Tilleggsutredning
Ny regional sikkerhetsavdeling
Oslo universitetssykehus HF

Tilleggsutredning ny regional sikkerhetsavdeling
Helse Sør-Øst RHF

2

Innholdsliste
Sammendrag .................................................................................................................................................. 3
1
Innledning ............................................................................................................................................ 6
1.1
Grunnlag for tilleggsutredningen .............................................................................................. 6
1.2
Samhandling og medvirkning .................................................................................................... 7
2
Optimalisert plassering av bygget på tomten .................................................................................. 8
2.1
Basisløsning .................................................................................................................................. 8
2.2
Flytting av gartneri ....................................................................................................................... 9
2.3
Adkomst og parkering .............................................................................................................. 11
3
Samlokalisering med LSA og PUA ................................................................................................. 13
4
Alternative utbyggingsløsninger ...................................................................................................... 14
4.1
RSA på bakkeplan (Alt. A1 og A2) ......................................................................................... 14
4.1.1
4.1.2

RSA på bakkeplan ikke forberedt for trinnvis utbygging (Alt. A1) .............................................................................. 14
RSA på bakkeplan forberedt for trinnvis utbygging (Alt. A2) ....................................................................................... 15

4.2
RSA over to etasjeplan (Alt. B) ................................................................................................ 16
4.3
Full samtidig utbygging (Alt. C) ............................................................................................... 18
4.4
Vurdering av alternativer .......................................................................................................... 19
5
Kostnader ........................................................................................................................................... 21
6
Reguleringsmessige forhold ............................................................................................................. 23
6.1
Planområdet................................................................................................................................ 23
6.2
Igangsetting av reguleringsplan innenfor Markagrensen ..................................................... 23
6.3
Planprosessen ............................................................................................................................. 24
6.4
Status på reguleringsarbeidet og videre fremdrift ................................................................. 25
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

7

Miljømessige forhold .............................................................................................................................................................. 25
Kulturminner ........................................................................................................................................................................... 25
Trafikkanalyse .......................................................................................................................................................................... 26
Støy fra Løvenskioldbanen.................................................................................................................................................... 26

Fremdrift............................................................................................................................................. 27

UTRYKTE VEDLEGG ............................................................................................................................ 0

3

Sammendrag
Styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) godkjente i sak 070-2017 konseptrapport for ny regional
sikkerhetsavdeling (RSA), og anbefalte at RSA sammen med regionalt kompetansesenter for
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri prioriteres for utbygging på Ila.
Styret ba videre om at lokalisering av utbyggingstrinn 2, dvs. lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) og
seksjon for psykiatri og utbyggingshemming/autisme (PUA), skulle vurderes nærmere høsten
2017 for å avklare om samlokalisering på Ila er mulig.
I styresaken blir det anbefalt å vurdere muligheten for å flytte eksisterende fengselsgartneri for å
sikre en mer optimal innplassering av anlegget, og kostnader forbundet med å tilpasse anlegget på
tomten ble inkludert i kostnadsrammen.
Denne rapporten oppsummerer dette arbeidet.
Det er gjennomført regelmessige møter med Oslo universitetssykehus HF (OUS) for å informere
om status i prosjektet, samt avklare eventuelle virksomhetsmessige forhold. Som en del av
utredningene har prosjektorganisasjonen hatt dialog både med Bærum kommune, Ila fengsel, Ila
borettslag og Statsbygg.
Endringer etter godkjent konseptrapport
Den løsningen som er vedtatt av Helse Sør-Øst RHF (basisløsningen) har et virksomhetsinnhold
bestående av regional sikkerhetsavdeling med 32 plasser og regionalt kompetansesenter planlagt
for ca. 20 arbeidsplasser.
Optimalisert plassering av bygget på tomten
Etter innspill fra Bærum kommune og naboer er det etter skisseprosjektrapporten fra våren 2017
gjort konseptuelle grep for å tilpasse anlegget på tomten. Det er forutsatt at gartneriet med
tilhørende virksomheter flyttes fra tomtas nord-vestre del. Dette gjør det mulig å trekke bygget
lengre mot vest slik at avstanden til borettslaget øker og utsiktsforhold for boligene forbedres,
samt at det gir en åpen passasje til marka i nordvest. Nytt fotavtrykket blir på 6.700 m2, som
innebærer en reduksjon på 2.100 m2.
Adkomst og parkering
I skisseprosjektet ble det forutsatt at eksisterende vei benyttes som adkomstvei og at
parkeringsplass for Ila fengsel utvides til en felles parkeringsplass for Ila fengsel og RSA.
Nærmere undersøkelser viser imidlertid at Ila fengsel er skeptiske til en slik løsning og det er også
begrenset plass til en utvidelse av parkeringsplassen. Det er derfor vurdert etablering av et nytt
parkeringshus med plass til 130 biler opparbeidet på dagens parkeringsplass for Ila fengsel. 50 av
parkeringsplassene vil bli reservert til Ila fengsel.
Et alternativ til å oppgradere eksisterende vei vil være å anlegge adkomst til RSA fra Jøssingveien
øst for eksisterende boligområde. Det er i dette alternativet foreslått å etablere et parkeringshus
på nabotomten i tilknytning til Jøssingveien. Fra parkeringshuset til RSA er det foreslått
opparbeidet en gang- og sykkelvei i stedet for kjørevei.
Bærum kommune har i forbindelse med oppstartsmøte for reguleringsplanen signalisert at det
kan være aktuelt at det stilles krav om opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra Ila og frem til
eksisterende gang- og sykkelvei langs Listuveien. Dette utgjør en strekning på ca. 1,8 km. Dette er
så langt ikke avklart, men inngår i kostnadsvurderinger i denne rapporten.
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Fremdrift
I konseptrapporten ble det vurdert at trinn 1 kunne være klar for operativ drift medio 2021.
I løpet av høsten 2017 har det imidlertid blitt klart at flere sentrale forutsetninger for en slik
fremdrift er blitt endret.
Søknad om lånefinansiering ble ikke innvilget i statsbudsjett for 2018 og oppstart av forprosjektet
er derav utsatt. Videre er det blitt klart at reguleringsprosessen sannsynligvis vil ta lengre tid enn
tidligere forutsatt. I tillegg var fremdriftskonsekvenser knyttet til flytting av gartneri ikke
hensyntatt i fremdriftsplanen gitt i konseptrapporten.
Forutsatt lånebevilgning i statsbudsjettet for 2019 og oppstart av forprosjekt våren 2019, vurderes
det som realistisk at prosjektet vil kunne gjennomføres med en antatt ferdigstillelse i løpet av
2022/23.
Samlokalisering med LSA og PUA
I henhold til vedtak i sak 070-2017 (punkt 3) er lokalisering av utbyggingstrinn 2 vurdert
nærmere. De utredninger som er foretatt viser at det er mulig å samlokalisere alle de aktuelle
virksomhetene på Ila..
Alternative utbyggingsløsninger
Alternativ A1
RSA plasseres i fire fløyer på bakkeplan, og regionalt kompetansesenter i front. Løsningen er ikke
forberedt for trinnvis utbygging. Løsningen er anbefalt forutsatt at det kun er RSA og regionalt
kompetansesenter som skal etableres på Ila.
Alternativ A2
Samme konseptuelle løsning som A1, men bygget er tilrettelagt for påbygg slik at utbyggingstrinn
2 kan etableres senere. Løsningen er ikke anbefalt, da en senere utvidelse av dette konseptet vil
medføre behov for å evakuere bygget over en lengre periode.
Alternativ B
Konseptet forutsetter etablering av RSA over 2 plan, og muliggjør etablering av utbyggingstrinn 2
(LSA og PUA) i et senere byggetrinn over 3 etasjer. Dette er en anbefalt løsning dersom trinnvis
utbygging legges til grunn.
Alternativ C
Alt C: Samme konsept som alternativ B, men hele anlegget bygges samtidig.
Kostnader
Helse Sør-Øst RHF har i styremøte 15. juni 2017 lagt til grunn at basisalternativet skal utvikles
innenfor en kostnadsramme på 962 mill. kroner (prisnivå januar 2017), hvorav 50 mill. kroner
avsatt til tilpasning til tomt (flytting av gartneri. mv).
Tilsvarende kostnader ved full samtidig utbygging er estimert til 1 316 mill. kroner.
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Nærmere gjennomgang og detaljering viser at flytting og reetablering av fengselsgartneriet og
bygging av P-hus kan innebære større kostnader enn først antatt, estimert til om lag 30 mill.
kroner. Dersom det i tillegg kommer pålegg om å etablere parkering og ankomst fra øst, samt
dekke kostnader for gang- og sykkelvei vil det kunne bety en merkostnad på i størrelsesorden 85
mill. kroner.
Ved full samtidig utbygging er tilsvarende tall henholdsvis om lag 40 og 90 mill. kroner.
Dette må bearbeides videre i samarbeid med Ila fengsel, Statsbygg og Bærum kommune for å
søke å finne løsninger som kan tilpasses kostnadsrammen.
Reguleringsmessige forhold
Tomten eies av Statsbygg og er i kommuneplanen for Bærum kommune avsatt til offentlig/privat
tjenesteyting. Siden det aktuelle planområde i sin helhet ligger innenfor Markagrensen, er det søkt
Fylkesmannen om tillatelse om å starte regulering.
Tiltaket ansees ifølge Bærum kommune å komme inn under krav om konsekvensutredninger
etter pbl. § 4.2. Krav om konsekvensutredning betyr at det må utarbeides planprogram for tiltaket
samt at planens konsekvenser for miljø og samfunn må utredes og vurderes særskilt.
Når planforslaget foreligger, må dette behandles i planutvalget i Bærum kommune, før planen
kan legges ut til offentlig ettersyn. Vedtak i kommunestyret er vurdert tidligst å kunne foreligge i
desember 2018. Det forhold at reguleringen skjer innenfor Marka, tilsier at kommunestyrets
vedtak må stadfestes av Klima- og Miljøverndepartementet. Endelig vedtak av reguleringsplanen
vil dermed tidligst kunne foreligge i løpet av våren 2019.
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1 Innledning
1.1 Grunnlag for tilleggsutredningen
Styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) godkjente i møte den 15. juni 2017 konseptrapport for ny
regional sikkerhetsavdeling (sak 070-2017) og fattet følgende vedtak:
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.
2. Styret mener det er svært viktig å etablere nye lokaler til regional sikkerhetsavdeling og anbefaler at ny
regional sikkerhetsavdeling sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
prioriteres for utbygging på Ila.
3. Styret ber om at lokalisering av utbyggingstrinn 2 vurderes nærmere høsten 2017 slik at det blir avklart om
samlokalisering på Ila er mulig. Sak om dette fremlegges styret i desember 2017 før oppstart av forprosjekt.
4. Styret ber om at den videre planlegging og gjennomføring tilrettelegges med oppstart av forprosjekt i januar
2018 med planlagt ferdigstillelse av etappe 1 medio 2021.
5. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at prosjektet skal utvikles innenfor følgende kostnadsramme
(prisnivå januar 2017):
• Prosjektkostnad (P50): 826 MNOK
• Ikke-byggnær IKT: 36 MNOK
• Tomtekostnad: 50 MNOK
• Tilpasninger til tomt: 50 MNOK
6. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende
retningslinjer slik at prosjektet sikres finansering.
7. Styret ber om at det i det videre arbeidet søkes etter å etablere fleksible, robuste og nøkterne løsninger som
bidrar til å redusere usikkerhet og gjennomføringsrisiko.
8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for det videre arbeid og etablere et eget
prosjektstyre for videreføringen av prosjektet.
9. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF gjennom forprosjektfasen utarbeider konkrete
gevinstrealiseringsplaner som kan måles og følges opp også etter at bygget er tatt i bruk.

Med bakgrunn i styrevedtaket har prosjektorganisasjonen sammen med arkitekt og rådgivere
gjennomført tilleggsutredninger for å kunne vurdere alternative løsninger for plassering av bygget
på tomten på Ila syd, samt en nærmere vurdering av om utbyggingstrinn 2 på Ila er mulig.
I forbindelse med utviklingen av skisseprosjektet kom det tydelig frem at det er flere
begrensninger knyttet til tomten, noe som er beskrevet i konseptrapporten. Tomten har i
utgangspunktet tilstrekkelig areal, men begrensninger har gitt utfordringer med å plassere hele
anlegget på tomten.
I tillegg er det fremkommet at Ila borettslag er sterkt imot etableringen da de blant annet frykter
redusert bokvalitet og verdiforringelse av eiendommene. Ila borettslag har uttrykt at de vil holdes
informert om prosjektet, men arbeide for at tiltaket ikke blir realisert. De har av den grunn ikke
ønsket å gi aktive råd til det pågående arbeidet med å optimalisere anlegget.
Oslo universitetssykehus HF har gjennom sin medvirkning gjentatt at det ut fra faglige og
driftsøkonomiske hensyn vil være viktig med en samlokalisering med lokal sikkerhetspsykiatri
(LSA) og seksjon for psykiatri og utbyggingshemming/autisme (PUA).
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1.2 Samhandling og medvirkning
Som en del av utredningene har prosjektorganisasjonen hatt dialog både med Bærum kommune,
Ila fengsel, Ila borettslag og Statsbygg. Det er også avholdt et informasjonsmøte med
Løvenskiold. Det er videre gjennomført regelmessige møter med Oslo universitetssykehus (OUS)
for å informere om status samt avklare eventuelle virksomhetsmessige forhold.
Bærum kommune er planmyndighet og det har vært avholdt flere møter i forbindelse med
forberedelse av reguleringsprosessen. Oppstartsmøte for offentlig detaljregulering ble holdt
20.09.2017, hvor reguleringssjef i Bærum kommune, saksbehandler, og representanter for HSØ
og Statsbygg deltok.
Det har vært flere møter med direktør og ledelse av Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hensikten
har vært å gi informasjon og få synspunkter på det foreslåtte tiltaket. I forbindelse med vurdering
av flytting av gartneri med tilhørende aktiviteter har det vært flere møter med en egen
planleggingsgruppe.
Direktør for Ila fengsel har deltatt som observatør i dialogmøtene mellom HSØ, Bærum
kommune og Ila borettslag.
Ila borettslag består av 32 eneboliger og grenser til tomten for ny regional sikkerhetsavdeling.
Borettslaget ble i brev av 30.06.2017 invitert til faste dialogmøter med prosjektorganisasjonen i
HSØ. Likelydende invitasjon ble sendt Bærum kommune, Ila fengsel og Statsbygg. Hensikten har
vært å legge til rette for et samarbeid og dialog med eventuelle fremtidige naboer. Det har høsten
2017 vært avholdt fire dialogmøter.
I brev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 19.09.2017 bekreftes det at departementet er
positiv til at ny regional sikkerhetsavdeling etableres på Ila. I samme brev opplyses det videre om
at den endelig beslutning om å stille eiendommen til rådighet vil avhenge av den konkrete
utbyggingsplanen.
Arbeidet med tilleggsutredningene er gjennomført i tråd med gjeldende prosedyre for
samhandling mellom Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon og Oslo universitetssykehus
HF. En samhandlingsgruppe med representanter for brukere, ansatte, tillitsvalgte og
vernetjenesten, er videreført fra konseptfasen for å sikre informasjon og forankring knyttet til de
utredninger som er utført i høst.
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2 Optimalisert plassering av bygget på tomten
2.1 Basisløsning
Helse Sør-Øst RHF anbefaler jf. styresak 070-2017, at ny regional sikkerhetsavdeling sammen
med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri prioriteres for
utbygging på Ila.
Ny regional sikkerhetsavdeling består av 32 pasientplasser, og regionalt kompetansesenter er
planlagt for ca. 20 arbeidsplasser.
Etter innspill fra Bærum kommune og naboer er det etter skisseprosjektrapporten fra våren 2017
gjort konseptuelle grep for å tilpasse ny regional sikkerhetsavdeling på tomten sør for Ila fengsel.
En ny forutsetning er at gartneriet med tilhørende virksomheter kan flyttes fra tomtas nordvestre del, slik at det frigjøres mer areal. Dette har gjort det mulig å trekke bygget lengre mot
sydvest for å ivareta bedre avstand til borettslaget og bedre utsiktsforhold for boligene. En åpen
passasje til marka i nordvest vil også bli etablert.
Det opparbeides en plass foran mottaksbygget som kan ivareta pasientmottak, varemottak og
adkomst til hovedinngangen. Mottaksbygget er plassert slik at det i nord henvender seg til en stor
forplass lagt på kote 136-137, med hovedinngangen på kote 135,7. Det foreslås anlagt et
begrenset antall parkeringsplasser for besøkende, pårørende, sakkyndige og advokater (totalt 10
plasser), samt 4 plasser som reserveres for personer med nedsatt funksjonsevne. Det foreslås
etablert 40 sykkelparkeringsplasser nær hovedinngangen.
Mot boligeiendommene i nord vil det kunne etableres en skjermende buffersone på 5-10 meter,
beplantet med store busker og trær. Dersom det er behov for det, vil de ulike funksjonene i
plassen kunne holdes adskilt av hensyn til sikker avvikling av alle transporter, som varelevering og
persontransporter - herunder kjørende, syklende og gående.
Illustrasjonen under viser en sammenligning mellom byggets fotavtrykk jamfør skisseprosjektet
og ny plassering på tomta.

Figur 9: Stiplet linje viser fotavtrykk fra skisseprosjektet, ny plassering på tomten fremgår av grått fotavtrykk.
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Under vises en utenomhusplan.

Figur 1: Utenomhusplan

2.2 Flytting av gartneri
Det er gjort nærmere vurderinger av å optimalisere plasseringen av RSA på tomten sør for Ila
fengsel. Dette omfatter flytting av eksisterende fengselsgartneri til tomten nord for Ila fengsel.
Gartneriet planlegges flyttet med et «nytt for eksisterende» prinsipp for de bygningene som ikke
er bevaringsverdige. I henhold til kulturminnerapporten bør drivhuset fra 1942 flyttes og
potetkjelleren bli stående. På eiendommen nord for fengselet står det to forskriftsfredede
gjerdestolper som må tas hensyn til ved plassering av nytt gartneri og ny adkomstvei/parkering.
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Figur 2: Flytting av gartneri. Stiplet linje viser eksisterende situasjon og ny plassering fremgår av grått fotavtrykk

Arealet som frigjøres vil stort sett være ubebygd og anvendt som adkomst for RSA, og det vil bli
etablert en åpen passasje til Marka.
Fengselsgartneriet er i dag omtrent 4.600 m2 BTA, hvorav omtrent 4.300 m2 planlegges revet og
bygget nytt, mens drivhuset fra 1942 på 320 m2 planlegges flyttet. Bygningene vil inneholde
drivhus, verksted, arbeidsrom, hvile- og spiserom, garderober, kontorer, lager, tekniske rom og
utsalgsarealer for salg av produktene som blir plantet i gartneriet. Alle arealene planlegges
hovedsakelig på ett plan for å optimalisere sikkerhet og tilgjengelighet. Utendørs inneholder
gartneriet øvingsområder, en biepark, lagerområder, miljøstasjon samt kjøreadkomst og parkering
for eksterne kunder til butikken.
Prosjektet møter utfordringer både i forbindelse med sikkerhet og i møte mellom det lukkede og
det åpne. Gartneriet skal tilrettelegge for frihet til aktivitet og privatliv for de innsatte, samtidig
som det fungerer som et åpent og tilgjengelig utsalgspunkt for eksterne kunder. Adkomsten er
ønsket etablert bort fra fengselsmuren av sikkerhetsmessige årsaker, og må tilpasses store
lastebiler. Sirkulasjonen må være lett å forstå og lede alle besøkende og brukere til de områdene
det er meningen at de skal oppholde seg i.

Figur 3: Gartneri med tilhørende funksjoner flyttet til nord for Ila fengsel
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2.3 Adkomst og parkering
I skisseprosjektet ble det forutsatt at eksiterende vei benyttes som adkomstvei og at parkeringsplass for Ila fengsel ble utvidet til en felles parkeringsplass for Ila fengsel og RSA. Nærmere
undersøkelser viser imidlertid at Ila landsfengsel ikke ønsker en slik plassering og det er også
begrenset plass til en utvidelse av parkeringsplassen. Det foreslås derfor et nytt parkeringshus
med plass til 130 biler opparbeidet på dagens parkeringsplass for Ila fengsel. 50 av plassene vil bli
reservert til Ila fengsel.

Figur 4: Situasjonsplan med adkomst via eksisterende vei og parkeringshus ved dagens parkeringsplass for Ila fengsel

Ila fengsel har imidlertid gitt utrykk for at det er ønskelig å dele trafikken til Ila fengsel og RSA,
og det er derfor også vurdert en parkerings- og adkomstløsning fra øst.
Det er i dette alternativet foreslått etablert et parkeringshus og vei på nabotomten (gnr. 28, bnr.
1), i tilknytning til Jøssingveien. Alternativet forutsetter sprengning av fjell for å få plass til
parkeringshuset. Fra parkeringshuset til RSA er det foreslått opparbeidet en gang- og sykkelvei i
stedet for kjørevei. Veien vil bli bratt og må opparbeides på en fylling over eksisterende bekk, og
derav medføre til dels store terrenginngrep.
Varelevering og pasienttransport forutsettes å gå via eksisterende adkomst forbi borettslaget. Her
forutsettes det at det ikke blir gjort tiltak utover reasfaltering av eksisterende adkomstvei.
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Alternativet med adkomstløsning fra øst er vist i illustrasjon på neste side.

Figur 5: Situasjonsplan med adkomst fra øst

På grunn av flytting av gartneriet og kun vare- og pasienttransport til bygget, vil begge
løsningsalternativene bety begrenset trafikk forbi borettslaget.
Det vil også bli sett nærmere på en løsning hvor parkeringshuset plasseres øst for eksisterende
parkeringsplass, med en tilhørende gang/sykkelvei som knytter forbindelse til RSA.
Bærum kommune har i forbindelse med oppstartsmøte for reguleringsplanen signalisert at det
kan være aktuelt at det stilles krav om opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra Ila og frem til
eksisterende gang- og sykkelvei langs Listuveien. Dette utgjør en strekning på ca. 1,8 km.
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3 Samlokalisering med LSA og PUA
Helse Sør-Øst RHF ber om jf. styresak 070-2017, at lokalisering av utbyggingstrinn 2 vurderes
nærmere slik at det blir avklart om samlokalisering på Ila er mulig.
En samlokalisering innebærer et virksomhetsinnhold bestående av RSA (32 plasser), regionalt
kompetansesenter og tilhørende fellesfunksjoner, LSA (25 plasser) og PUA (12 plasser).
De utredninger som er foretatt viser at en samlokalisering er byggteknisk mulig å gjennomføre.
En samlokalisering med LSA og PUA vil innebære et bygg med tilsvarende fotavtrykk som
basisløsningen, men med døgnenheter i to og tre etasjer. RSA kan plasseres over to etasjer fordelt
på to fløyer mot vest, mens LSA og PUA plasseres over tre etasjer fordelt på to fløyer mot øst.
Skjermingsenhetene beholdes i midten, parallelt med mottaksbygget. Disse utformes også i to
etasjer med egne utearealer tilknyttet hver enhet.
En full utbygging innebærer et 12 meter høyt bygg sør for nabobebyggelsen. Det samme bygget
er 4 meter høyt i alternativet med RSA på bakkeplan. Den åpne gjennomgangen mellom
eksisterende fengsel og nytt bygg beholdes, det samme gjør siktlinjene mot sørøst.
Den mer komprimerte løsningen med et mindre fotavtrykk i flere etasjer gjør at tidligere
funksjonskrav om at alle funksjoner skal ligge på samme plan fravikes. Løsningen innebærer flere
vertikale sirkulasjonsenheter, og vil bety at pasienter i større grad vil måtte flyttes via trapp eller
heis. Samhandlingsgruppa i OUS godkjenner en slik løsning.
Fotavtrykket blir 6.700 m2, og bruttoarealet 14.900 m2. Illustrasjonen under viser en
samlokalisering av RSA, regionalt kompetansesenter, LSA og PUA.

Figur 6: Full utbygging
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4 Alternative utbyggingsløsninger
4.1 RSA på bakkeplan (Alt. A1 og A2)
4.1.1 RSA på bakkeplan ikke forberedt for trinnvis utbygging (Alt. A1)
Basisløsningen (RSA og regionalt kompetansesenter) kan løses ved å plassere alle pasientarealer
på bakkeplan. Løsningen innebærer fire fløyer på ett plan og har et fotavtrykk på 6.500 m2, og et
samlet bruttoareal på 9.900 m2.
Pasientbehandling, fagutvikling og sikkerhet
Løsningen gir en enkel tilgang til uteområde på bakkeplan for alle pasientene, slik at de kan gå ut i
sikrede uteområder uten følge av personell. Følelsen av å kunne bevege seg «på egen hånd», samt
enkel tilgang til frisk luft og dagslys er en viktig kvalitet i pasientopplevelse og behandling.
RSA og regionalt kompetansesenter uten samlokalisering med LSA og PUA, gir et mindre
fagmiljø og kan av den grunn gi en redusert kvalitet i pasientbehandlingen.
Sikkerhetsmessige løsninger kan tilrettelegges for kun ett sikkerhetsnivå, noe som kan være en
fordel jf. den trussel- og risikovurdering som er foretatt.
Driftsøkonomi
Alternativet er driftsøkonomisk minst lønnsomt jf. de analyser som ble utført i forbindelse med
konseptfaseutredningen (ca. 60-70 mill. kroner pr år).
Investering
Alternativet har lavest prosjektkostnad blant annet på grunn av at mottaksbygget
(fellesfunksjoner) er redusert med 20 %.
Samlet sett har løsningen likevel antatt høyest totalinvestering forutsatt nybygg også for LSA og
PUA.
Reguleringsrisiko
Alternativet har lavest risiko knyttet til regulering av adkomst og trafikk, parkering og
utbyggingsvolum. Løsningen tar hensyn til omkringliggende bebyggelse ved at bygningen følger
terrengfallet og trappes ned, slik at naboene kan se over taket på deler av bygningen.
Utvidelsesmuligheter
Løsningen er ikke er forberedt for en trinnvis utbygging og møter dermed ikke kravet fra OUS
om samlokalisering med LSA og PUA. En eventuell senere beslutning om utvidelse vil medføre
høye kostnader knyttet til å bygge flere etasjer, samt å etablere erstatningsarealer som følge av at
pasienter ikke kan oppholde seg i bygget under bygging av trinn 2.
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Figur 7. RSA på bakkeplan ikke forberedt for trinnvis utbygging

4.1.2 RSA på bakkeplan forberedt for trinnvis utbygging (Alt. A2)
Ved å plassere RSA i fire fløyer på bakkeplan, kan utbyggingstrinn 2 løses teknisk ved å bygge én
etasje over. Mottaksbygg og teknikk vil her være forberedt for en trinnvis utbygging.
Pasientbehandling, fagutvikling og sikkerhet
Løsningen har de samme fordeler og ulemper som alternativ A1 når det gjelder pasientbehandling, fagutvikling og sikkerhet.
Driftsøkonomi
I likhet med alternativ A1 er løsningen mindre lønnsom enn full samtidig utbygging på grunn av
en driftsmessig negativ konsekvens i mellomperiode av utbygging over to trinn. Det vil ikke være
mulig å gjøre dette samtidig med full drift. Det må derfor tas høyde for høye kostnader knyttet til
å etablere erstatningsarealer som følge av at pasienter ikke kan oppholde seg i bygget under
utbygging av trinn 2. Ulempekostnadene er knyttet til OU-prosess, rokader, midlertidige lokaler,
ekstra sikkerhet/vakthold, støy eller andre forstyrrende elementer som påvirker eksisterende drift.
Investering
Alternativet har en noe høyere prosjektkostnad enn A1 på grunn av at mottaksbygg og teknikk er
forberedt for trinnvis utbygging. En slik løsning antas å innebære høy kompleksitet og høye
kostnader, både ved realisering av trinn 1 og ved innplassering av trinn 2.
Samlet sett har løsningen i likhet med A1 antatt høyest totalinvestering forutsatt nybygg også for
LSA og PUA.
Reguleringsrisiko
Løsningen har en høyere reguleringsrisiko enn A1 ettersom bygget er forberedt for trinnvis
utbygging. Reguleringsrisikoen vil dermed være tilsvarende som for full utbygging.
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Utvidelsesmuligheter
Alternativet er forberedt for trinnvis utbygging. Det vil ikke være utvidelsesmulighet etter at trinn
2 er etablert. Ved ytterligere behov for kapasitetsøkning for RSA, må man vurdere en annen
løsning for deler av kapasiteten i LSA.
Illustrasjonene under viser utbygging fra trinn 1 til trinn 2

Figur 8: Etappe 1

Figur 9: Etappe 1 og 2

Figur 10: Byggets volum ved etappevis utbygging

4.2 RSA over to etasjeplan (Alt. B)
Ved å plassere RSA over to etasjeplan fordelt på to fløyer mot vest, kan trinn 2 realiseres ved at
LSA og PUA plasseres over tre etasjer i to føyer mot øst. Løsningen gir et fotavtrykk på 4.900 m2
og et samlet bruttoareal på 9.900 m2.
Pasientbehandling, fagutvikling og sikkerhet
Løsningen gir en enkel tilgang til uteområdene på bakkeplan for 50 % av pasientene.
Driftsøkonomi
I likhet med alternativ A1 og A2 er løsningen mindre lønnsom enn full samtidig utbygging på
grunn av en driftsmessig negativ konsekvens i mellomperiode av utbygging over to trinn.
Ulempekostnadene antas likevel å være vesentlig lavere enn ved en påbygging av etasjeplan over
eksisterende pasientarealer, slik forutsatt i alternativ A2.
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RSA over to plan er vurdert til å ikke gi signifikante utslag på driftseffektivitet, og det er derfor
ikke utført nye driftsøkonomiske analyser. Dette forutsetter at trappeoppganger utformes for å
ivareta sikkerheten ved følge av pasienter, samt at det etableres enkel tilgang til sikrede utearealer.
Investering
Løsningen har lavest kompleksitet og laveste kostnader blant alternativene som forutsetter en
trinnvis utbygging
Reguleringsrisiko
Løsningen har en høyere reguleringsrisiko enn A1 ettersom bygget er forberedt for trinnvis
utbygging. Reguleringsrisikoen vil dermed være tilsvarende som for full utbygging.
Utvidelsesmuligheter
Løsningen legger godt til rette for en trinnvis utbygging. Ved ytterligere behov for
kapasitetsøkning for RSA, må man vurdere en annen løsning for deler av kapasiteten i LSA.
Illustrasjonene under viser utbygging fra trinn 1 til trinn 2

Figur 11: Etappe 1

Figur 12: Etappe 1 og 2

Illustrasjonen under viser hvordan byggets volum endres ved en etappevis utbygging.
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Figur 12: Byggets volum ved etappevis utbygging

4.3 Full samtidig utbygging (Alt. C)
Pasientbehandling, fagutvikling og sikkerhet
Løsningen legger til rette for en dynamisk pasientflyt mellom ulike behandlings- og
sikkerhetsnivåer, og gir et robust og samlet fagmiljø for retts- og sikkerhetspsykiatri.
Løsningen gir i likhet med alternativ B gir tilgang til uteområdene på bakkeplan for 50 % av
pasientene.
Sikkerhetskontroller for henholdsvis RSA, LSA og PUA er regulert i to ulike lovverk og kan
begrense sambruk av arealer mellom virksomhetene.
Driftsøkonomi
Alternativet er driftsøkonomisk mest lønnsomt jf. de analyser som ble utført i forbindelse med
konseptfaseutredningen (ca. 120 mill. kroner pr år). En full samtidig utbygging gir mulighet for å
kunne hente ut driftsøkonomiske synergier raskere enn ved en trinnvis utbygging.
Det er ingen ulempekostnader knyttet til bygging i to trinn.
Investering
Alternativet har høyest prosjektkostnad, men har antatt lavest total investeringskostnad forutsatt
nybygg for RSA, LSA og PUA.
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Reguleringsrisiko
Løsningen har en høyere reguleringsrisiko enn A1 på grunn av full utbygging. Full utbygging vil
kunne medføre økte krav til adkomst, parkering og gang- og sykkelvei (myndighetspålagte krav).
Dette vil også være tilfelle ved etablering av utbyggingstrinn 2 i en etappevis utbygging, men
risiko og utfordringer vil da komme senere.
Utvidelsesmuligheter
Løsningen har ingen utvidelsesmuligheter. Ved ytterligere behov for kapasitetsøkning for RSA,
må man vurdere en annen løsning for deler av kapasiteten i LSA.
Illustrasjonen under viser full utbygging sett fra øst.

Figur 13: Full samtidig utbygging

4.4 Vurdering av alternativer
Alternativ A1 - Anbefalt løsning forutsatt kun RSA og regionalt kompetansesenter
Dersom det forutsettes at kun RSA og regionalt kompetansesenter skal lokaliseres på Ila, vil
anbefalt løsning være å plassere RSA i fire fløyer på bakkeplan.
Løsningen gir initielt de laveste investeringskostnadene og har lavest reguleringsrisiko knyttet til
adkomst og trafikk, parkering og utbyggingsvolum.
Ettersom løsningen ikke er forberedt for trinnvis utbygging, vil det påløpe høye kostnader ved en
evt. senere påbygging. Dette må skje gjennom å bygge flere etasjer.
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Alternativ A2 – Ikke anbefalt løsning
En løsning ved å forberede for påbygging av en eller flere etasjer antas å innebære høy
kompleksitet og høye kostnader, både ved realisering av trinn 1 og ved innplassering av trinn 2.
Det vil ikke være mulig å etablere trinn 2 samtidig med full drift. På grunn av de nevnte ulempene
anbefales ikke løsningen.
Alternativ B - Anbefalt løsning forutsatt trinnvis utbygging
Forutsatt at anlegget skal forberedes for en trinnvis utbygging vil det beste alternativet være å
plassere RSA over to etasjeplan på to fløyer mot vest, mens trinn 2 kan realiseres ved at LSA og
PUA plasseres over tre etasjer i to fløyer mot øst.
Løsningen har lavest kompleksitet og lavest kostnader blant alternativene som forutsetter en
trinnvis utbygging. Den gir initielt noe høyere investeringskostnader sammenlignet med alternativ
A1 på grunn av at mottaksbygg og teknikk er forberedt for trinnvis utbygging. Alternativet er
mindre lønnsom enn full samtidig utbygging på grunn av en driftsmessig negativ konsekvens i en
mellomperiode av utbygging over to trinn.
Alternativ C – Anbefalt løsning forutsatt full samtidig utbygging
Alternativet imøtekommer de krav OUS har argumentert for når det gjelder faglige og
driftsøkonomiske synergier. En samlokalisering med LSA og PUA kan hente ut synergier raskere
enn ved en trinnvis utbygging.
Løsningen gir initielt de høyest investeringskostnader blant alternativene, men har antatt lavest
total investeringskostnad forutsatt nybygg for RSA, LSA og PUA.
En full samtidig utbygging vil ha samme sluttresultat som ved en trinnvis utbygging, og har like
høy reguleringsrisiko knyttet til adkomst og trafikk, parkering og bygningsvolum.
Som trykt vedlegg vises en matrise som beskriver og oppsummerer fordeler og ulemper for de
ulike utbyggingsløsningene.
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5 Kostnader
I styremøte 15. juni ble det vedtatt at styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at prosjektet
(basisløsning) skal utvikles innenfor følgende kostnadsramme (prisnivå januar 2017):
•
•
•
•

Prosjektkostnad (P50): 826 MNOK
Ikke-byggnær IKT: 36 MNOK
Tomtekostnad: 50 MNOK
Tilpasninger til tomt: 50 MNOK

Basert på de tilleggsutredninger som er omtalt i denne rapporten har prosjektorganisasjonen
vurdert tilhørende kostnadskonsekvenser.
Reduserte kostnader som følge av mindre fotavtrykk
Som følge av at bygget har fått et mindre fotavtrykk, blir omfanget av grunn- og
fundamentarbeider noe redusert.
Felles P-hus med Ila fengsel
I skisseprosjektet ble det forutsatt at eksisterende vei benyttes som adkomstvei og at
parkeringsplass for Ila fengsel ble utvidet til en felles parkeringsplass for Ila fengsel og RSA.
Nærmere undersøkelser viser imidlertid at Ila landsfengsel ikke ønsker en slik løsning og det er
begrenset plass til en utvidelse av parkeringsplassen. Det foreslås derfor et nytt felles
parkeringshus for Ila fengsel og RSA.
Riving av eksisterende gartneri og etablering av nytt gartneri nord for Ila fengsel
I skisseprosjektet ble det gjort en grov estimering av kostnader knyttet til riving og etablering av
nytt gartneri. Estimatet la til grunn at gartneriet og tilhørende bygninger besto av en
bygningsmasse på ca. 3.800 m2. Nærmere kartlegging høsten 2017 viser imidlertid at reelt areal for
bygningsmassen er på ca. 4.500 m2, og dette er lagt til grunn for ny kostnadsestimering.
Parkering og adkomst fra øst
Ila fengsel har gitt utrykk for at det er et ønske om at trafikken til Ila fengsel og RSA deles, og det
er derfor vurdert en parkerings- og adkomstløsning fra øst. Merkostnader sammenlignet med
felles P-hus med Ila fengsel og adkomst via eksisterende vei er estimert. Tomtekostnad er grovt
estimert uten at dette er diskutert med grunneier.
Gang og sykkelvei
Bærum kommune har i forbindelse med oppstartsmøte for reguleringsplanen signalisert at det
kan være aktuelt at det stilles krav om opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra Ila og frem til
eksisterende gang- og sykkelvei langs Listuveien. Dette utgjør en strekning på ca. 1,8 km. Dersom
en slik gang- og sykkelvei må etableres oppfattes det ikke som rimelig at denne kostnaden i sin
helhet skal dekkes av Helse Sør-Øst RHF, og dette derfor i så fall må diskuteres nærmere med
Bærum kommune.
Kostnadsestimatene er oppsummert i tabellen under:
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Tabell 1 Revidert kostandskalkyle

Alternativ C

Alternativ B trinn 1 Alternativ B trinn 2

Styrevedtak
Alle priser er inklusiv mva.
Skisseprosjektets løsning - P50
Tomt og opparbeidelse av tomt
Ikke-byggnær IKT
Tilpasninger til tomt (flytting av gartneri)
Sum prosjektkostnad - Skisseprosjekt/konseptrapport

Full samtidig
utbygging

Etappe 1

Etappe 1+2
Full utbygging

1 155 200
50 000
61 000
50 000
1 316 200

826 000
50 000
36 000
50 000
962 000

1 210 300
50 000
61 000
50 000
1 371 300

-11 000
40 200

-4 800
26 700

-10 800
40 200

10 300
1 355 700

10 300
994 200

10 300
1 411 000

19 100

19 100

19 100

Sum

1 374 800

1 013 300

1 430 100

Gang og sykkelvei fra Ila til Listuveien (1,8 km)
Sum

33 700
1 408 500

33 700
1 047 000

33 700
1 463 800

39 500
92 300

32 200
85 000

39 700
92 500

Reduserte kostnader som følge av mindre fotavtrykk
Felles P-hus med Ila fengsel
50+150=200 plasser hvis full utbygging
50+80=130 plasser hvis kun RSA

Merkostnad riving av eksisterende gartneri og etablering av nytt
Sum
Merkostnad for ny adkomstvei og parkering fra øst (inklusiv tomt)
P-hus : 150 plasser hvis full utbygging
P-hus: 80 plasser hvis kun RSA

Differanse minimum(økte kostnader) i forhold til skisseprosjekt
Differanse maksimum (økte kostnader) i forhold til skisseprosjekt
(*) i hele 1000 kroner.

Alternativ A1 og A2 er ikke kostnadsberegnet. Et grovt estimat tilsier at alternativ A1 (RSA fordelt på fire fløyer ikke forberedt for trinnvis
utbygging) vil ha en noe lavere investeringskostnad enn alternativ B trinn 1, på grunn av at mottaksbygget er redusert med 20% og bygget ikke er
forberedt for trinnvis utbygging. Det antas at alternativ A2 (RSA fordelt på fire fløyer forberedt for trinnvis utbygging) vil ha en noe høyere
investeringskostnad enn alternativ B trinn 1, på grunn av høyere kompleksitet ved å forberede for bygging av en etasje over eksisterende pasientarealer.

For basisløsningen viser en oppdatert gjennomgang av kostnader at flytting og reetablering av
fengselsgartneriet og bygging av P-hus kan innebære en merkostnad på 32,2 mill. kroner. Dersom
det eventuelt kommer et pålegg om å etablere parkering og ankomst fra øst, samt dekke
kostnader for gang- og sykkelvei vil det kunne bety en merkostnaden kunne bli på 85 mill.
kroner. Ved full samtidig utbygging er tilsvarende tall henholdsvis 39,5 mill. og 92,3 mill. kroner.
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6 Reguleringsmessige forhold
6.1 Planområdet
Tomten syd for Ila fengsel er en del av eiendommen (gnr. 28, bnr. 2). I gjeldende kommuneplan
for Bærum kommune er eiendommen i sin helhet avsatt til offentlig/privat tjenesteyting.
Planområdet som det ønskes varslet oppstart for er på cirka 350 dekar og grenser mot
boligbebyggelse i øst, Ila fengsel/Nordhaug golfbane i vest og Marka i nord. Foreløpige
planområde omfatter arealer både nord, syd og øst for Ila fengsel, men selve fengselet er ikke
foreslått omfattet av reguleringsplanen. Foreløpig plangrense er vist på nedenstående kart:

Figur 14: Forslag til planområde ved varsel om oppstart av reguleringsplan. Arealer markert med grått er ikke en del av
planområdet.

Ettersom at adkomstforhold til området ikke er avklart, er det tatt med store arealer mot øst, i
tillegg til arealer langs dagens adkomstvei (Jøssingveien). Arealer mot nord er tatt med i
planområdet etter krav fra Bærum kommune. Dette for å gi mulighet for å utrede en eventuell
plassering av tiltaket nord for fengselsområdet, samt for å kunne vurdere flytting av gartneriet.
Det er imidlertid sannsynlig at avgrensningen for reguleringsplanen vil bli redusert underveis i
planprosessen.

6.2 Igangsetting av reguleringsplan innenfor Markagrensen
Det aktuelle planområde ligger i sin helhet innenfor Markagrensen. Dette betyr at før det varsles
oppstart av reguleringsarbeidet må det søkes om tillatelse fra Klima- og miljødepartementet. Det
er Bærum kommune som er ansvarlig for å søke departementet om oppstart av reguleringsarbeid
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innenfor Markagrensen. Bærum kommune oversendte søknad til fylkesmannen den 27.9.2017.
Bærum kommune var i søknaden positiv til oppstart av planarbeidet. Fylkesmannen har sendt
saken for vurdering til Klima- og miljødepartementet.
Først når det foreligger et vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil endelig
planavgrensning kunne fastsettes. Vedtaket kan derfor ha betydning for foreslåtte
planavgrensning, som den er vist i avsnitt 11.1.

6.3 Planprosessen
Det er av Bærum kommune stilt krav om at det skal utarbeides konsekvensutredning (KU). Krav
om konsekvensutredning betyr at det må utarbeides planprogram for tiltaket samt at planens
konsekvenser for miljø og samfunn må utredes og vurderes særskilt. Hensikten med
konsekvensutredningen er å få oversikt over vesentlige konsekvenser som planforslaget
medfører, slik at disse er kjent under utarbeidelse av planen.
Planprogram må utarbeides før det varsles oppstart av planarbeid. Planprogrammet skal gjøre
rede for; formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning og behovet for
utredninger.
Forslag til planprogram skal vedtas i planutvalget i Bærum kommune før det legges ut til høring
(6 uker) sammen med varsel om oppstart. Behandling av forslag til planprogram kan først skje
etter fylkesmannens vedtak om igangsetting av planarbeid innenfor Markagrensen. Høring av
planprogram og varsel om oppstart kan derfor tidligst kunngjøres i desember 2017. Etter
høringsperioden må planprogram eventuelt justeres i henhold til innkomne merknader, før dette
igjen legges frem for planutvalget for endelig fastsettelse. Planprogram vil således tidligst kunne
fastsettes i februar 2018.
Når planprogrammet er fastsatt vil rammene for utredningsarbeidet være bestemt, og det kan
utarbeides et planforslag for tiltaket. Når planforslaget foreligger må dette behandles i
planutvalget i Bærum kommune (førstegangsbehandling), før planen kan legges ut til offentlig
ettersyn (6 uker). Etter offentlig ettersyn må planforslaget eventuelt justeres, før det kan legges
frem for annengangsbehandling i planutvalget. Vedtas planen i planutvalget vil den bli sendt
videre til behandling i formannskapet, før sluttbehandling og fastsettelse i kommunestyret.
Vedtak i kommunestyret er vurdert tidligst å kunne foreligge i november/desember 2018.
Etter vedtak i kommunestyret (uten uløste innsigelser) vil en detaljreguleringsplan vanligvis være
gjeldende. Da det i denne saken reguleres arealer innenfor Markagrensen, må kommunestyrets
vedtak stadfestes av Klima- og miljødepartementet før reguleringsplanen kan trede i kraft.
Kommunestyrets vedtak må derfor oversendes departementet for endelig godkjennelse.
Departementets saksbehandlingstid kan være opp til fire måneder. Endelig vedtak av
reguleringsplanen vil dermed tidligst kunne foreligge i løpet av våren 2018.
Foreløpig planprosess/fremdriftsplan er skissert under:
Planprosess
1. Søknad om
oppstart av

Faser i planarbeidet
Oversendelse av søknad til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Deltakere
Bærum kommune

Tidsrom
27.9.2017
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2.

3.

planarbeid
innenfor
markagrensen
Planprogram/
oppstart av
planarbeid

Utarbeiding av
planforslag

4.

Offentlig
ettersyn/
høring

5.

2. gangs
behandling/
Vedtak
Stadfestelse

6.

Vedtak om igangsettelse

Fylkesmannen i Oslo og
Akershus

November 2017

Utarbeide forslag til planprogram
Forslag til planprogram
Høring planprogram/ varsling
oppstart planarbeid
Dialogmøte
Vedtak planprogram
Utarbeiding av planforslag, samarbeid
med grunneiere og andre
Dialogmøte
Informasjonsmøte
Konsekvensutredning og stedsanalyse

Arkitema Architects
Planutvalget
Offentlig høring

Oktober 2017
Desember 2017
Desember 2017

Berørte naboer
Planutvalget
Arkitema Architects

Desember 2017/januar 2018
Februar 2018
Januar-mai 2018

Berørte naboer
Offentlig
Arkitema Architects og
Sweco
Berørte naboer
Arkitema Architects

Februar 2018
Februar 2018
Januar-mars 2018

Planutvalget
Offentlig høring
Berørte naboer
Offentlig høring
Arkitema Architects
Planutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Juni 2018
Juli-august 2018
August 2018
August 2018
September-oktober 2018
November/desember 2018
November/desember 2018
November/desember 2018

Bærum kommune

November/desember 2018

Klima- og
miljødepartementet

Mars/april 2019

Dialogmøte
Planbeskrivelse, plankart,
reguleringsbestemmelser og ROSanalyse
1.gangsbehandling planforslag
Offentlig ettersyn/ høring
Dialogmøte
Informasjonsmøte
Bearbeiding planforslag
2.gangsbehandling i planutvalget

Oversendelse av kommunestyrets
vedtak til Klima- og
miljødepartementet
Stadfesting av reguleringsplan

Mars 2018
Mars-mai 2018

Tabell 2: Planprosess for detaljregulering

6.4 Status på reguleringsarbeidet og videre fremdrift
Arkitema Architects er ansvarlig for utarbeidelse av planforslaget. Sweco vil bistå med relevante
konsekvensutredninger. Det foreligger allerede nå et utkast til forslag til planprogram. Foreløpig
planprogram er gjennomgått med Bærum kommune, og vil være klar til oversendelse så snart det
foreligger et vedtak om igangsettelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Arbeidet med utarbeidelse av planforslag og konsekvensutredning vil kunne påbegynnes parallelt
med behandling og høring av planprogrammet. Arbeidet med planforslag er estimert å ta cirka
fire måneder fra det foreligger et fastsatt planprogram. Oversendelse av planforslag til Bærum
kommune forventes dermed i mai/juni 2018.
6.4.1 Miljømessige forhold
På oppdrag fra prosjektorganisasjonen har miljørådgiver utført en vurdering av områdets
naturverdier og hvordan de kan påvirkes av en utbygging. Egen rapport følger som vedlegg.
6.4.2 Kulturminner
Kulturminneconsult as har fått i oppdrag av prosjektorganisasjonen å kartlegge, beskrive og
verdivurdere hva som finnes av gamle og nye kulturminner innenfor planområdet for ny regional
sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Egen rapport følger som vedlegg.

Tilleggsutredning ny regional sikkerhetsavdeling
Helse Sør-Øst RHF
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6.4.3 Trafikkanalyse
Det er foretatt en enkel trafikkanalyse som beskriver den trafikale situasjonen for dagens
situasjon i området, og vurderer de trafikale konsekvensene for den planlagte utbyggingen. Notat
følger vedlagt.
6.4.4 Støy fra Løvenskioldbanen
Tomten ligger ca. 800 meter sør for Løvenskiold skytebane. Det er foretatt en ny vurdering av
skytestøy fra Løvenskioldbanen. Vurderingen baserer seg på beregninger av tidligere målinger og
støykart. Notat følger som vedlegg.
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7 Fremdrift
I konseptrapporten ble det vurdert at trinn 1 kunne være klar for operativ drift medio 2021.
I løpet av høsten 2017 har det imidlertid blitt klart at flere sentrale forutsetninger for en slik
fremdrift har blitt endret. Ved at finansiering ikke ble gitt i forslag til statsbudsjett for 2018 kan
ikke prosjektet gå videre til forprosjekt primo 2018 som planlagt. Videre har det blitt klart at
reguleringsprosessen sannsynligvis vil ta lengre tid enn tidligere forutsatt. I tillegg var
fremdriftskonsekvenser knyttet til flytting av gartneri ikke hensyntatt i fremdriftsplanen gitt i
konseptrapporten.
Forutsatt lånebevilgning og oppstart av forprosjekt primo 2019, vurderes det som realistisk at
prosjektet vil kunne gjennomføres med en antatt ferdigstillelse i løpet av 2022/23.

VEDLEGG: Alternative utbyggingsløsninger - fordeler og ulemper

Alternativ

A
A1

Forberedt
for
trinnvis
utvikling

Kriterium

Fordeler

Ulemper

Rangering

RSA på bakkeplan
Etablering av RSA og
regionalt kompetansesenter
på Ila.

NEI

Pasientbehandling

•

Enkel tilgang til uteområde på bakkeplan (kan gå ut i
sikrede områder uten følge -> følelse av frihet, frisk luft og dagslys
etc.)

Fagutvikling

•

Mindre fagmiljø kan redusere kvalitet i pasientbehandling

•

Et mindre fagmiljø splittet på to lokalisasjoner -> antatt
noe redusert fagutvikling
Lite fagmiljø -> fare for uheldig arbeidskultur «subkultur»

•
Sikkerhet

•

Sikkerhetsmessige løsninger kan tilrettelegges for kun ett
sikkerhetsnivå

Driftsøkonomi

Investering

•

Lavest prosjektkostnad (Mottaksbygg er redusert med 20 %)

•

Driftsøkonomisk minst lønnsomt, jf. analyser i
konseptrapport

•

Antatt høyest totalinvestering forutsatt nybygg for RSA,
LSA og PUA.
Evt. senere beslutning om utvidelse vil medføre høye
kostnader knyttet til å etablere erstatningsarealer som følge
av at pasienter ikke kan oppholde seg i bygget under
utbygging av trinn 2

•

Reguleringsrisiko

Utvidelsesmuligheter
(fleksibilitet og elastisitet)

•

Lavest reguleringsrisiko knyttet til adkomst og trafikk,
parkering og utbyggingsvolum

•

Ikke forberedt for trinnvis utbygging. Høye kostnader for
evt. senere utvidelse som må skje gjennom å bygge flere
etasjer.

Anbefalt
løsning
forutsatt kun
RSA og
regionalt
kompetansesenter

1

Alternativ

A

RSA på bakkeplan

A2

Etablering av RSA og
regionalt kompetansesenter

Forberedt
for
trinnvis
utvikling

JA

Kriterium

Pasientbehandling

Fordeler

•

Enkel tilgang til uteområde på bakkeplan (kan gå ut i
sikrede områder uten følge -> følelse av frihet, frisk luft og dagslys
etc.)

Fagutvikling

Ulemper

•

Mindre fagmiljø kan redusere kvalitet i pasientbehandling
inntil trinn 2 blir realisert.

•

Et mindre fagmiljø splittet på to lokalisasjoner -> antatt
noe redusert fagutvikling inntil trinn 2 blir realisert.
Lite fagmiljø -> fare for uheldig arbeidskultur «subkultur»
inntil trinn 2 blir realisert.

•

Sikkerhet
Driftsøkonomi

•

Sikkerhetsmessige løsninger kan tilrettelegges for kun ett
sikkerhetsnivå inntil trinn 2 blir realisert.
•

•

Investering

•
•

Reguleringsrisiko

•
•

Utvidelsesmuligheter
(fleksibilitet og elastisitet)

Driftsøkonomisk mindre lønnsomt enn full samtidig
utbygging, jf. analyser i konseptrapport (driftsmessig negativ
konsekvens i mellomperiode av utbygging over to trinn)
Ulempekostnader knyttet til bygging i to trinn (OU-prosess,
rokader, midlertidige lokaler, ekstra sikkerhet/vakthold, støy eller
andre forstyrrende elementer som påvirker eksisterende drift).
Høy kompleksitet og høye kostnader ved utbygging av
trinn 2 (det antas at pasienter må flyttes under bygging av trinn 2)
Evt. senere beslutning om at LSA og PUA ikke skal
samlokaliseres vil medføre at bygget har større kapasitet på
mottaksbygg og tekniske anlegg enn reelt behov
Høyest reguleringsrisiko knyttet til adkomst og trafikk,
parkering og volum (= alternativ B og C)
Forberedt for trinnvis utbygging. Ingen utvidelsesmulighet
etter at trinn 2 er etablert. Ved ytterligere behov for
kapasitetsøkning for RSA, må man finne annen lokalisering
for pasienter i LSA

Rangering

Ikke anbefalt
løsning
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Alternativ

B
B

Forberedt
for
trinnvis
utvikling

Kriterium

Fordeler

Ulemper

Rangering

RSA over to etasjeplan
Etablering av RSA og regionalt
kompetansesenter
Beslutning om trinnvis
utvikling.

JA

•

Pasientbehandling

•
•

Fagutvikling

•

Sikkerhet

•

•

•

Reguleringsrisiko

Utvidelsesmuligheter
(fleksibilitet og elastisitet)

•

Et mindre fagmiljø splittet på to lokalisasjoner -> antatt
noe redusert fagutvikling inntil trinn 2 blir realisert.
Lite fagmiljø -> fare for uheldig arbeidskultur «subkultur»
inntil trinn 2 blir realisert.

Sikkerhetsmessige løsninger kan tilrettelegges for kun ett
sikkerhetsnivå inntil trinn 2 blir realisert.

Driftsøkonomi

Investering

Enkel tilgang til uteområde på bakkeplan for kun 50 % av
pasientene (kan gå ut i sikrede områder uten følge -> følelse av
frihet, frisk luft og dagslys etc.)
Mindre fagmiljø kan redusere kvalitet i pasientbehandling
inntil trinn 2 blir realisert.

Lavest kompleksitet og laveste kostnader blant
alternativene som forutsetter en trinnvis utbygging (A»
og B)

Driftsøkonomisk mindre lønnsomt enn full samtidig
utbygging, jf. analyser i konseptrapport (driftsmessig negativ
konsekvens i mellomperiode av utbygging over to trinn)
Ulempekostnader knyttet til bygging i to trinn, dog noe
mindre enn for A2 (OU-prosess, rokader, midlertidige lokaler,
ekstra sikkerhet/vakthold, støy eller andre forstyrrende elementer
som påvirker eksisterende drift).

•

Evt. senere beslutning om at LSA og PUA ikke skal
samlokaliseres -> bygget har større kapasitet på
mottaksbygg og tekniske anlegg enn reelt behov

•

Høy reguleringsrisiko knyttet til adkomst og trafikk,
parkering og volum (= alternativ A2 og C)

Forberedt for trinnvis utbygging. Ingen utvidelsesmulighet etter
at trinn 2 er etablert. Ved ytterligere behov for kapasitetsøkning
for RSA, må man finne annen lokalisering for LSA-pasienter.

Anbefalt
løsning
forutsatt
trinnvis
utvikling

3

Alternativ

C

RSA over to etasjeplan

C

Full samtidig utbygging

Forberedt
for
trinnvis
utvikling

Kriterium

Pasientbehandling

Fagutvikling

Fordeler

•

Dynamisk pasientflyt mellom ulike behandlings- og
sikkerhetsnivåer

•

Robust samlet fagmiljø for retts- og sikkerhetspsykiatri
med mulighet for faglige synergier
Motvirker subkulturer

•

Sikkerhet

Driftsøkonomi

•

•
•
•

Investering

•
•

Reguleringsrisiko

Utvidelsesmuligheter
(fleksibilitet og elastisitet)

Flere som kan løpe på alarm. Mer effektiv bruk av
samlede ressurser

Driftsøkonomisk mest lønnsomt totalt, jf. analyser i
konseptrapport.
Kan hente ut driftsøkonomiske synergier raskere enn
ved trinnvis utbygging
Ingen ulempekostnader knyttet bygging i to trinn (OUprosess, rokader, midlertidige lokaler, ekstra sikkerhet/vakthold,
støy eller andre forstyrrende elementer som påvirker eksisterende
drift).
Antatt lavest samlet investeringskostnad forutsatt nybygg
for RSA, LSA og PUA.
Antatt lavere investeringskostnad enn ved trinnvis
utbygging

Ulemper

•

Enkel tilgang til uteområde på bakkeplan for kun 50 % av
pasientene (kan gå ut i sikrede områder uten følge -> følelse av
frihet, frisk luft og dagslys etc.)

•

Sikkerhetskontroller for henholdsvis RSA, LSA og PUA er
regulert i to ulike lovverk, og kan begrense sambruk av
arealer mellom virksomhetene

•

Høyest prosjektkostnad

•

Høy reguleringsrisiko knyttet til adkomst og trafikk,
parkering og volum (= alternativ A2 og B)

•

Ingen utvidelsesmulighet. Ved ytterligere behov for
kapasitetsøkning for RSA, må man finne annen lokalisering
for pasienter i LSA.

Rangering

Anbefalt
løsning
forutsatt full
samtidig
utbygging
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