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Bygging av nye Drammen sykehus – også med regionale bedrifter 

Nasjonalt gjøres årlige innkjøp i offentlig sektor for mer enn 500 milliarder kroner. Frem mot 
2025 skal det nye Drammen sykehus iht planene bygges ut for 8,2 milliarder kroner (2015-
pris).  

Næringsforeningen i Drammensregionen ser frem til at lokale / regionale bedrifter kan delta 
i byggingen av sykehuset. Det forutsetter at byggingen organiseres slik at det er mulig for 
SMB å delta:  

• Som underleverandør ved større totalentrepriser – i den grad totalentreprenørene gis 
føringer for slikt samarbeid og inviterer til dette gjennom å lyse ut 
underleverandøravtaler. 

• Som selvstendig leverandør i samarbeid med andre SMB – i den grad 
konkurransegrunnlagene inviterer til det – som prosjektsamarbeid.  

• I egen direkte regi som selvstendig (nisje)leverandør ved at mindre anbud lyses ut 
separat som del av større arbeid på en delsektor. 

Vinnerne av konsulentoppdragene som tilrettelegger anbudene på de syv definerte 
sektorene kan gi grunn til bekymring. Dette er store nasjonale virksomheter: LINK, 
Multiconsult, Norconsult, Erichsen & Horgen, Rambøll, Cowi og Søren Jensen.    

Næringsforeningen understreker at tilretteleggelse av anbud må gjøres slik at dette ikke øker 
transaksjonskostnadene ved kontraktsinngåelsene eller svekker grunnlaget for best mulig 
økonomi. Det må gjøres på en måte som sikrer både reelle konkurranser om oppdrag og 
samtidig muliggjør regional SMB-medvirkning f.eks. ved oppsplitting av anbud.   

 

 

 



 

Det er mange krav og behov som eventuelt skal imøtekommes ved en utbygging – og der 
kan de regionale virksomhetene falle ut: 

• Byggingen skal trolig baseres på «BIM – bygningsinformasjonsmodellering». Slik ble 
byggingen av det nye Østfoldsykehuset gjort. Med BIM kan all digital 
bygningsinformasjon koordineres og utnyttes i alle faser av bygg og anlegg – 
datamodellene følger prosjektet fra vugge til grav. BIM skal gi bedre kvalitetssikring, 
mindre feil og rasjonalisere byggeprosesser, forvaltning, drift og vedlikehold. 

• Byggingen skal så langt det er mulig gjøres med prinsippet om «Innovative 
anskaffelser». Dette fordrer nye metoder, nye konsepter og nye løsninger. 

• Byggeplassen skal trolig bli en fossilfri / utslippsfri byggeplass. Dette er et prinsipp 
som brukes som del av samfunnets tiltak for iverksettelse av «Det grønne skiftet» 

Selv om ovenstående målsetninger skal innfris, står ikke det i strid med regional 
medvirkning ved utbyggingen. 

Det nye Sykehuset Østfold, som ble åpnet i november 2015 hadde en prislapp på 6,5 
milliarder kroner (2009-pris). Ved dette sykehuset ble det i svært begrenset omfang inkludert 
lokale / regionale virksomheter ved utbyggingen. 

Næringsforeningen i Drammensregionen har ved flere anledninger sterkt fremholdt ønsket 
om bruk av regionens bedrifter ved byggingen av nye Drammen sykehus.  

Vi ser frem til prosessene mot valg av leverandører. Vi har tro på at Sykehusbygg HF 
tilrettelegger for sterkere deltagelse her enn på Kalnes. Og vi understreker igjen: Uten at 
dette svekker de konkurransene som skal gi best mulig resultater for de store offentlige 
midlene som brukes.  

 

Med vennlig hilsen                                      
NÆRINGSFORENINGEN I DRAMMENSREGIONEN                                    

 

Hans-Petter Tonum                                     
daglig leder 

 


