
 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Sør-Øst RHF godkjente forprosjektrapporten i mars 2019 som grunnlag for videre arbeid. Prisjustert 

kostnadsramme for nytt sykehus i Drammen er 9 966 millioner kroner, inklusiv stråleenhet og ikke-byggnær IKT.  

Rive- og oppryddingsarbeidene på sykehustomten er nå i gang og skal etter planen være ferdig i midten av oktober 

2019, forutsatt at reguleringsplanen blir godkjent i september, både i Drammen og Lier. 

 

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF ønsker nå å informere nærmere om videre anskaffelsesprosess og gå i 

dialog med markedet i tilknytning til de fem fagområdene - bygg, VVS, elektro, IKT og utstyr.  

Målet med dialogen er å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus i 

Drammen, samt få innspill fra markedet på mulige løsninger på utvalgte områder/kartlagte behov, samt å kunne få 

innspill på hensiktsmessig gjennomføringsmodeller.   

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer 

derfor til en ny Leverandørkonferanse om nytt sykehus i Drammen. 

      NÅR: TORSDAG 13. JUNI 2019 

  STED: SCANDIC AMBASSADØR HOTELL, DRAMMEN 

Program for leverandørkonferansen finner du på neste side. 

 

Ny leverandørkonferanse om 

Nytt sykehus i Drammen 
Nytt sykehus i 

Drammen 

✓   
✓   



  

 

Tidsplan prosjektprosess og dialog: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

08.30 – 09.00  Kaffe og registrering 

09.00 - 09.15  Velkommen og overordnet status på prosjektet Nytt sykehus i Drammen 

v/prosjektsjef Arnstein Hans Hodne 

09.15 – 09.45   Forprosjektrapporten oppsummert v/ områdeleder prosjektering Erik Nordli 

09.45 - 10.00  Fremdriftsplan v/prosjektsjef Arnstein Hans Hodne 

10.00 – 10.15  Entreprisestrategi 

10.15 – 10.45  PAUSE m/ noe å bite i 

10.45 – 12.00 Gruppevis, interesserettet dialog innenfor fagområdene: 

Bygg, VVS, elektro, IKT og utstyr 

12.00   SLUTT 
 

 

I etterkant av dialogkonferansen vil Prosjektorganisasjonen Nytt sykehus i Drammen informere om 

områder/utfordringer som de ønsker skriftlig innspill på, samt evt. invitere til én til én møter. 

 

 

PÅMELDING 
Påmeldingsfrist 11.juni 2019 

VELKOMMEN! 

11.april 2018 

Leverandør- 

Konferanse -  
info om videre prosess 

og dialog tilknyttet 

fagområdene 

 

Juni 2018 – mars 

2019 

Dialogkonferanser 

tilknyttet enkelte 

fagområder 

Mars 2019 

Godkjent 

forprosjekt av 

 Helse Sør-Øst RHF 

13.juni 2019 

Leverandør- 

konferanse – 

 info om videre prosess 

og ytterligere dialog 

tilknyttet fag- 

       områdene 

Oktober 2019 

Byggestart   

https://events.provisoevent.no/nho/events/dialogkonferanse---nytt-sykehus-i-drammen/register

