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NEDRE EIKER: I forrige uke flommet champagnen over de grønne jordene på Ytterkollen. Ordfører 
Bent Inge Bye (Ap) i Nedre Eiker feiret at helseministeren pekte i retning hans kommune for bygging 
av det nye sykehuset. 

Men verken helseministeren eller ordføreren hadde spurt de som eier jordene om hva de synes. 
Drammens Tidende har snakket med flere av dem, og de er ikke positive: 
 
– Her skal det dyrkes mat. Det skal ikke ligge noe sykehus her, fastslår grunneier og nestleder i Nedre 
Eiker Landbrukslag, Hilde Dahler Nordlid. 
 
Hun får støtte fra lederen i Landbrukslaget: 
 
– Kommunen omtaler Ytterkollen som Nedre Eikers grønne lunge. Den er i ferd med å punktere, sier 
Knut Olav Stryken. 

250.000 brød i året 

Onsdag var det styremøte i Vestre Viken. Styret vedtok å samle sykehusene i Drammen og Kongsberg 
i ett sykehus. Det ble også gitt startsignal for jakten på tomtealternativer. 
 
Ifølge grunneierne er det rundt 2.000 mål dyrket mark på Ytterkollen. Store deler av arealet er 
matjord av prima kvalitet. Her dyrkes både korn og grønnsaker. 
 
– Bare tre prosent av arealet i Norge er dyrket mark. 1,3 prosent av det som kan pløyes opp og 
dyrkes i Norge, ligger her på Ytterkollen, sier Stryken. 



 
– Vestre Viken trenger 250 mål til nytt sykehus. På det arealet kan vi dyrke korn nok til 250.000 brød 
hvert år. 

17 kroner kvadraten 

Det er i utgangspunktet ikke lov å bygge på dyrket mark, men for viktige samfunnsinstitusjoner som 
sykehus, kan det gis dispensasjon. Matjorda på Ytterkollen har vært under press i mange år. 
 
– I fjor var det 450 mål til godsterminal, nå er det 250 mål til sykehus. Og vi får ikke engang sette 
opp et hus til ungene våre, påpeker Svein Westby. Landbruksjorda er attraktiv å bygge på både 
fordi den er flat og billig. 17 kroner kvadratmeteren er prisen staten tilbyr. 
 
– Da kan de likeså godt la være å betale noe, mener Per Martin Lundteigen. 
 
Grunneierne erkjenner at de ikke har noe å stille opp med hvis staten bestemmer seg for å 
ekspropriere. Men de har ingen planer om å gi seg uten langvarig kamp i rettssystemet. 
 
– Det har tatt folk tusen år å opparbeide denne jorda. Da kan man ikke bare legge den under betong 
og asfalt, fastslår Arne Nedberg. 

Kan gå ned på tomtestørrelse 

Vestre Viken har satt opp 11 krav til aktuelle sykehustomter. Det første er at tomten må være på 250 
mål, slik at det er utbyggingsmuligheter i framtiden. 
Nå har det kommet opp flere momenter som gjør at Vestre Viken kan komme til å redusere 
størrelseskravet noe. Hvis noe av sykehuspsykiatrien blir lagt til Blakstad sykehus i Asker, trengs 
mindre areal på det nye sykehuset i Buskerud. 
 
I tillegg regner nå Vestre Viken på hvordan samhandlingsreformen vil redusere behovet for 
sengeplasser. Helseministeren har også pålagt sykehusene å bli mer effektive ved å utføre 
planlagte operasjoner fra klokken seks om morgenen til klokken ni om kvelden. 
 
Dette, sammen med muligheten for å utnytte det private sykehuset Martina Hanssen i Bærum mer, 
kan redusere arealbehovet på det nye sykehuset. 
 
Styremedlem Kristin Ørmen Johnsen stilte under gårsdagens styremøte spørsmål ved hvor absolutt 
kravet om 250 mål er. 
 
– Vi skal se langt inn i framtiden, men ingen av kriteriene er absolutter, svarte administrerende 
direktør Nils Fr. Wisløff. 
 
– Når styret skal veie kriteriene opp mot hverandre i november, er det ikke sikkert alle tomter på 
248 mål blir ekskludert. Hvis vi leser kriteriene som absolutter, har vi kanskje ingen tomter igjen. 
 
Vestre Viken skal utrede tre-fire tomtealternativer. Endelig lokalisering bestemmes i november. 


