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Saksframlegg 

Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2023 

Sak 008-2023 

Vestre Viken HF – Revidert styringsramme for Nytt sykehus i Drammen 

Forslag til vedtak: 

1. Styret tar til etterretning at prosjektet Nytt sykehus i Drammen har hatt fremdrifts-
utfordringer og merkostnader som følge av komplekse grunnforhold, krevende 
parallellitet i aktiviteter, markedsutviklingen under pandemien og krigen i Ukraina.  
 

2. Styret godkjenner den replanlagte fremdriften ved prosjektet Nytt sykehus i 
Drammen, som innebærer trinnvis ibruktakelse av det nye sykehuset i perioden mai 
til oktober 2025. 
 

3. Styret tar til etterretning at ikke alle økonomiske konsekvenser av replanleggingen 
av prosjektet er avklart, men at det er gjennomført en usikkerhetsanalyse basert på 
situasjonen primo januar 2023. Styret godkjenner at den foreliggende 
usikkerhetsanalysen legges til grunn for revidert styringsramme (P50-estimat), som 
fastsettes til 14,0 milliarder kroner (prisnivå desember 2021). Styret presiserer 
viktigheten av at det er etablert nødvendige tiltak for å holde fremdriften og kontroll 
med den videre kostnadsutviklingen i prosjektet. 
 

4. Styret godkjenner at kostnader til rekkefølgekrav om gang- og sykkelforbindelse 
(undergang under Nedre Strandgate), håndteres som premissendring utenfor 
styringsrammen. Det forutsettes at kostnadene deles forholdsmessig mellom Nytt 
sykehus i Drammen og de andre utviklingsprosjektene som har fått rekkefølgekravet.  
 

5. Styret ber administrerende direktør gjennom de fremtidige prosessene for 
økonomisk langtidsplan og de årlige budsjettene, følge opp at de økonomiske 
konsekvensene av økt styringsramme for Nytt sykehus i Drammen ikke blir til hinder 
for at Vestre Viken HF kan fortsette å levere gode helsetjenester.   

Hamar, 3. februar 2023 

Terje Rootwelt 
administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 

Prosjektet Nytt sykehus i Drammen er i gjennomføringsfase og har høyere forventet 
sluttkostnad enn indeksregulert styringsramme (P50-estimat) besluttet i mars 2019.  
 
Markedssituasjonen som følge av pandemi og krigen i Ukraina har ført til økte kostnader, 
både ved økte priser på råvarer og ved at entreprenørene har priset inn økt risiko. Det er 
også inntruffet risiko vedrørende grunnforhold, forurensning og manglende finansiering av 
infrastrukturtiltak.  
 
Prosjektet arbeidet i 2021 og 2022 med å ta igjen forsinkelser som følge av de krevende 
grunnforholdene. Høsten 2022 ble det arbeidet parallelt med å ferdigstille råbygg og 
etablere tett bygg for behandlingsbyggene, men fuktproblemer fra regnværsperiodene 
forhindret framdriften. Det ble nødvendig å replanlegge prosjektet, med konsekvens for 
ferdigstillelsestidspunkt og kostnader.  

I denne saken beskrives ny fremdriftsplan og usikkerhetsanalyse for prosjektet. 
Usikkerhetsanalysen ble gjennomført primo januar 2023, basert på situasjonen slik den var 
da. Det foreslås revidert styringsramme på grunnlag av denne usikkerhetsanalysen. 
Premissendring knyttet til ett av prosjektets rekkefølgekrav foreslås håndtert utenfor 
styringsrammen. I saken beskrives tiltak for å holde fremdriften og kontroll med den videre 
kostnadsutviklingen i prosjektet. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Bakgrunn  

I styresak 041-2022 Vestre Viken HF – Nytt sykehus i Drammen, kontraktsmessige forhold ble 
styret orientert om usikkerhetsanalyse utført i mars 2022 for Nytt sykehus i Drammen. 
Denne viste en oppdatert prognose for prosjektet som lå 1,6 milliarder kroner over godkjent 
og indeksjustert styringsramme (P50-estimat). Økt prognose skyldtes markedsmessige 
forhold og ekstraordinært økte priser som følge av pandemien. Effekter av krigen i Ukraina 
var ikke inkludert i prognosen. 

Styret er i etterkant av dette holdt løpende orientert om status for Nytt sykehus i Drammen, 
blant annet gjennom sak 117-2022 Tertialrapport for regionale byggeprosjekter og sak 123-
2022 Regionale byggeprosjekter i gjennomføringsfase – finansiering og fullmakter (unntatt 
offentlighet). I sak 123-2022 ble styret i møte 21. oktober 2022 orientert om oppdatert 
usikkerhetsanalyse utført i september. Denne usikkerhetsanalysen viste samme forskjell 
mellom oppdatert prognose og styringsramme som i analysen fra mars. Nå var imidlertid 
effekter av krigen i Ukraina innarbeidet og sannsynligheten for forsinkelser var vurdert 
høyere. Markedsrisikoen var redusert i og med at flere større kontrakter var inngått det 
siste halve året. I vedtaket i denne saken ba styret administrerende direktør fremme forslag 
til justert styringsramme for prosjektet for styrebehandling. Eventuelle kontrakter som i 
mellomperioden oversteg gjeldende styringsramme og gikk ut over administrerende 
direktørs generelle fullmakter skulle fremmes styret for beslutning. I samme styresak ble 
forhold knyttet til finansiering av inntruffet risiko avklart, jf. også styresak 133-2021 Vestre 
Viken HF – Nytt sykehus i Drammen, inntruffet risiko.  
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Administrerende direktør orienterte muntlig i styremøtet 21. oktober 2022 om at 
prosjektstyret for Nytt sykehus i Drammen hadde besluttet en replanlegging av fremdriften 
for byggeprosjektet. Behovet for replanlegging hadde utgangspunkt i forsinkelser i 
oppføringen av behandlingsbygg for det nye sykehuset. Dette har også medført justering av 
fremdrift for sengebyggene, da sengebyggene ligger i etasjene over behandlingsbyggene. I 
sak 162-2022 Driftsorientering fra administrerende direktør ble styret orientert om status i 
arbeidet med denne replanleggingen av fremdriften for Nytt sykehus i Drammen. Det ble 
også orientert om at det etter at kostnadskonsekvenser ved replanleggingen var avklart, 
skulle gjennomføres en usikkerhetsanalyse av prosjektets samlede kostnader. Usikkerhets-
analysen som ble utført av Atkins primo januar 2023, viser et beregnet P50-estimat 
(prisnivå desember 2021) på 14,0 milliarder kroner. Dette utgjør en økning på 800 
millioner kroner fra usikkerhetsanalysene utført i 2022, og er i all hovedsak knyttet til 
forsinkelsene i fremdriften i høst og den etterfølgende replanleggingen av prosjektet. Samlet 
økning fra indeksjustert styringsramme er således 2,4 milliarder kroner. Prosjektet for Nytt 
sykehus i Drammen behandlet usikkerhetsanalysen i møte 19. januar 2023. Prosjektstyrets 
vedtak er ifølge foreløpig protokoll: 

1. Prosjektstyret tar til orientering at det er under utarbeidelse en oppdatert 
usikkerhetsanalyse som skal legges til grunn for dialog med Vestre Viken HF og Helse 
Sør-Øst RHF om revidert styringsramme for prosjektet.  
 

2. Prosjektstyret ber prosjektdirektør gå i dialog med prosjekteier Helse Sør-Øst RHF om 
fullmakt til nødvendige kontraktsinngåelser og avklaringer av kontraktsmessige 
forhold i forbindelse med replanleggingen av prosjektet.  

 

På tidspunktet for behandling i prosjektstyret var planen å fremme sak om revidert 
styringsramme i styremøtet 9. mars. Dialogen med prosjektdirektør viste behov for 
kontraktsavklaringer som uten en revidering av styringsrammen, ville gå ut over 
administrerende direktørs fullmakt. Dette gjorde det nødvendig for fremdriften i prosjektet 
med tidligere behandling i styret. 

Styret i Vestre Viken HF behandlet sak Informasjon om forslag om økt styringsramme samt 
endret fremdriftsplan for Prosjekt Nytt sykehus Drammen – til behandling i styret i Helse Sør-
Øst i ekstraordinært styremøte 3. februar 2023. Dette styremøtet ble avholdt for lukkede 
dører jf. helseforetaksloven § 26a andre ledd punkt 2. Styret i Vestre Viken HF fattet 
følgende enstemmige vedtak, jf. foreløpig protokoll av 3. februar 2023: 

1. Styret tar til orientering at resultatet av den eksterne usikkerhetsanalysen for PNSD 
per januar 2023 innebærer at styringsrammen (P50) som lå til grunn for 
styrebehandlingen i 2019 må utvides, samt at vedtatt fremdriftsplan revideres. 

 
2. Styret er svært bekymret over den økonomiske utviklingen og gjenværende høy risiko i 

byggeprosjektet, og mulige konsekvenser dette kan få for foretakets fremtidige drift og 
pasienttilbud.  

 
3. Styret konstaterer at en situasjon med utvidet styringsramme ikke er regulert gjennom 

styrebehandlingene i hhv Vestre Viken og Helse Sør-Øst i 2019 og heller ikke i 
prosjektets styringsdokument for gjennomføringsfasen. Styret er blitt gjort kjent med 
at styret i Helse Sør-Øst i sak 123-2022 (styremøte 21. oktober 2022) Regionale 
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byggeprosjekter i gjennomføringsfase – finansiering og fullmakter (u off) skal ha lagt 
til grunn at risikoen ved overskridelser skal bæres helt eller delvis av foretaket som skal 
motta prosjektet. Dette for å «sikre riktige incentiver for kostnadsstyring og 
gevinstuttak i helseforetakene». Styret mener en slik begrunnelse ikke kan anvendes for 
PNSD, og et slikt vedtak bør heller ikke gis tilbakevirkende kraft. 

 
4. Styret understreker at Vestre Viken i tråd med vedtakene i 2019 har etablert en 

gevinstrealiseringsplan samt at foretaket vektlegger sterk kostnadsstyring for å sikre 
nødvendig likviditet og egenkapital ved overtakelse av prosjektet. Styret er av den 
oppfatning at det er ikke helseforetaket som har forårsaket de ekstraordinære 
kostnadsoverskridelsene i PNSD. Styret mener på dette grunnlag at det ikke er rimelig 
at en varslet økning i styringsrammen P50 samt forventet økning i sluttkostnad skal 
belastes helseforetaket. 

 
5. Styret viser til planlagt behandling av sak i styremøte i Helse Sør-Øst 10. februar om 

revidert fremdriftsplan og utvidelse av styringsrammen for PNSD, og vil avvente 
endelig vedtak i saken. Styret ber om å bli oppdatert om endelig vedtak i Helse Sør-Øst 
styret samt eventuelle konsekvenser av dette for Vestre Viken. 

 
6. Styret ber om at administrerende direktør sammen med styrets leder og nestleder går i 

dialog med administrerende direktør i Helse Sør-Øst for å avklare hvordan Helse Sør-
Øst vil bidra til at foretaket kan opprettholde sin økonomiske bærekraft gitt de 
betydelige krav til effektivisering som foretaket allerede er pålagt. En fremtidig 
økonomisk belastning utover det som følger av opprinnelige styrevedtak fra 2019 vil 
måtte få konsekvenser for foretakets fremtidige drift og evne til å yte likeverdige og 
forsvarlige helsetjenester.  

 

2.2 Fremdriftsutfordringer og merkostnader 

 
Ved utgangen av 2022 hadde prosjektet nådd cirka 40 % av totalt omfang. Råbygg for 
behandlings- og sengebygg øst ble ferdigstilt ved utgangen av desember, og råbygg for 
behandlings- og sengebygg vest ferdigstilles i løpet av februar. Grunnarbeider for 
psykiatribygget og adkomstbygget ble ferdigstilt i høst. Forpliktet beløp i prosjektet var ved 
årsskiftet 9,2 milliarder kroner, og påløpte kostnader var fem milliarder kroner. 
 
Krevende grunnforhold og feilprosjektert boremetode førte tidlig i prosjektgjennomføringen 
til forsinkelser på fem til seks måneder i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Det ble 
vurdert som mulig å ta igjen forsinkelsen ved å iverksette forseringstiltak i gjennomføringen 
av råbygg. Disse forseringstiltakene gikk i hovedsak etter planen, men nye 
fremdriftsutfordringer oppsto og det har oppstått kostnader ut over de opprinnelig 
kalkulerte forseringskostnadene. De økte kostnadene er relatert til utfordringer med 
grunnarbeid, økte mengder armering, økte kostnader på stål og forsinket levering av 
stålkonstruksjoner på grunn av krigen i Ukraina. Forsinkelsene førte til økt grad av 
parallellitet i arbeid. Det har blant annet påløpt økte kostnader for to-skifts arbeid for å 
håndtere HMS (helse-, miljø og sikkerhet) i forbindelse med arbeidene med sengebygg over 
behandlingsbyggene og poliklinikkbyggene. Det har likevel fortløpende blitt vurdert som 
regningssvarende å prioritere fremdrift på de to råbyggsentreprisene for å søke å komme 
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tilbake på opprinnelig fremdriftsplan. Råbyggsentreprise øst er overlevert, mens 
råbyggsentreprise vest har overlevering i februar.  
 
For arbeidet med tett hus var det i kontrakten datofestede milepæler for når leverandør 
skulle få tilkomst til de enkelte bygg. Da råbygg ikke var ferdig på de aktuelle datoene for 
servicebygg, poliklinikk vest og behandlingsbyggene, ble det utfordringer med tilkomst i 
henhold til plan. Entreprenør har i større grad måtte håndtere økt parallellitet i arbeidet. 
Dette har ført til lavere produktivitet og krav om tilleggskompensasjon fra entreprenør. Det 
er innarbeidet estimater for utfallet av disse forhandlingene i usikkerhetsanalysen og 
dermed i grunnlaget for revidert styringsramme. 

I og med at bygget ikke har vært tett i høst- og vintermånedene, har prosjektet hatt 
problemer med vanninntrenging og fuktskader. Siste hendelser med vanninntrenging var i 
romjulen og nyttårshelgen. Til tross for døgnkontinuerlig beredskap var det ikke mulig å 
unngå vanninntrenging flere steder i bygget. Betydelige ressurser har vært brukt på 
skadebegrensning, men det har ikke vært mulig å unngå at noen områder har fått 
vannskader. Prosjektet har kontinuerlig beredskap ved varsler om mye nedbør, slik at 
eventuell ny vanninntrenging ikke skal påføre skade. Inntil sengebyggene har fått tett tak og 
yttervegger vil det fortsatt være risiko for vann inn i konstruksjonen, men i første omgang 
gjelder dette i heis- og trappesjakter. 

Koronapandemien og krigen i Ukraina har medført lavere produktivitet i 
entreprisearbeidene og ekstraordinær prisøkning. Det har for det meste vært god 
konkurranse om entreprisene i prosjektet, men prisnivået på de fleste tilbudene har ligget 
over det som var kalkulert i forprosjektfasen. Indeksjusteringen av styringsrammen treffer 
ikke det enkelte prosjekt akkurat slik det er truffet av prisøkningen. Det gjøres analyser av 
hvordan dette er tilfellet for Nytt sykehus i Drammen, inkludert sammenlikning med 
prosjektene ved Radiumhospitalet. For Nytt sykehus i Drammen har også generell 
underestimering av enkelte kostnadsposter i tidligfase gitt merkostnader i forhold til 
opprinnelig budsjett. Blant annet har behovet for ressurser til felles rigg, 
byggherreadministrasjon og prosjektering vært undervurdert.  
 
 
2.3 Replanlegging av fremdrift 

Høstens forsinkelser og fuktproblemer førte til at prosjektdirektør anbefalte stans i deler av 
prosjektet, for en replanlegging av videre framdrift. Dette ble vurdert som nødvendig for å få 
tid til å ferdigstille råbygg og tett bygg for behandlings- og sengebygg før de innvendige 
arbeidene starter. Prosjektstyret godkjente dette i prosjektstyremøte 17. oktober 2022. 
Etter en periode med skadebegrensning og replanlegging, startet arbeidet etter ny 
framdriftsplan 21. november 2022. Det gjøres kontinuerlig et planleggings- og 
koordineringsarbeid for å sikre best mulig utnyttelse av ledige ressurser på andre områder 
av prosjektet, slik at uproduktiv ventetid og tilleggskrav fra entreprenører reduseres i størst 
mulig grad.   
 
Replanleggingen er vurdert sammen med Vestre Viken HF når det gjelder konsekvenser for 
ibruktakelse av det nye sykehuset. Omforent plan er en trinnvis ibruktakelse, men nå med 
tre trinn istedenfor to. Ibruktakelse av bygg for psykisk helsevern og rus, adkomstbygg og 
servicebygg, utsettes fra januar til mai 2025. Delvis ibruktakelse av somatisk poliklinikk, 
samt noen sentrale støttefunksjoner, flyttes fra januar til august 2025, og full ibruktakelse av 
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det nye sykehuset utsettes fra mai til oktober 2025. Varighet på test- og 
igangkjøringsperioden etter mekanisk ferdigstillelse er ikke avkortet, og er fortsatt på ti 
måneder.  

Det har vært krevende å avklare de merkantile konsekvensene av replanleggingen. Flere av 
entreprenørene har fremsatt krav om reforhandling av betingelsene i kontrakten. Kravene 
som er presentert er knyttet til: 

• Økte kostnader ved forlenget byggetid 
• Økte kostnader til omdisponering av planlagte ressurser 
• Økte kostnader til lagerleie 
• Økte kostnader på grunn av endringer i rekkefølge på arbeidsoppgaver 

 
Isolert sett er replanleggingen beregnet å koste om lag 500 millioner kroner. Det er 
merkostnader ved de innvendige bygningsmessige arbeidene som utgjør størst andel av 
denne kostnaden.  Det benyttes juridisk bistand, og ressurser fra Sykehusbygg HF bistår for 
å vurdere og konkludere på entreprenørenes krav.  
 
 
2.4 Usikkerhetsanalyse og revidert styringsramme 

Usikkerhetsanalysene fra mars og september 2022 viste en beregnet P50-verdi (prisnivå 
desember 2021), som var 1,6 milliarder kroner høyere enn prosjektets styringsramme. 
Usikkerhetsanalysen fra primo januar 2023 viser et P50-estimat (prisnivå desember 2021) 
som er 2,4 milliarder kroner høyere enn styringsrammen.  

Hovedårsaken til endringen er behovet for replanlegging av prosjektet med fem måneders 
forsinket ibruktakelse, inkludert årsakene til at replanleggingen ble nødvendig. I 
usikkerhetsanalysen fra september 2022 var det lagt inn en effekt av seks måneders 
forsinkelse av prosjektet, beregnet til 500 millioner kroner med 50 prosent sannsynlighet. 
Konsekvensen av forsinkelsen var altså estimert til om lag det kostnaden er estimert til nå, 
men innarbeidet med halvparten på grunn av 50 prosent sannsynlighet. I tillegg kommer 
høstens merkostnader ved parallellitet i arbeidet, lavere produktivitet og ekstraarbeid på 
grunn av fuktproblemene. Det er også innarbeidet økte kostnader til juridisk bistand, energi 
samt enkelte kontraktsinngåelser over budsjett. 

I usikkerhetsanalysen er det ut over estimater for sluttkostnad per kontrakt og 
replanleggingen, lagt til grunn usikkerhetselementer knyttet til: 

- Tverrfaglige merkostnader i produksjon og testfase utover det som er medtatt i den 
enkelte entreprise – innenfor gjeldende hovedplan 

- Merkostnader knyttet til forskyvning av hovedmilepæler for innflytting 

P50-estimat (prisnivå desember 2021) er nå 14,0 milliarder kroner, mens P85-estimat 
(prisnivå desember 2021) er 14,5 milliarder kroner. Indeksjustert styringsramme (P50-
estimat) fra 2019 til samme kroneverdi er 11,6 milliarder kroner, mens kostnadsrammen 
(P85-estimat) er 13,2 milliarder kroner. Dette betyr at anslaget nå er 800 millioner kroner 
utover kostnadsrammen (P85-estimat). Forhold som finansieres utenfor styringsrammen er 
ikke innregnet i ovenstående, jf. styresak 133-2021 Vestre Viken HF – Nytt sykehus i 
Drammen, inntruffet risiko (477 millioner kroner) samt avtaler om infrastrukturbidrag i 
forbindelse med tomteerverv (110 millioner kroner).  
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I styresak 146-2022 Oslo universitetssykehus HF – forprosjektrapport Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet inngikk nedenstående tabell med sammenlikning av kvadratmeterpris.  

Prosjekt 
Kostnad 

Konto 1-6 + 8 

Forventet 

tillegg 

Forventet 

tillegg 

Sammenlignbar 

Kr./kvm 

Nye Rikshospitalet 60 000 12,7 % 7 620 67 620 

Nye Aker 57 800 10,7 % 6 185 63 985 

RAD inkl. proton 59 300 8,0 % 4 744 64 044 

Nytt sykehus i Drammen 50 400 6,0 % 3 024 53 424 

Nytt Østfoldsykehus 56 900 Sluttkostnad Sluttkostnad 56 900 

Tabell 1: Sammenligning av kvadratmeterpris (jf. styresak 146-2022 Oslo universitetssykehus HF – Forprosjektrapport 
Nye Aker og Nye Rikshospitalet). Kvadratmeterpris er ekskl. mva og i prisnivå januar 2021. 

Dersom styringsrammen økes til 14,0 milliarder kroner, betyr det en økning fra nåværende 
styringsramme på litt under 21 prosent. De fire prosjektene ovenfor viser i gjennomsnitt en 
kvadratmeterpris på cirka 18 prosent over Nytt sykehus i Drammen. Dersom kun de tre 
nyeste prosjektene tas med i sammenlikningen, ligger de cirka 22 prosent over Nytt sykehus 
i Drammen.  

Om lag 1,7 milliarder kroner av økningen i styringsrammen er beregnet å kunne henføres til 
sammenligningsgrunnlaget for tabellen over. Resterende økning i styringsrammen på om 
lag 700 millioner kroner, er knyttet til rekkefølgebestemmelser, utomhusarbeider og 
relatert byggherreadministrasjon. Når 1,7 milliarder av den økte styringsrammen legges til 
beregningen, blir sammenlignbar kostnad for Nytt sykehus i Drammen på om lag 64 600 
kroner per kvadratmeter.  

Statlige byggeprosjekter finansieres over statsbudsjettet med hele kostnadsrammen, P85-
estimat. Dette gjelder ikke for de regionale helseforetakene, som finansieres med 70 prosent 
lån fra Helse- og omsorgsdepartementet av kostnadsrammen, P85-estimat. Det enkelte 
regionale helseforetak etablerer selv styringsrammer for prosjektene. I Helse Sør-Øst settes 
byggeprosjektenes styringsrammer til P50-estimat.  

Prosjektet Nytt sykehus i Drammen er finansiert med 70 prosent lån av den tidligere 
kostnadsrammen, P85-estimat, som var 13,2 milliarder kroner (prisnivå desember 2021). 
For den delen av sluttkostnaden som overstiger tidligere P85-estimat, gis det ikke lån. Slik 
praksis er i dag, reguleres låneutbetalingene med deflator og ikke tilsvarende 
byggekostnadsindeks som styrings- og kostnadsramme reguleres med. Dette vil medføre at 
endelig låneandel på prosjektet avviker fra 70 %.   

Nytt sykehus i Drammen er ikke det eneste prosjektet som er rammet av de ekstraordinære 
markedsforholdene med tilhørende lavere produktivitet og høyere kostnader. Styret er 
blant annet orientert om prosjektet Livsvitenskapsbygget, hvor Statsbygg er prosjekteier, og 
hvor situasjonen også er at prognosene overstiger styringsrammen, jf. styresak 123-2022 
Regionale byggeprosjekter i gjennomføringsfase – finansiering og fullmakter (unntatt 
offentlighet). Livsvitenskapsbygget er i en tidligere fase av gjennomføring. 
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I kommende budsjettrevisjon for Nytt sykehus i Drammen vil styringsrammen 
indeksreguleres til 2022-kroner. En foreløpig beregning viser at indeksreguleringen er 
tilstrekkelig til å håndtere lønns- og prisregulering i 2022 på kontraktene og gjenstående 
forpliktelser.   
 

2.5 Rekkefølgekrav og premissendring 

Nytt sykehus i Drammen er gjennom reguleringen av sykehusområdet pålagt omfattende og 
kostbare rekkefølgekrav. Budsjettet for rekkefølgekrav i 2021-kroner var på i underkant av 
300 millioner kroner, mens påløpte og estimerte kostnader beløper seg til i overkant av 700 
millioner kroner (begge beløp etter fratrekk av avtalte infrastrukturbidrag, blant annet fra 
Drammen Helsepark).  

I arbeidet med forprosjektet for Nytt sykehus i Drammen ble det bekreftet at Drammen 
kommune i forbindelse med detaljreguleringen ikke ville stille krav til opparbeidelse av 
gang- og sykkelvei under Strandveien (nå Nedre Strandgate). Detaljregulering for tomten til 
det nye sykehuset og Drammen helsepark ble gjennomført våren og sommeren 2019. I 
forbindelse med behandlingen kom Statens vegvesen med innsigelser til dette forholdet. 
Statens vegvesen stilte som krav for at de trakk sin innsigelse at det ble lagt inn en 
rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av undergangen primært før sykehuset tas i 
bruk, sekundært samtidig med etablering av parkeringshuset på Tomtegata 64. Drammen 
kommune har i ettertid stilt tilsvarende rekkefølgebestemmelse overfor Tomtegata 64 AS, 
og nå er også Tomtegata 80 varslet om samme rekkefølgekrav. Prosjektet er i dialog med 
eierne av disse utviklingsprosjektene om kostnadsdeling vedrørende tiltaket, og 
gjennomføring er ikke igangsatt. Total kostnad er estimert til 90 millioner kroner. Dette 
tiltaket var ikke tatt inn i prosjektets kalkyler ved beslutning av styringsrammen i mars 
2019, og må derfor ses som en premissendring for prosjektet. Finansieringsalternativene er 
at tiltaket må dekkes innenfor gjeldende styringsramme, at styringsrammen økes på 
bakgrunn av dette forholdet, eller at finansieringen skjer utenfor styringsrammen 
tilsvarende forholdene referert til som inntruffet risiko i styresak 133-2021 Vestre Viken HF 
– Nytt sykehus i Drammen, inntruffet risiko.  Det siste alternativet gjør håndteringen mest 
konsistent for liknende forhold.  

Fratrukket 90 millioner kroner for ovennevnte premissendring, utgjør estimert kostnad for 
rekkefølgekravene i overkant av 300 millioner kroner mer enn budsjett. Årsakene til 
merkostnaden er i stor grad de samme som for resten av prosjektet; grunnforholdene, 
markedsforhold, men også endringer i omfang. Det siste gjelder blant annet gangbro fra 
Brakerøya stasjon (det var forutsatt kulvert under jernbanen), sjøledning over 
Drammensfjorden og pumpehus (istedenfor tilkobling til eksisterende ledningsnett) og 
flomsikker tilkomst til sykehuset fra øst (som blir mer kompleks og omfattende enn 
forutsatt).  

 

2.6 Tiltak for å holde fremdriften og kontroll med kostnadsutviklingen 

Både prosjektorganisasjonen og Helse Sør-Øst RHF som eier gjennomfører flere tiltak for å 
etablere og beholde trygghet for at prosjektet nå kan holde fremdrift i henhold til de nye 
planene og for å holde kontroll med kostnadsutviklingen.  
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Prosjektet styrkes med ressurser fra Sykehusbygg HF. Prosjektdirektør har fått tilført 
dedikerte ressurser for å vurdere behov for blant annet organisatoriske og strukturelle 
justeringer, samt enda tettere byggeplassoppfølging. Arbeidet vil bli konkludert primo 
februar og tiltak vil implementeres fortløpende i tett dialog med prosjektstyret. En gruppe 
med støtte fra Sykehusbygg HF går igjennom entreprenørenes krav som følge av 
replanleggingen av prosjektet.  

Prosjektstyret er utvidet med en erfaren ekstern deltaker, slik at det nå er to eksterne 
deltakere i prosjektstyret, med lang erfaring fra prosjektledelse og eierstyring av prosjekter. 
Med denne suppleringen styrkes prosjektstyrets kompetanse på den videre prosessen med 
ferdigstillelse og overlevering av prosjektet.  

Helse Sør-Øst RHF har fra og med januar 2023 etablert avdelingen Porteføljestyring bygg, 
for å styrke eierstyringen av byggeprosjekter i gjennomføring. Dette som en forsterkning av 
eierstyringen av prosjekter under gjennomføring og en forsterkning til eksisterende 
organisering av bygg- og eiendomsområdet. Det er igangsatt rekruttering og i mellomtiden 
engasjert ekstern støtte til oppfølgingen av prosjektene. Også på lengre sikt vil det bli 
inngått avtale med ekstern part, for løpende å ha tilgang til spisskompetanse og et bredt 
erfaringsgrunnlag for å drive god eierstyring. 

Ved en revidert styringsramme basert på P50-estimatet i siste usikkerhetsanalyse, vil det 
legges opp til at prosjektstyret får budsjettdisponeringsadgang opp til P30-estimat (13,76 
milliarder kroner) og at prosjektet rapporterer månedlig på utviklingen mot dette nivået.  
Differansen mellom P30- og P50-estimat disponeres av administrerende direktør i Helse 
Sør-Øst RHF.  

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å igangsette en følgeevaluering av prosjektet, hvor ekstern 
part engasjeres for å evaluere gjennomføringen til nå og deretter evaluere den videre 
utviklingen i prosjektet. 

 

2.7 Konsekvenser for økonomisk bæreevne i Vestre Viken HF  

I styresak 123-2022 Regionale byggeprosjekter i gjennomføringsfase – finansiering og 
fullmakter (unntatt offentlighet) omtales konsekvensene av at sluttkostnad overstiger 
styringsrammen:  

Hvis sluttkostnadene blir høyere enn styringsrammen for byggeprosjekter, utfordrer dette 
regionens og helseforetakenes likviditet og økonomiske resultater.  
Helseforetaksgruppen styrer sine regionale byggeprosjekter etter P50-estimater, 
styringsrammen. Det betyr at det er like sannsynlig at endelig kostnad ender under 
styringsrammen, som over. Enten et prosjekt eies av Helse Sør-Øst RHF eller helseforetaket som 
skal ta i bruk bygget, vil byggets sluttkostnad og tilhørende finansiering tilhøre helseforetaket. 
Hvis Helse Sør-Øst RHF skulle eie all risiko over styringsrammen, skaper dette feil incentiver for 
kostnadsstyring i prosjektene og gevinstuttak i helseforetakene.  
Eierskapet til prosjektene er lagt til det regionale helseforetaket fordi det er vurdert at for 
enkelte av de store prosjektene har det regionale helseforetaket bedre forutsetninger og 
erfaring med å eie gjennomføringen, enn hva et enkelt helseforetak har, som ikke har 
gjennomført slike store byggeprosjekter tidligere.  
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I det enkelte års budsjett vil det kunne vurderes å tildele ekstraordinær inntektsstøtte til 
helseforetakene som har tatt i bruk nye bygg. Det vil da kunne tas særskilt hensyn til 
virkningen på byggets kostnad av de ekstraordinære markedsforholdene prosjektet har vært 
utsatt for. 

Ovenstående gjelder generelt og er uavhengig av hva som er årsaken til merkostnadene. De 
økte kostnadene ved Nytt sykehus i Drammen skyldes forhold som Vestre Viken HF ikke 
selv har hatt kontroll på. Det er imidlertid hensiktsmessig at de generelle prinsippene for 
henføring av kostnadene følges, og at byggets sluttkostnad tilhører helseforetaket. Vestre 
Viken HF og Helse Sør-Øst RHF skal ha dialog om disse forholdene i de årlige prosessene for 
oppdatering av økonomisk langtidsplan og årsbudsjett.  

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Prosjektet Nytt sykehus i Drammen har hatt fremdriftsutfordringer og merkostnader. 
Utgangspunktet med komplekse grunnforhold kombinert med prosjekteringsfeil, har gitt en 
krevende framdrift med parallellitet i aktiviteter. Markedsutviklingen under pandemien og 
krigen i Ukraina har medført ekstraordinære kostnadsøkninger, både som følge av økte 
råvarepriser, leveranseutfordringer blant annet for stål og entreprenørenes risikotillegg. 

Replanleggingen høsten 2022 som følge av fremdriftsutfordringer og fuktproblemer var 
nødvendig, men innebærer dessverre en fem måneders forskjøvet ibruktakelse av det nye 
sykehuset. Replanlagt fremdrift og den trinnvise ibruktakelsen i perioden mai til oktober 
2025 er avtalt i dialog med Vestre Viken HF, og anbefales godkjent.  

Ikke alle økonomiske konsekvenser av replanleggingen av prosjektet er avklart, men det er 
gjennomført en usikkerhetsanalyse basert på situasjonen primo januar 2023. 
Administrerende direktør vil legge opp til en budsjettdisponeringsadgang for prosjektstyret 
opp til P30-estimat (13,76 milliarder kroner) og at prosjektet rapporterer månedlig på 
utviklingen mot dette nivået.  Differansen mellom P30- og P50-estimat vil disponeres av 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør anbefaler at styret 
godkjenner at den foreliggende usikkerhetsanalysen legges til grunn for revidert 
styringsramme (P50-estimat), som fastsettes til 14,0 milliarder kroner (prisnivå desember 
2021).  

Etter godkjenning av forprosjektet og etablering av styringsramme for prosjektet ble det 
som en del av detaljreguleringen av sykehusområdet gitt et rekkefølgekrav som ikke var 
medregnet i prosjektets kalkyler. Dette blir altså en premissendring for prosjektet. Kravet 
gjelder gang- og sykkelforbindelse (undergang under Nedre Strandgate) og er estimert til 90 
millioner kroner. Kravet er også gitt Tomtegata 64 AS og varslet til Tomtegata 80, og 
prosjektet er i dialog med disse naboene om kostnadsdeling. Administrerende direktør 
anbefaler at styret godkjenner at kostnader til premissendring ved rekkefølgekrav sammen 
med Tomtegata 64 AS og Tomtegata 80, håndteres utenfor styringsrammen. Det forutsettes 
at kostnadene deles forholdsmessig mellom Nytt sykehus i Drammen og de andre 
utviklingsprosjektene.  
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Administrerende direktør har igangsatt tiltak for å styrke ressurssituasjonen i 
prosjektorganisasjonen og har styrket organiseringen i Helse Sør-Øst RHF av eierstyringen 
av byggeprosjekter. Det vil også bli gjennomført en følgeevaluering av prosjektet.  

De økte kostnadene ved Nytt sykehus i Drammen skyldes forhold som Vestre Viken HF ikke 
selv har hatt kontroll på. Det er imidlertid hensiktsmessig at de generelle prinsippene for 
henføring av kostnader følges, og at byggets sluttkostnad tilhører helseforetaket. Vestre 
Viken HF og Helse Sør-Øst RHF skal ha dialog om disse forholdene i de årlige prosessene for 
oppdatering av økonomisk langtidsplan og årsbudsjett. Administrerende direktør vil følge 
opp at de økonomiske konsekvensene av økt styringsramme for Nytt sykehus i Drammen 
ikke blir til hinder for at Vestre Viken HF kan fortsette å levere gode helsetjenester.   

 

 

 

 

 

 
Trykte vedlegg  

• Usikkerhetsanalyse Prosjekt Nytt Sykehus Drammen, Rapport 13. januar 2023, Atkins (unntatt 
offentlighet, jf. Offl. §23, 1. ledd) 

Utrykte vedlegg: 
• Ingen 
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