

prisutviklingen innebærer dette kravet at kalkylen for parkeringshus i dag ligger omlag 

30 millioner kroner over estimatet fra konseptfasen og er nå 82,6 millioner kroner.  

 

Som en del av forprosjektet er det etablert fornyet kontakt med Bærum kommune og 

Viken fylkeskommune for å avklare om det er muligheter for å etablere en alternativ 

løsning. Det er signalisert at dette kan være mulig, forutsatt at det gjennomføres 

nødvendige justeringer i reguleringsplan. Det er utredet to alternative løsninger: 

 

1. Utvidet parkeringsplass (flateparkering).  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 ved en slik løsning er 10-15 millioner kroner. 

 

Alternativ 1 er drøftet med berørte naboer som ikke har vesentlige innsigelser til 

løsningen.  Statsbygg har avvist forslaget med henvisning til at den vil legge beslag på 

areal for eventuelle fremtidige utvidelser. 

 

2.4.3 Re-etablering av gartneri 

Gartneriets plassering innebærer at bygningen må reetableres nord for Ila fengsel. 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. Det er ikke 

regningsvarende eller praktisk mulig å demontere og etablere dagens gartneri på den 

nye lokalisasjonen, og det mest ressurseffektive er å etablere «nytt for gammelt». 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 spesielt to 

forhold:  
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 Ekstraordinær prisoppgang i markedet siden 2017 som ikke fanges opp av 

byggeindeksen 

 Høyere kostnader til fundamentering og opparbeidelse av vei og teknisk 

infrastruktur enn tidligere kalkyler hadde inkludert for flytting av gartneriet 

 

Dette innebærer at kostnadene har økt med 79 millioner kroner sammenlignet med 

estimatene fra konseptfasen. 

 

Det arbeides videre med å avklare kostnader til reetablering av gartneriet frem til 

forprosjektet avsluttes, men det vurderes som lite sannsynlig at kostnadene vil kunne 

reduseres i særlig grad.  

 

2.4.4 Erverv av tomt 

Plasseringen av bygget ble avklart i nært samarbeid med Kriminalomsorgen som er 

sterkt opptatt av at tiltaket etableres nært til Ila fengsel.  

 

Tomt for bygget eies av Statsbygg. Tiltaket har vært gjenstand for statlig regulering, 

og reguleringsplanen ble vedtatt mai 2022.  

 

I dag står det et eldre gartneri på tomta, som benyttes av Ila kretsfengsel. Dette 

gartneriet må erstattes, og Helse Sør-Øst RHF v/prosjektet må bygge et nytt gartneri 

nord for Ila fengsel. Kostnaden for reetableringen bæres av prosjektet. 

 

Tomten skal erverves fra Statsbygg. Forhandlingene har pågått i lengre tid, uten at 

partene har kommet til enighet. Både Statsbygg og Helse Sør-Øst RHF har hentet inn 

verdivurderinger. Disse vurderingene har stor variasjon og avstanden mellom siste 

tilbud fra Helse Sør-Øst RHF og Statsbyggs posisjon er ca. 44 millioner kroner. Helse 

Sør-Øst RHF har innhentet vurderinger fra eiendomsfaglig miljø som peker på at 

reetableringen av gartneriet har en verdi som langt overstiger verdien av den aktuelle 

tomten. Helse Sør-Øst RHF har derfor lagt til grunn at tomten bør overdras 

vederlagsfritt.  

 

I og med at avstanden i vurderingen av tomtens verdi er såpass stor har Helse Sør-Øst 

RHF også foreslått at saken avgjøres ved avtaleskjønn. Dette er avvist av Statsbygg.  

 

Saken er lagt frem for Helse- og omsorgsdepartementet som er i dialog med 

Kommunal- og distrikts departementet for å få avklart erstatningssum.  

 

2.4.5 Oppsummering status 

Med bakgrunn i status for prosjekt ny sikkerhetspsykiatri kan det konstateres at: 

 

 Selve prosjektet (nybygget) er tilpasset basiskostnad og styringsramme fra 

konseptfasen 

 Kostnader til parkeringsløsning er omlag 30 millioner kroner over estimatene fra 

konseptfasen, men kostnadene kan reduseres med inntil 40 millioner kroner, 

avhengig av endelig løsning  

 Kostnader til reetablering av gartneriet ligger omlag 80 millioner kroner over 

estimatene fra konseptfasen. 

 Kostnader til erverv av tomt kan reduseres med 44 millioner kroner gitt at det 

oppnås enighet om at verdien av nytt gartneri må sees i sammenheng med pris for 

selve tomten 
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2.5 Foreløpig usikkerhetsanalyse 

Usikkerhetsanalysen i konseptfasen ga et tillegg på 4 prosent til forventede tillegg 

(P50). Ut i fra den senere tids utvikling i markedet og med henvisning til gjennomførte 

markedsanalyser fra Metier (jfr. styresak 070-2022), er det grunn til å anta at en 

usikkerhetsanalyse i dag vil gi høyere påslag for usikkerhet enn i 2017.  

 

Metier peker i sin analyse på at et påslag i forprosjektfasen i lavere til midlere sjikt, 

normalt vil utgjøre 10-15 prosent.  Det er gjennomført en intern foreløpig 

usikkerhetsanalyse i prosjektet som ga et påslag på omlag 10 prosent på 

basiskostnaden for nybygg til Forventede tillegg (P50) og ca. 17 prosent påslag fra 

P50 til P85 (nivå for lånesøknad). 

 

2.5.1 Styringsramme og kostnadsramme 

På bakgrunn av redegjørelse over kan det gis følgende oversikt over kostnadsstatus i 

prosjektet basert på foreløpige kalkyler i forprosjektet sammenlignet med 

styringsramme og estimater fra perioden før oppstart av forprosjektet. 

 
Alle tall angitt i MNOK kroner med prisnivå august 2022. 

ELEMENT KONSEPTFASE 

fram til oppstart 

forprosjekt 

FORPROSJEKT1 MERKNAD 

Nybygg    

Nybygg (etappe 1) 1 024 
1 375 

 

LSA/PUA 429  

Delsum 1 453 1375  

Forventet tillegg 58 138 Økt til 10% 

Sum nybygg -P50 1 511 1513  

    

Delprosjekter    

Tomt/tilpasning mv 130 188  

Parkering2 53 83  

O-IKT 79 79  

Delsum delprosjekter 262 350  

    

Sum – P50 1 773 1 863  
1Basert på foreløpig forprosjektkalkyle i september 2022. 

2Parkering var ikke inkludert i konseptfasen – ble estimert i og lagt inn som forutsetning for forprosjektet. 

 

Basert på disse resultatene foreslås en styringsramme (P50) for prosjektet på 1 863 

millioner kroner som basis for arbeid med forprosjekt. 

 

2.6 Finansiering 

Prosjektet er tildelt finansiering i to omganger. 

 

 I budsjettavtalen 2018, (Prop. 129 S (2016–2017)), hvor det ble gitt 33 millioner 

kroner til forprosjektering.  

 I statsbudsjettet for 2021, Prop. 1 S (2020–2021), hvor prosjektet ble tildelt 830 

millioner kroner i lån.  

 

Søknaden 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 
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tomtekostnader på 1 101 millioner januar 2017-kroner. Gjenstående låneramme per 1. 

januar 2022 utgjør 791,05 2022-kroner.  

 

Oppdatert usikkerhetsanalyse indikerer et påslag på 17 prosent fra estimat P50 til P85. 

For sum nybygg gir dette en kostnadsramme på 1 770 millioner kroner.  I tillegg 

kommer delprosjekter med en samlet sum på 350 millioner kroner. I og med at 

prosjektet er besluttet utvidet, jfr. sak i styret i Helse Sør-Øst 068-2021 (lokal 

sikkerhetspsykiatri) og sak 010-2022 (regional seksjon for psykiatri og 

utviklingshemning/autisme), er det behov for å søke om utvidet låneramme. 

 

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 

prosjektet legges frem for investeringsbeslutning (B4) og godkjenning av forprosjekt i 

mai 2023. Byggestart for forberedende arbeider som flytting av gartneri kan da skje 

før sommeren 2023, og grunnarbeider for nytt bygg kan starte høsten samme år. Dette 

muliggjør åpning av nytt bygg medio 2026. 

 

Får man en styringsramme som er lavere enn 1 863 millioner kroner vil dette, dersom 

en ikke lykkes med å redusere kostnadene for parkering og erverv av tomt inkludert 

reetablering av gartneriet, medføre behov for å bruke ytterligere tid på bearbeiding av 

selve konseptet. Øvrige milepæler vil da måtte forskyves tilsvarende. 

 

I starten av forprosjektfasen ble det skissert en fremdriftsplan med oppstart av 

forberedende arbeider høsten 2022. Dette har vist seg urealistisk så lenge en ikke har 

en løsning på tomteervervet. Det er også nødvendig å få bedre kontroll med 

kostnadene i prosjektet, før det gjøres større investeringer. 

 

Det er viktig at prosjektets aktiviteter kan fortsette uavbrutt fra forprosjektet leveres til 

det er godkjent. og opsjon på videre arbeid er utløst. 

 

3 Drøfting og behandling i sentralt arbeidsmiljøutvalg 

Saken ble drøftet 23. november i Klinikk psykisk helse og avhengighet.  Den blir 

drøftet med ansattes organisasjoner på foretaksnivå den 30. november 2022. 

 

4 Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 

Det har vært en utvikling i forprosjektfasen som gir en økt kostnadskalkyle for 

prosjektet Ny sikkerhetspsykiatri.  På denne bakgrunn skal Helse Sør-Øst RHF sende 

en justert lånesøknad til Helse og omsorgsdepartementet innen nyttår. Lånesøknaden 

vil basere seg på styringsrammen for prosjektet.  Styret i Helse Sør-Øst RHF skal 

behandle styringsrammen i sitt møte 16. desember 2022. 

 

Administrerende direktør anbefaler at styret støtter en styringsramme for P50-estimat 

på 1 863 millioner kroner (prisnivå august 2022). Styringsrammen inkluderer ikke-

byggnær IKT og representerer et øvre nivå for forventede kostnader. 


