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Bakgrunn for opprinnelig konseptvalgsutredning (skisseprosjekt)
• Vedtak i kommunestyret i tidligere Nedre Eiker kommune av 19.6.2019:
Sykehjemmet på Brekkejordet:
• Planlegges for å dekke behovet for institusjonsplasser og omsorgsboliger for 2035 (128 plasser)
• Dagsenterplasser for somatiske lidelser og demens, og lavterskeltilbud for sosiale møteplasser. Dimensjoneres også for 2035
• Planlegges med en base for hjemmetjenester
• Planlegges med et utvidet tjenestetilbud til sykehjemsbeboerne og lokalsamfunnet, bl.a. kafeteria, fotterapeut og frisør
• Planlegges å inneholde et storkjøkken som også dekker behovet for de som har vedtak på levering av mat fra hjemmetjenesten i
kommunedelene Krokstadelva og Mjøndalen
• Sykehjemmet bygges med kontor for sykehjemslege
Kommunestyret forutsetter at Solberglia avvikles som ordinært sykehjem når det nye sykehjemmet på Brekkejordet kan tas i bruk og at
beboerne der overføres til det nye sykehjemmet
Verbalpunkt:
• «Rådmannen anmodes om nøye å vurdere hensiktsmessigheten av å bygge en del av plassene som omsorgsboliger. Dette basert på
kommunens erfaringer med omsorgsbehovet til de som bor i dagens omsorgsboliger, dersom det nye sykehjemmet bygges med samme
dekningsgrad som vi har nå på 12,5 %
• «Det vises til Husbankens tydelige signaler om at bygg over 3 etasjer ikke anbefales grunnet sikkerhetsutfordring ved rømming, samt at
beboere i størst mulig grad skal ha direkte utgang til uteareal på bakkeplan. Rådmannen gis fullmakt til å bestemme hvor mange etasjer
sykehjemmet bør ha.»

Bakgrunn for forslagene
• Tilstreber i størst mulig grad å opprettholde antall plasser for å dekke det økte
behovet for heldøgns plasser fra 2025, jfr. vedtatt strategi for bolig og
omsorgsbygg 80+
• Bred involvering av tjenestene i forslaget som foreligger for å tilpasse
prosjektet til ny økonomisk ramme
• Hensiktsmessig drift og gode bokvaliteter er vektlagt i forslagene
• Det foreslås endringer i vedtatt konsept, mindre fokus på fellesskapsløsninger
• Dreining av tjenester til mer hjemmebaserte tjenester og hensiktsmessig
lokalisering av hjemmetjenestens baser er ivaretatt
• Legger til rette for økt bruk av teknologiske løsninger

Bakgrunn for valg av miljøambisjoner
Aktuelle miljøambisjoner, ref. vedtak i kommunestyre 10.12.2019:
• «Fossilfrie byggeplasser: Kommunale byggeplasser skal være fossilfrie fra 2020, gjelder nye
anbud og ikke-igangsatte prosjekter.«
• «Kommunale plusshus: Alle nye kommunale bygg skal etableres som plusshusstandard.»
• «Massivtre (KL tre): Rådmann bes om å alltid utrede et alternativ i massiv tre.» (Det ble
kalkulert inn, men tatt ut av kalkyle jfr vedtak i KS sak 22.09.2020 (sak 110/20)

Kalkyle for Krokstad sykehjem på tidlig konseptvalgsnivå:
Rådmannens innstilling til budsjett 2021:
Kostnadsramme

Sykehjem Massivtre
921
51

• Inkludert 29 MNOK eks.mva. for inventar

Fossilfri
BREEAM RekkefølgePlusshus byggeplass Very Good
best.
35
11
3
30

Sum
1051 MNOK

Vedtak i kommunestyret 15.12.2020 (sak 209/20) vedr.
økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021

«Krokstad sykehjem forventes å ha oppstart 2021. Utover at massivtre og Breeam-sertifisering
trekkes ut av prosjektet, forventes det at Drammen Eiendom KF leverer prosjektet til 850
millioner, i lys av kostnader ved andre lignende prosjekter her til lands.»

Krokstad sykehjem

2021
36

2022
250

2023
515

Ekskl. inventar

2024
49

Totalt
850 MNOK

Kalkyle på tidlig konseptvalgsnivå etter
kommunestyrets vedtak 15.12.2020:

Kostnadsramme

Sykehjem Massivtre
873
0

Fossilfri
BREEAM RekkefølgePlusshus byggeplass Very Good
best.
35
11
0
30

Sum
949 MNOK

• Denne kalkylen er korrigert iht. vedtak, med fratrekk for inventar inkl, massivtre og
BREEAM, samt at medgåtte kostnader er korrigert. Dette gir et nytt utgangspunkt på 949
MNOK
• Det må kuttes ytterligere 99 MNOK på konseptvalgsnivå for å nå budsjettrammen

Drammen kommunes reglement for
investeringsprosjekter

Andre kommunale byggeprosjekter - institusjonsbygg.
Kostnadsrammer (vedtatt budsjett).

De eldste prosjektene er korrigert for LPS iht. SSBs byggekostnadsindeks for å gi mest mulig sammenliknbare tall.

Status i oppfølging av kommunestyrets vedtak og foreløpige
funn i konseptutvalgsutredningen
• Kalkylen – Ble «rensket» for riktig nullpunkt før videre kutt. Det er for øvrig ikke funnet
vesentlige feil eller mangler i eksternt utarbeidet kalkyle
• Benchmark – viser at kalkylene ligger på et riktig nivå i forhold til andre kommuners nivå.
• Volumer – Det er vurdert en rekke arealkutt, og det er funnet noen potensielle
besparelser.
• Parkeringskjeller – Må beholdes for å løse noe av reguleringsplanens krav til parkering, men kan reduseres noe.

• Utomhus – Det er et potensiale for noe kutt der. Det kan gjøres en reduksjon på drøye 14
mill som reduserer estetisk inntrykk noe, men som ikke er kritisk for brukerne av
sykehjemmet
• Rekkefølgebestemmelser – Stor grad av usikkerhet knyttet til fremdrift av
gjennomføringen av rekkefølgebestemmelsene som må gjennomføres før spaden kan
settes i jorda. Viken Fylkeskommune bygger rundkjøringen og tilhørende
rekkefølgebestemmelser knyttet til denne.

Alternativ 1 som er beregnet for å tilpasse
konseptvalget til kommunestyrets ramme på 850 mill
Alternativ 1:

Sykehjem bygget iht. TEK-17
Tillegg for fossilfri byggeplass
Rekkefølgekrav
Korrigeringer kalkyle/ kutt i utomhus:
Arealkutt U2 (forsiktig estimert hensyntatt usikker
alternativkostnad på terreng)
Arealkutt på 320 m2 i sokkeletasje (U1):
Utleieareal ut
Lavterskeltilbud ut
Noe redusert areal til dagsenter (mer sambruk)
Øvrige funksjoner som i skisseprosjektet fra desember 2019
Estimert kostnadsramme
Ramme iht. vedtak
Alternativ krever tilleggsinvestering

873,0
2,7
30,0
-14,0

MNOK
MNOK
MNOK
MNOK

-2,0 MNOK
-5,9 MNOK

883,8 MNOK
850,0 MNOK
33,8 MNOK

Alternativ 1 - kutt som er mulig å
gjennomføre uten at de får for store
konsekvenser for funksjon eller brukere,
og uten at det kuttes i antall
sykehjemsplasser.
Følgende funksjoner trekkes ut:
• Utleieareal til ekstern aktør
• Lavterskeltilbud

Alternativ 2 som er beregnet for å tilpasse
konseptvalget til kommunestyrets ramme på 850 mill
Alternativ 2:

Alternativ 2 - kutt i en sykehjemsetasje i
bygg A.

Sykehjem bygget iht. TEK-17
Tillegg for fossilfri byggeplass
Rekkefølgekrav
Korrigeringer kalkyle/ kutt i utomhus:
Arealkutt U2 (forsiktig estimert hensyntatt usikker
alternativkostnad på terreng)

873,0
2,7
30,0
-14,0

Arealkutt bygg A, 3.etg. (reduksjon i antall plasser fra 128 til 110)
Estimert kostnadsramme
Ramme iht. vedtak
Alternativ krever ikke tilleggsinvestering

-50,0
839,7
850,0
-10,3

MNOK
MNOK
MNOK
MNOK

-2,0 MNOK
MNOK
MNOK
MNOK
MNOK

• Dette medfører reduksjon av 18
plasser, men er det eneste alternativet
som Drammen Eiendom anser som
hensiktsmessig dersom man skal klare
å realisere prosjektet innenfor en
kostnadsramme på 850 MNOK, gitt at
ikke andre deler av tjenestetilbudet
skal reduseres.

Tentativ fremdriftsplan pr 20.04.2021
1. Tertial 2021

2. Tertial 2022

•

Avtale med Viken Fylkeskommune om finansiering og bygging av rundkjøring, og erverv av
grunn

•

Ev revisjon av forprosjekt

•

Prosjektering av rundkjøring og oppstart grunnervervsforhandlinger

•

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

•

Anbudsprosess (forutsatt at gjennomføring av rekkefølgebestemmelsene er ferdigstilt, og at
rammetillatelse er gitt)

2. Tertial 2021
•

Hovedutvalg helse, sosial og omsorg den 03.06.2021. Kommunestyremøte 14./15.06.2021
med stadfesting av konseptvalget

•

Fullføre skisseprosjektet

•

Oppstart forprosjekt

•

Brukermedvirkningsprosess knyttet til romfunksjonsprogrammering ferdigstilles og
innarbeides i funksjonsbeskrivelser

3. Tertial 2022
•

Ferdigstillelse rundkjøring

•

Anbudsfase (Konkurranseresultat)

•

Oppstart bygging

1. Tertial 2023
3. Tertial 2021

•

Kontrahering entreprenør

•

Anskaffelsesprosess rundkjøring

•

Oppstart bygging

•

Rammesøknad sendes inn
2. Tertial 2025

1. Tertial 2022

•

Ferdigstillelse bygg

•

Antatt Rammetillatelse

•

Byggefase (Klar for overlevering) – 1 måned før overlevering

•

Ferdigstilt underlag forprosjekt

•

Overlevering (overlevering til drift) - Reklamasjon

•

Ekstern kvalitetssikring

