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Vestre Viken HF

• Etablert i 2009 

• Ca. 495 000 innbyggere

• 22 kommuner

• 4 somatiske sykehus

• Psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling



Kort historikk nytt sykehus i Drammen

Mulighetsstudie 2011 Utviklingsplan 2012-2013 Idefase 2014

Konseptfase 2015-2016 Forprosjekt 2018





Tomt i 2 kommuner



Brakerøya
- fra industri til sykehus



Brakerøya
- fra industri til sykehus
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Byggeprosjektet 

• Tomten formeldt overtatt av 
Vestre Viken HF i mars 2019

• Oppstart rivearbeider 18.3.2019 
– Rivearbeid med demontering av 

innvendige tekniske installasjoner 

• Formell oppstart rivearbeider 7.5.2019

• Gravestart 14.10.2019 

04112019 til 18112019 - Brakerøya i sakte film.mp4


Prosjektorganisasjon Helse Sør-Øst RHF 

• Helse Sør-Øst RHF har etablert egen prosjektorganisasjon med 
ressurser fra Sykehusbygg HF med ansvar for å styre arbeidet med 
utviklingen og bygging av nytt sykehus i Drammen

• Samordnes med de store sykehusprosjektene i Oslo

• Vestre Viken HF har egen prosjektorganisasjon som er ansvarlig for 
forankring i egen organisasjon og sikre driftsøkonomiske og gode 
løsninger for pasienter, pårørende  og ansatte

• Det er etablert egen samhandlingsstruktur mellom 
Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF







Fremdrift

Milepæl Tidspunkt

Start klargjøring og graving Oktober 2019

Start grunn og fundamenter Mai 2020

Start byggearbeider August 2020

Start testing April 2024

Start flytting og gradvis drift Januar 2025

Sykehus i full drift Mai 2025



Nytt sykehus i Drammen



Drammen Helsepark



Drammen Helsepark



Helseklynge

• Drammen Helsepark ønsker å etablere en helseklynge til andre offentlige og 
private helserelaterte funksjoner:

– Helsehus/legevakt Drammen kommune 

– Utdanning

– Forskning

– Ulike behandlings- og omsorgstilbud

– Helserelatert næringsutvikling

– Sykehotell/pasienthotell

• Totalt ca. 77 000 m²



• Bystyret i Drammen kommune har i forbindelse med planlegging av nytt 
sykehus på Brakerøya vedtatt å utrede muligheten for å etablere 
helsehus/legevakt i tilknytning til sykehuset

Helsehus/legevakt Drammen kommune 

• Både sykehuset og kommunen ser 
betydelige synergieffekter ved en 
lokalisering av helsehus/legevakt i 
umiddelbart nærhet til sykehuset

• Ser på muligheten for direkte 
tilknytning mellom sykehuset og 
helsehus/legevakt



Hva skal nytt sykehus i Drammen inneholde

• Lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande 

og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken

• Det skal etableres stråleterapi som nytt behandlingstilbud innen 

helseforetaket  

• Skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus

 Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern og rus 

behandling  på sykehusnivå

 Viktig milepel for hele Vestre Viken HF



Fag og funksjonsfordeling

Fag og funksjonsfordeling i helseforetaket er besluttet i Vestre Vikens  
utviklingsplan 2035 og videreføres i nytt sykehus 

 Dagens områdefunksjoner ved Drammen sykehus videreføres

 I tillegg etablereres stråleterapi for hele opptaksområdet 

I forbindelse med optimalisering av nytt sykehus ble det besluttet å:

 Etablere nevrologisk poliklinikk på Bærum sykehus for befolkningen i Asker og 
Bærum

 Etablere poliklinikk for barn og unge ved Bærum sykehus for befolkningen i 
Asker og Bærum 

Planlegger  å etablere tilbud for AMD-behandling (Øye-seksjonen) ved Bærum 
sykehus 



Nytt sykehus i Drammen 

Dimensjonerende rom: 

Somatikk

• 378 senger

• 56 dagplasser 

• 173 poliklinikkrom

• 23 operasjonsstuer

Psykisk helsevern og rus

• 167 senger

• 16 poliklinikkrom

Areal/rom:

• Totalt areal 122 000 m²

• Funksjonsareal 51.145 m²

• Antall rom ~ 5.500 

• Tilrettelagt for utvidelse på 
ca. 40 000 m²



Hovedfunksjoner

• Samling av somatikk og  
sykehuspsykiatri innen psykisk 
helsevern og rus

• Adkomstbygg med fellesfunksjoner

• Glassgaten - kommunikasjonsåren

• Psykiatri - 3 bygg 

• Behandlingsbygg - med akutt, bilde, 
operasjon, laboratoriemedisin

• Poliklinikker  og strålebehandling 
- 2 bygg

• Sengebygg - sengeposter 4 etasjer

• Servicebygg - varelevering



Pasient- og ansattinnganger

ANSATTE PASIENTER/
PÅRØRENDE



Akuttinnganger

AKUTTMOTTAK

AKUTTINNGANG  
PHR

AMBULANSEINNGANG



• En inngang fra glassgate på 
hvert plan

• Ventefunksjon i gate og 
ved resepsjon

• Felles resepsjon og 
støttefunksjoner

• Kontor og møteroms fasiliteter 
samlet

Poliklinikkene
Ortopedi, Fysikalsk medisin, 
Fysio-/ergoterapi

Barn/ungdom

Revmatologi

Nevrologi



Oversikt over nytt sykehus
SENGEBYGG



Nytt sykehus i Drammen



Sengebygg

10 senger

10 senger

10 senger

10 senger

• 80 sengerom per etasje

• Fleksibilitet i forhold til samdrift og 
grenser mellom avdelinger

• Gruppering 10 senger med 
arbeidsstasjon

• Ekspedisjon pr. 40 senger

• Fellesrom/spiserom pr. 80 senger



Psykisk helsevern og rus

• 24 døgnplasser per etasje

• 2 seksjoner med 12 plasser deler 
støttefunksjoner 

• 3 skjermingsrom pr seksjon

• Oppholdsrom nær inngang og 
personalbaser, med utgang til 
atrier eller balkong



LINK ARKITEKTUR / RATIO / BØLGEBLIKK / HELSE SØR-ØST

AKUTTMOTTAK

Nytt sykehus i Drammen
- akuttbehandling



Akuttmottak 

Psykisk helsevern og rus

Voksne

Barn og ungdom

Ambulanseinngang



Nye konsepter

• Nytt bygg tilrettelagt for endrede driftsformer og samarbeid på tvers av 
fagområder:

– Samlet all kreftbehandling

– All intervensjon ett sted

– Poliklinikker organisert samlet med lett tilgjengelighet for pasienter og 
pårørende

– Operasjonskapasitet for inneliggende pasienter og dagkirurgi samlet på ett 
plan sammen med postoperativ, intensiv og føde 

– Samling av skopifunksjoner og deler av dagbehandling ved medisinsk og 
kirurgisk avdeling

– Samlet observasjonsenhet for voksne og barn





Blir sykehuset stort nok?



Utvidelse

• Fleksible konstruksjonsløsninger gir god mulighet for ombygging

• Tilrettelagt for utvidelse av funksjoner på relevante steder



Ca. 4000 medarbeidere skal «flytte til» 
Brakerøya

• Alle får nye fysiske arealer

• Mange får nye «naboer»

• Vi får mye nytt utstyr

• Vi får nye IKT systemer/løsninger

• Vi får nye logistikk løsninger
 Vil påvirke hvordan vi jobber i den enkelte enhet

 Vil påvirke hvordan vi samhandler



Parkering

Totalt antall parkeringsplasser – 1.500 plasser

• Pårørende/pasient 600 plasser

• Vakthavende personell/tjenestebiler videreføre dagens 65 plasser

• Ansatte 800 plasser

Dersom alle forutsetninger er tilstede for grønn mobilitet har gruppen 
vurdert at minimumsbehovet for antall parkeringsplasser til ansatte er 600, 
men gruppen anser dette som kritisk lavt.



Parkering
• Skal leies av:

– Drammen 
Helsepark

– Mikkelsen 

Eiendom



Varme, kjøling og nødstrøm 

• Drammen Fjernvarme skal levere varme/kjøling

• Glitre Energi skal levere reservekraft/nødstrøm 





Takk for oppmerksomheten! 


