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Nytt sykehus i Drammen

• Nytt sykehus skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, 
Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele 
Vestre Viken

– Lokalsykehus for 196 000 innbyggere

– Områdesykehus for 552 000 innbyggere

• Somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) skal samlokaliseres i det nye sykehuset på Brakerøya som skal 
erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus

• Prosjektet har en samlet styringsramme på 10,2 MRD
(2019-kroner)
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Nytt sykehus i Drammen

Revidert nasjonalbudsjett for 2017:

• Det foreslås 70 mill. kroner i lån i 2017 og en samlet låneramme på 8 460 mill. 
2017-kroner til nytt sykehus i Drammen, tilsvarende 70 pst. av estimert 
kostnadsramme. Lånet skal utbetales i perioden 2017–2024. 

• Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre 
Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele 
Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for 
psykiatri. Nytt sykehus på Braker-øya skal erstatte dagens Drammen sykehus 
og Blakstad sykehus

Stortingskomitéen:  Slutter seg til regjeringens forslag. 

Stortingsbehandling 21. juni: Endelig godkjenning!



Byggeprosjektet

To viktige milepeler så langt: 

7. Mai 2019 Formell rivestart

14. Oktober 2019 Offisiell gravestart



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



Innflytting nytt sykehus

• Klinisk ibruktakelse i 2 faser:
– 6 januar 2025

• Poliklinikk og dagbehandling 

• Psykisk helsevern og rus

– 21. mai 2025

• Døgnbehandling og akutt

 Full klinisk drift 



Nytt sykehus i Drammen
Organisering

• Byggeprosjektet ledes av Helse Sør-Øst RHF

• Mottaksprosjektet ledes av Vestre Viken HF



Status byggeprosjektet

• Byggeprosjektet på plan

– Spuntet kjeller

– Støpt mesteparten av arbeidsdekke

– Startet forberedelse til pæling

– Startet omgjøring av Strandveien for å bygge ny 
rundkjøring for innkjøring til Brakerøya



Byggeprosjektet i gang 
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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
• Adkomstbygg med felles inngang for alle pasienter

• Glassgaten – kommunikasjons åre gjennom hele 
bygget

• Felles akuttmottak

• Samling av alle somatiske poliklinikker i to bygg 

• Behandlingsbygg med akuttmottak, bilde, 
operasjon, intensiv og laboratoriemedisin

• Alle somatiske senger i et sengebygg 

• All behandling innen psykisk helsevern og rus 
i tre bygg

• All varelevering i Servicebygg

Nytt sykehus i Drammen



Utvidelse av sykehuset



Drammen fjernvarme og Glitre Energi 

• Drammen Fjernvarme skal levere varme/kjøling

• Glitre Energi skal levere reservekraft/nødstrøm 

• Krever utvidelse av bygningsmassen

• Driftsavtaler er under utarbeidelse



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



Drammen Helsepark



• 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



Drammen Helsepark 



Resepsjon poliklinikk 

Kantine



Glassgate

Hovedinngang



Takk for oppmerksomheten! 


