
Miljøvennlig ombruk av tre sykehus 
(BRK-prosjektet)



Oversikt

• Omfanget av aktiviteten i Vestre Viken

• Framtidssikring av lokalene til denne aktiviteten - to 
strategier – nybygg og rehabilitering

• Forskjellen i CO2 utslipp i byggefasen ved de to 
strategiene 

– NSD (Nytt sykehus i Drammen)

– BRK (Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus)



Aktivitetsfordeling i Vestre Viken



Aktivitetsfordeling

BRK=43%, Drammen=37% BRK=32%, Drammen=41%



Bygningene i Vestre Viken



NSD

Eiendommene



NSD

• Totalt areal: 122 000 m2 
• Arbeidsplass for ca 4000 medarbeidere 
• Lokalsykehus for ca 200 000 innbyggere 
• Områdesykehus for rundt en halv million mennesker 
• ca 5000 rom 
• Sengeplasser: 378 somatiske og 167 for psykisk helse og rus
• Dagplasser:  56 somatiske
• Poliklinikkrom: 178 somatiske og 16 for psykisk helse og rus 
• 23 operasjonsstuer



BRK

Ringerike sykehus

Eiendommene



BRK

• Totalt areal: 113 000 m2 
• Arbeidsplass for ca 4000 medarbeidere 
• Lokalsykehus for ca 200 000 innbyggere 
• Områdesykehus for rundt en halv million mennesker 
• Sengeplasser: 381 somatiske
• Dagplasser:  51 somatiske
• Poliklinikkrom: 159 somatiske 
• 32 operasjonsstuer



To strategier for videre drift

• Utskifting av bygg

– Blakstad og Drammen sykehus

• Vedlikehold og modernisering av bygg

– Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus



Fra SSB
https://www.ssb.no/statbank/table/09298/tableViewLayout1/



Sammenligning av byggeprosjekter

• NSD, totalt areal 122 000 m2 : 

– 8.200 MNOK x 3,9433 tonn CO2 ekvivalenter/MNOK kr =     
32 335 tonn CO2 ekvivalenter samlet utslipp

– Eller  0,265 tonn/m2

• BRK, totalt areal 113 000 m2: 

– 1.600 MNOK = 6 309 tonn CO2 ekv. samlet utslipp

– Eller 0,056 tonn/m2



NB!

• Eksemplet er valgt for å poengtere verdien av å 
gjenbruke bygg.

• Tallene er gjennomsnittsutslip for bygg og anlegg i 
2020. Dvs. feil, men omtrent like mye feil i begge 
eksempler.

• Begge prosjekter arbeider med miljømålsetting om 
lavere utslipp.


