Hovedutvalg for helse, sosial og
omsorg
Drammen kommune
25.11.2021

Vår visjon er å skape Europas mest komplette
helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning,
behandling og næringsutvikling

Drammen Helsepark AS

Eiere er: Bane NOR Eiendom AS (50 %) og Eidos
Eiendomsutvikling AS (50 %).
Parallell planlegging av nytt sykehus og Drammen
Helsepark.
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Omfang

Nytt Sykehus i Drammen (Relokaliseres)
•
•
•

Ca. 122 000 m² BRA
Ca. 4 000 ansatte
Ca. 500 000 pasientopphold årlig (2018 tall)
- Psykiatri (Blakstad flyttes til Brakerøya)
- Stråleterapi (nytt tilbud ved Drammen sykehus)
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Drammen Helsepark
•
•

Ca. 76 000 m² BRA
Ca. 2 500 ansatte/studenter ved utbygd volum
- Kommunal Legevakt og Helsehus (uavklart)
- Sykehotell
- Spesialist helsetilbud (privat og offentlig)
- Kontor/forskning/administrasjon
- Undervisning
- «Bygulv» med spisesteder, cafe, handel og service tilbud

Beliggenhet

Direkte tilknyttet Brakerøya stasjon
(4 avganger i timen i 2025)

- Brakerøya - Asker =

10 min

Holdeplass til det lokale/regionale
busstilbudet utenfor sykehuset
Kort avstand til Drammen sentrum
og starten på den nye Fjordbyen
langs Lierstranda.
Drammen Helsepark ligger både i
Drammen og Lier kommune.
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DHP – en komplett helseklynge

Bygg BK1

Bygg BK2

Bygg BK3-1

Bygg BK3-2

Bygg BK4-1

Bygg BK4-2

Byens første møte med
Drammen Helsepark
er et signalbygg med den
historiske maskinhallen i front.

Helsehuset og legevakten
er kommunalt drevet og en
viktig støtte til sykehuset.
Mulighet for fysisk kobling til
sengepost på sykehuset for
enkel logistikk.

Hotellet er en profesjonell
serviceyter for sykehuset,
helsehuset, næringslivet og
byen. Dette blir et sted hvor
pasienter og pårørende skal
finne ro og trygghet i en
stressende og utrygg
situasjon.

I den åpne basen finnes
butikker og servicetilbud
tilpasset ansatte og
besøkende til DHP,
sykehuset og området for
øvrig. Et
varierende tilbud som kan
tilpasses kundegrunnlaget
over tid. Fleksibilitet,
variasjon og kundefokus er
viktig.

Det høyeste bygget i
DHP huser kontorer,
helsetjenester og en
offentlig «opplevelse» på
toppen. I basen ligger food
courten, som er områdets
viktigste sosiale arena og
møteplass.
Bygget blir et symbol på
innovasjon, forskning og
synergi som også er robust
og forankret.

Bygget står på en felles
base for 4-1 og 4-2 med
Food court, bevertning og
servicetilbud. Første etasje er
en åpen og aktiv arena for
samhandling, samvær og
utveksling.

Bygget huser en eventarena
hvor det inviteres inn til både
hverdag og fest for byen og
brukerne. En uformell
delingsarena, som kobler nytt
og gammelt, by og
næringsklynge, industri
og kunnskapsmiljø. Fokus
på trivsel, underholdning,
god servering og god
stemning.
Private helsetjenester ligger
godt synlig og tilgjengelig
med adkomst fra uterommet.
Jovial, åpen, lun, spennende,
humoristisk og inviterende

Bygget kan også tenkes å
huse andre kommunale
helsetjenester som helsestasjon og tannhelsetjeneste.
På bakkeplan er det rom for
tilliggende tjenester som
for eksempel apotek.
Her er det fokus på omsorg
og pleie.
Solid, trygg, varm og
ukomplisert

Bygget huser profesjonelle
møte- og konferansefasiliteter
som en støtte til både
sykehuset og helseklyngen.
Restaurant og bar skaper
en hyggelig ramme rundt
måltider og avkobling.
Her er det fokus på trivsel
og kvalitet.

Elegant og imøtekommende,
hjemlig og hjelpsom
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Byggets hovedfunksjon
er tjenesteyting og er
fysisk forbundet med
konferansesenter i hotellet.
Fokus på hjelpsomhet,
overskudd, å være der for
andre uten å glemme seg
selv. Dette er den gode
vennen og kule kompisen.
Overraskende,
vågal, raus og kul

Samhandling, gode ideer
og å løfte hverandre frem
står sentralt. Dette er
stjernen som gløder uten å
blende.
Modig, åpen,
inviterende og
utforskende

Bygget huser mange ulike
programmer og funksjoner
og er et sted hvor mennesker
med ulik kompetanse møtes.
Her finnes helsetjenester,
behandling, trening,
rehabilitering, laboratorier og
kontorarealer.
Fokus på forebygging,
trivsel, aktivitet, og fysisk
velvære.
Styrke, balanse,
bevegelse og stabilitet

Bygg BK4-3

Helseparkens skolebygg
med undervisning og
flerbrukshall kobler klyngen til
Fjordbyen.
Her er fokus på læring,
utvikling, nye perspektiver,
mestring, fellesskap
og samvær.
Skolens unike plassering
som en del av helseklyngen
skaper muligheter for
synergier med forskningsog
behandlingsmiljøer.
Samlende, stimulerende,
sunn, aktiv og fremtidsrettet

En arena for samhandling
Forebygging
og
rehabilitering

Legemiddel
og medisinsk
utstyr

Kirurgi og
behandling
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Forskning
og
utdanning

Helse Tech
og
digitalisering

En arena for samhandling
Indirekte tilknytning
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Kilde: Helse 2035 Strategi for Helse Vest

Muligheter og fordeler
Integrasjon mellom klinisk virksomhet,
utdanning, forskning og næringsliv
Her kan ulike aktører i helsenæringen
treffes, utveksle kunnskap og erfaring.
Mulighet for bru over til nytt sykehus
(overføring av pasienter + personell)
Kobling til pasient/sykehotell med UU
rom (kapasitet). Gunstig mhp kapasitet
og mer sømløs pasientreise.
Legevakt plassert vis a vis
ambulansemottak til nytt sykehus.
Skolefaglig avtale med VGS/USN –
praksisplasser for studenter/elever.
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Felles arena og sambruk av arealer
-

Treningsfasiliteter / gymsal
Kantine / bespisning
Auditorium / møtesenter
Delte funksjoner / arealer med f.eks. USN

Vi, sykehuset og aktørene i helseparken
er kanskje akkurat nå i Norges beste
posisjon for å oppfylle helsemeldingen
«Fysisk samlokalisering har flere fordeler,
hvor blant annet den daglige
interaksjonen mellom aktørene kan legge
til rette for en gjensidig læring og
ideutveksling som ellers ikke ville ha
skjedd».

Formål og strategi

2

1

3

2027/28

2025

2030/31

BK1 4.919 m²

BK2 15.690 m²

BK3-1 12.836 m²

BK3-2 5.940 m²

BK4-1 10.284 m²

BK4-2 14.883 m²

BK4-3 15.052 m²

Kontor/møteromssenter/bevertning

Kommunal legevakt og
helsehus

Sykehotell

Kontor/møteromssenter/ handel

Kontor/trening/handel/
bevertning

Kontor/trening/handel/
bevertning

Skole og undervisning

Private og offentlige
aktører

Offentlige aktører

Private aktør

Private og offentlige Private og offentlige
aktører
aktører

12. mars 2021

Private og offentlige
aktører

Offentlige aktører
(private skoler)

Nye arbeidsplasser i Drammen
 Eiendomsforvaltning og drift i Drammen Helsepark
Indirekte tilknytning
 Nytt hotell
 Virksomheter i 1, 3-2, 4-1 og 4-2
 Bygulvet – servicefunksjoner, bevertning, trening, etc.
o Med fokus på helse - og tilpasset behovet til brukerne av området

 Leietakere innen helse – flere nye aktører
o
o
o
o
o

Behandling
Trening
Helsebasert forskning
E-helsebedrifter
Helseindustri
12. mars 2021

Bygg BK 2
Helsehuset

10.06.2021

Helsehus og legevakt

10.06.2021

•

Bygg 2 blir ca. 15 700 m² BTA

•

Bygget blir et signalbygg og får en egen identitet som «Helsehuset»

•

Kommunen kan leie deler av bygget dersom behovet er mindre

•

Inngang fra gateplan

•

Ca. 74 enkeltrom (pasientrom)

•

Ca. 16 dobbeltrom (pasientrom)

•

Totalt ca. 106 senger

•

Ambulansemottak i plan 1

•

Direkte adkomst fra parkeringskjeller

•

Gangbro fra sykehuset

Bygg
BK2

BK2 skal oppleves som ukomplisert, trygg og solid. Her er det
fokus på omsorg og pleie. For å ivareta denne ambisjonen er det
valgt tegl som hovedmateriale. Varme røde toner og detaljering
som skaper et rolig og vennlig møte med bygulvet. Bygningene
skal utføres med båndgesims for å skille mellom bygningens base
og hovedvolum. Arkitekturen skal være tydelig og rasjonell, uten
å være kjedelig

Helsehuset og legevakten er kommunalt
drevet og en viktig støtte til sykehuset.
Koblet fysisk sammen med sengepost på
sykehuset for enkel logistikk. Bygget kan
også tenkes å huse andre kommunale
helsetjenester som helsestasjon og
tannhelsetjeneste. På bakkeplan er det rom
for tilliggende tjenester som for eksempel
apotek.
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Mennesker som besøker eller bor i
Helsehuset kan være i utsatte
livssituasjoner og krever ekstra
omsorg og vennlighet - også fra de
fysiske rammene.

Lyst, rent og åpent. Bruk av
tre i utvalgte overflater
tilfører arealene varme og
glød. Gode oversiktsforhold
og logisk plassering av
funksjoner forbedrer
brukeropplevelsen.

10.06.2021

Muligheter – legevakt og helsehus
Fra saksfremlegg 18/2849-1
I vurderingen av hvilke forhold som er viktige knyttet til lokalisering har rådmannen
vurdert følgende effekter
o
o
o
o
o
o

Sikrere og enklere transport av svært syke pasienter
Reduksjon av driftskostnader, herunder transportkostnader
Bedre arbeidsflyt mellom nivåene, som vil medfører raskere nødvendig helsehjelp
Bedre utnyttelse av nødvendig kompetanse
Økt rekrutteringsmuligheter for leger til sykehjem og legevakt
Bedre logistikk med sykehuset knyttet til utskrivningsklare pasienter

Forventede effekter for ny storby legevakt i Oslo
o Overgangen til et moderne nybygg gir en gylden mulighet til å tenke nytt om
pasienttilbudet
o Nærheten til sykehuset vil komme legevakten (og igjen pasienten) til gode
o Lettere samarbeid på tvers av faggrupper
«Vi må unngå å se på legevakten som en isolert silo, men bidra til å styre
pasientene inn mot steder hvor de får den videre hjelpen de trenger»
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Bakteppet
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•

Politisk sak 2018 – utrede konsekvens for etablering av legevakt og
helsehus

•

Detaljregulert i prosess med Drammen Eiendom KF (ambulanse
adkomst, bru til sykehuset)

•

Fremforhandlet intensjons- og samarbeidsavtale sommeren 2019,
ikke signert pga. kommunesammenslåing

•

DHP har utviklet planløsninger frem til forprosjektnivå

•

Drammen Eiendom KF har uttrykt at de mangler mandat til å jobbe
med.

•

Politisk sak 2020. Kommunestyret vedtok følgende: «Det er behov for
at kommunen tar stilling til prosjektet angående relokalisering av
helsehus og legevakt til det nye sykehusområdet. Her bør det
avklares hvilke behov det er i kommunen, opp imot prosjektet og ber
om at rådmannen kommer tilbake med en sak om dette. Dette
prosjektet ble ikke vedtatt som en av de prioriterte
investeringsprosjektene. Prosjektet er nå i idefase med sikte på å
utrede de ulike behov for tjeneste-/ og samfunnsutvikling som
kommunen har. Drammen Eiendom KF bistår i forbindelse med
spørsmål knyttet til lokalisering og arealbehov, samt forhandlinger
med Bane NOR Eiendom som eier av området.»

•

Blant annet ønsker Viken FK ønsker å gjenoppta prosess vedr.
samarbeid om helseklynge på Brakerøya. Ønske om deltakelse fra
kommunene.

Veien videre
• Overordnet behov og strategiske mål
• Alternative løsninger
• Effekter ved omdisponering av nåværende Drammen Helsehus og avvikling av leie for legevakt
• Faglige vurderinger helse, omsorg, psykisk helse og rus, driftskostnader og effektivisering
• Investerings og / eller leiekostnader, drift og eiendomskostnader og oppdaterte miljøkrav
• Gjensidige avhengigheter med andre partnere og prosjekter (sykehus mm)
• Byutvikling og faglige vurderinger knyttet til arealplan
• Avtaleforhold
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Økonomi
•

Drammen Helsepark tilbyr en leieavtale om leie
av skreddersydde lokalene til markedsmessige
leiepriser.

•

Leiemodellen vil være lite kapitalkrevende for
Drammen kommune – frem til et eventuelt
utkjøpstidspunkt. Opsjon på kjøp av bygg kan
være en del av modellen – dersom kommunen
ønsker det.
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Bygg BK 3-1
Hotell / sykehotell

10.06.2021

Bygg BK 3-1 Hotellet
Elegant
Imøtekommende
Tillitsvekkende
Hjelpsom
Hjemlig

Serviceyteren
Bygget der du får dekket dine behov,
blir sett og føler deg hjemme.
BK 3-1 er Helseparkens hotell og er
bygget for å ta imot vanlige
hotellgjester, men også fungere som
sykehotell. Bygningen består av tegl
og metall, med en elegant og rolig
arkitektur.
Her er stemningen avslappet og rolig.
Akustikken er dempet. Det er god
oversikt over de forskjellige
funksjonene, samtidig som de ulike
stedene oppleves skjermede og har sin
egen identitet. Restauranten i første
etasje er åpen for alle fra lunsj og
kjøkkenet byr på spennende retter i
passe store porsjoner.
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Hotellets base inneholder viktige møteplasser og servicefunksjoner for
området med spisesteder, møte- og konferansesenter.
Uttrykket på det utvidede bakkeplanet skal tiltrekke oppmerksomhet og
tydelig signalisere at alle er velkommen inn.
Takterrasse med sansehage er en del av hotellets fellesfunksjoner og
tilgjengelig for alle hotellets gjester.
Hotellrommene er hyggelige, varme, lune og komfortable. Her kan du finne
ro og trygghet – og føle deg hjemme!
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Bygg BK 4-3
Kunnskapshuset

10.06.2021

Bygg 4-3 Kunnskapshuset

10.06.2021

•

Undervisningsbygget blir totalt 16 645 m² BTA
(kan fordeles mellom VGS + ev. helsefag i
USN + andre skoletilbud)

•

Bygget blir et signalbygg og får en egen
identitet som «kunnskapshuset»

•

Inngang fra gateplan

•

Mulighet for takterrasse/uteoppholdsareal

•

Gymsal (sambruk)

•

Etasjeplan på mellom 1400 - 3000 m² BRA

I BK4-3 er det tilrettelagt for
en videregående og høyere
utdanning. Skolen i Drammen
Helsepark er en viktig aktør i
samspillet mellom næringslivet
og de offentlige
utdanningsinstitusjonene.

BK4-3

10.06.2021

En ny bydel i Drammen

10.06.2021

Et samlende bygulv

10.06.2021

Kontaktperson

Adm dir Gøril Bergh
Drammen Helsepark AS
Langesgate 1, 3044 Drammen
Mobil: 414 14 125
Mail: gb@drammenhelsepark.no
www.drammenhelsepark.no
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