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1

Innledning

1.1

Bakgrunn og mandat

I styremøtet 28.januar, pkt. 2a vedtok styret følgende:
2. Styret ber om at «Idéfase Oslo universitetssykehus, konkretisering etter høring», oversendes til
Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. Styret anbefaler på grunnlag av idéfaseutredningen,
og det som er framkommet i kvalitetssikringen at følgende legges til grunn for det videre
arbeidet:
a. Styret gir sin tilslutning til at et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus med ett
samlet og komplett regionssykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner, ett lokalsykehus på
Aker og kreftbehandling på Radiumhospitalet, er å foretrekke. Styret konstaterer imidlertid
at det foreligger risikoer som bør avklares nærmere og finner ikke grunnlag på dette
tidspunkt å legge bort noen av alternativene eller noen av etappene. Styret ber
administrerende direktør komme tilbake med forslag til avgrensninger av alternativer
og/eller etapper og oppstart av idé-/ konseptfaser når de største usikkerhetsfaktorene er
mer avklart, herunder at det er foretatt de nødvendige avklaringer med Helse Sør-Øst RHF.
På bakgrunn av dette vedtaket, og med ekstern kvalitetssikrers påpekning av at det savnes en mer
utdypende beskrivelse av risiko i byggefasen for flere av lokalisasjonene, har OUS ledelse bedt
idéfaseprosjektet om å beskrive risiko i byggefasen mer utdypende for Aker, Gaustad samt
oppdatere beskrivelsen for Ullevål. (Norconsult utarbeidet i 2012 en rapport som beskriver en rekke
risiki ved Ullevål) Hensikten er å belyse risikoforhold som hittil ikke er belyst, og som kan tenkes å
påvirke valg av alternativer for den videre planleggingen av nye bygg. Dette notatet er en besvarelse
på dette.

1.2

Problemstilling og avgrensning

Beskrivelse av risiko i byggefasen begrenses til å omfatte risiko i forbindelse med faktisk fysisk
gjennomføring av byggefasen på de tre lokalisasjonene; Gaustad, Aker og Ullevål.
Radiumhospitalet(RAD) og Regional sikkerhetsavdeling med tilgrensende funksjoner (RSA) påvirker
ikke valg av alternativer og er således ikke belyst. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke er
risikomomenter knyttet til disse utbyggingsalternativene, men disse momentene vil bli belyst i det
videre arbeidet med henholdsvis RAD og RSA.
Risiko i byggefasen i dette notatet knyttes til to perspektiver:
 Risiko ift sykehus i drift.
Herunder forstått byggeaktiviteter i prosjektet som medfører risiko for sykehusvirksomheten
på samme lokalisasjon.


Prosjektrisiko (tid, kost, kvalitet)
Herunder forstått forhold knyttet til gjennomføring av prosjektet på lokalisasjonen som
innebærer risiko for at prosjektet ikke leveres innenfor avtalt tid, kostnadsramme eller kvalitet.

Risiki beskrevet i denne prosessen vil også være innspill til risiko- og sårbarhetsanalysen som
gjennomføres i prosjektet i samme periode. Foreliggende notat vil imidlertid gå noe mer detaljert
inn i risikobildet per lokalisasjon for de enkelte alternativ og inneholde mer utdypende, men
fremdeles overordnede, tekniske beskrivelser. Ansvarlige for ROS analysen er imidlertid blitt
forelagt denne rapporten og omvendt.
04.0416

Side 3 av 33

Idéfase OUS, oppfølging av risiko etter vedtak i OUS styremøte 28.1.16
Delrapport: Spesifikk vurdering av risiko i byggefasen

1.3

Metode og prosess

For å komme frem til risikofaktorene beskrevet i dette notatet er det innhentet vurderinger fra:


Norconsult som tidligere har vært involvert i kartlegging av infrastruktur og utarbeidelse av
rapport om risiko ved utbygging på Ullevål slik beskrevet i Arealutviklingplan 2025.(Rapport fra
2012). Norconsult har også erfaring fra gjennomføring av prosjeter i OUS bygningsmasse.
Multiconsult som har vært involvert i tilstandsvurdering av bygningsmassen, samt også har
erfaring fra gjennomføring av prosjekter i OUS.
Prosjektenheten i Oslo sykehusservice (OSS)
OSS Eiendom som kjenner sykehuset fra et teknisk driftsperspektiv
Hovedverneombud som har ansvaret for å ivareta arbeidsmiljøet for de ansatte






Det er gjennomført oppstartsmøter med deltagerne som beskrevet, samt to felles arbeidssamlinger
for å kartlegge og beskrive risiko i byggefasen for de tre lokalisasjonene.
Som underlag og referansepunkter for arbeidet er følgende rapporter benyttet:


Utredning av omfang og betydning av infrastruktur knyttet til utvikling av nye sykehusbygg
på Ullevål, Norconsult/Cowi 2012



Erfaringer fra byggeprosjekter ved Norlandssykehuset HF, Terje Arthur Olsen, 2015



ROS-analyse alternative konsepter, Stavanger universitetssykehus. Faveo, 2015

Norconsult og Multiconsult har, basert på den fagkompetanse og erfaring selskapene innehar,
utarbeidet hvert sitt notat knyttet til risiko i byggefase for de spesifiserte lokalisasjonene. Notatene
er vedlagt denne delrapporten, og henvises til for utdyping av detaljer for hvert område.
Det er også utarbeidet kart som viser infrastrukturforholdene samlet per lokalisasjon (vedlegg 3)
Risikoforholdene er kartlagt og beskrevet kvalitativt. Notatene fra de tekniske rådgiverene inngikk
også i underlaget for ROS-analysen som ble gjennomført 16.mars.
Foreliggende delrapport er utarbeidet basert på involverte aktørers bidrag i arbeidssamlingene samt
utarbeidede notater. Ansvarlig for utarbeidelse av delrapporten har vært Inger Heiberg (OSS) og
Nina Fosen (Atkins, Idéfaseprosjektet).
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2

Risiko i byggefasen på Aker

2.1

Eksisterende standard på bygningsmasse og infrastruktur

Bygningsmassen på Sinsen utgjør totalt i underkant av 100 000 m2. Den eldste bygningsmassen er
oppført i 1920 (bygg 3 og 5), mens nyeste bygningsmasse er fra 1998 (bygg 10, 11 og 12).
Med unntak av bygningsmassen fra 1998 (bygg 10–12) som fremstår i akseptabel teknisk tilstand,
bærer bygningsmassen preg av kombinasjonen av høy alder og vedlikeholdsetterslep. Ved videre
drift og bruk er det store behov for teknisk oppgradering. Forsyningsanleggene bærer preg av høy
alder, slitasje, mangelfull kapasitet og manglende oppgraderinger/fornying og er alle vurdert som
utilfredsstillende.

Figur 1 Teknisk tilstand Aker

Oppgradering av bygg 6 (høyblokken i kjerneområdet) på Aker har av enkelte vært påpekt som en
mulighet for å øke OUS kapasitet på kort sikt, da primært sengekapasitet. Dette frarådes av tekniske
rådgivere som har sett på bygget. Eksisterende teknisk infrastruktur er i sin helhet utrangert og
oppfyller på de fleste felt ikke dagens standard til utførelse. Bygget er heller ikke tilrettelagt for
etablering av moderne infrastruktur inkl. VVS, blant annet gjelder dette innvendige bærevegger,
førings-/kommunikasjonsveier og etasjehøyder.
Det tekniske kostnadsbilde vil trolig ikke forsvare en slik videreføring. Etablering av ny infrastruktur
vil ligge i samme kostnadsområde som ved et nybygg. Dette fordi det ikke ligger til rette for gjenbruk
av teknisk anlegg.
Som vist på kartet nedenfor er det mange vernede bygg på Aker, dette må hensyntas også i
byggefasen.
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Figur 2 Vernede bygg på Aker

Det ble i 2014 etablert en 20 års avtale med Oslo kommune om utvikling og drift av en
samhandlingsarena på Aker: Aker helsearena. Virksomhet i Aker helsearena drives i byggene nord
på tomten.

2.2
2.2.1

Hva skal bygges og etappeinndeling
Utbygging på Aker i Alt 2, Delt løsning

Det vises til Idéfaserapport, konkretisering etter høring der det beskrives som ikke aktuelt å bygge
ut Aker i Alternativ 2, Delt løsning.
Nødvendig teknisk oppgradering av byggene på Aker må likevel gjennomføres for den forventede
driften her, inkludert Aker helsearena der det foreligger en 20 års avtale med Oslo kommune.
Oppgraderingen forventes å kunne gjennomføres på samme måte som denne type tiltak
gjennomføres i dag, dvs over tid, tilpasset drift og i arealenhet for arealenhet.
2.2.2

Utbygging på Aker i Alt 3, Delvis samling på Gaustad med lokalsykehus på Aker

Idéfaserapport, konkretisering etter høring beskriver for dette alternativet en utbygging på Aker
som begynner med nybygg for somatikk i sør, før nybygg for psykisk helse og avhengighet (PHA),
etableres i en senere fase. Illustrasjonen nedenfor viser utbygging på Aker, slik det er foreslått, der
rødmarkerte bygg er de som vil etableres i en første utbyggingsfase.
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Figur 3 Skissert utbygging på Aker

Illustrasjonen viser også hvor Oslo kommune evt. vil plassere en Storbylegevakt. Aker Helsearena vil
ivaretas og utvikles i arealer nord på tomten. Sistnevnte utvikling er imidlertid ikke en del av
Idéfaseprosjektets mandat.
Dagens varmesentral (bygg 42) rives ikke
i forbindelse med etablering av Legevakten, slik det her vises på
Legevaktprosjektets egne tegninger.
Dette er avgjørende for varmeforskyning
til eksisterende og nye
bygg på Aker.

Bygg 42

Storbylegevakt

Figur 4 Skissert plassering av Storbylegevakt

2.3

Vurdering av risiko i forhold til sykehus i drift

Vurdering av om det er risikoforhold knyttet til prosjektets aktivitet i byggefasen som kan påvirke
driften av sykehuset negativt i denne perioden.
2.3.1

Risiko for hindring av effektive akuttforløp og pasientsikkerhet generelt

På Aker vil byggeaktiviteten i et første byggetrinn skje på en tomt i god avstand til virksomheten på
Aker i dag. Byggeriet vil derfor i svært liten grad påvirke pasientvirksomhet eller -sikkerhet.
I den grad det er akuttvirksomhet på Aker pågår denne i bygg nord på tomten og utkjøring og
aktivitet i disse forløpene vil ikke hindres av byggeaktivitet i sør.
Ved oppføring av nye bygg for psykisk helse og avhengighet vil rive- og byggeaktivitet foregå tettere
på pasientvirksomheten. I denne perioden vil det være noe høyere risiko for påvirkning av
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pasientforløp og –sikkerhet, spesielt gjelder dette rusakutt og avhengighetsbehandling som foregår
i bygg 12. Dette bygget er vist revet på idéfasens illustrasjoner.
I en av sengepostene i bygg 11/5 på Aker finnes det i dag to spesialrom for ME-pasienter. Dette er
pasienter som i svært liten grad tåler støy. Dersom denne pasientgruppen fremdeles er i disse
lokalene ved riving/byggeaktiviteter nærmere kjernebyggene i nord er varsling av støyende aktivitet
og samhandling med denne pasientvirksomheten vesentlig.
2.3.2

Logistikk i sykehuset - pasienter, ansatte, studenter og varer

Som nevnt vil hovedtyngden av byggearbeidene i første byggetrinn skje sør på Aker-tomten, og
derfor i liten grad forstyrre virksomheten på Aker som primært foregår i kjerneområdet i nord.
Aker har to innganger; nord og øst. Multiconsult påpeker at anleggstrafikk bør skje gjennom inngang
og veinett mot øst. På denne måten vil også denne trafikken i liten grad forstyrre
pasientvirksomheten. Dersom anleggsvei opparbeides fra nedre del av Sinsenveien vil beboere i
boligområde her kunne oppleve støy og støv i en lengre periode.
Som nevnt ovenfor, vil risikoen for negativ påvirkning av logistikk i sykehuset være større ved
bygging for psykisk helse og avhengighet idet dette skjer tettere på dagens bygg som er i bruk. I
denne fasen vil det være større behov for samhandling og varsling samt mulig behov for midlertidig
utflytting/lokalisering av virksomhet. Pasientgruppen som påvirkes vil primært være rus- og
avhengighetspasienter. Dette må hensyntas.
Risiko knyttet til trafikk og logistikk av varer vurderes lav, det samme gjelder risiko knyttet til
studenter og ansatte selv om antall parkeringsplasser for ansatte nok vil være redusert i perioden.
2.3.3

HMS – støy, støv, forstyrrelser i byggefasen

Med unntak av sprengningsarbeid forventes bygging sør på tomten i liten grad påvirke virksomheten
i nord med hensyn til støy, støv og forstyrrelser. Sprengning må skje i samspill med virksomheten
på Aker helsearena på Aker sykehus.
Bygging nærmere kjernebyggene i nord for psykisk helse og avhengighet vil kunne medføre støy støv
og forstyrrelser i byggefasen, og her kreves samhandling, varsling og hensyntagen til ansatte
pasienter og virksomheten på Aker.
2.3.4

Infrastruktur

Norconsult oppsummerer følgende for risiko i byggefasen på Aker knyttet til teknisk infrastruktur:
VVS teknisk infrastruktur
Eksisterende vannledning er det største risikomomentet for denne lokalisasjonen. Risikoen må
anses som normal ved større byggeprosjekter og vil ved god faseplanelegging og risikohåndtering
løses videre i planarbeidet
Elektro teknisk infrastruktur.
Forhold rundt høyspentkabler på Aker representerer et normalt risikobilde for prosjektet. Foreslåtte
nye bygg ligger utenfor sikkerhetssonen for høyspentlinjene med unntak av Legevakten. Det regnes
med omlegging av noen høyspentkabler men med relativt lav risiko knyttet til prosjektet.
2.3.5

Brann

Dersom brann skulle oppstå i forbindelse med byggeaktivitetene vurderes risikoen som relativt liten
for at dette vil få konsekvenser for pasientvirksomheten på Aker. Dette fordi hovedtyngden av
byggearbeidene skjer på en relativt isolert tomt.
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Risikoen er høyere ved bygging opp mot nordre del av tomten der det er mer pasientvirksomhet og
tettere på vernede bygg.
Det må sikres at brannbiler har nødvendig adkomst til og i området for effektiv slukking dersom
brann skulle oppstå.
2.3.6

Bygg

Ved bygging på Aker er det er lav sannsynlighet for at svikt i eksisterende bygg utgjør noen risiko for
prosjektet. Omfanget av behov for rokade/ midlertidige lokaler er lite.
Planlegging og gjennomføring av byggefasen må sikre nødvendig ivaretakelse av vernede bygg.
2.3.7

Grunnforhold

Det foreligger ikke offentlig tilgjengelige rapporter rundt grunnforholdene på området. Multiconsult
beskriver i sitt notat at det ved befaring på området er registrert fjell i dagen, noe som tyder på at
grunnforholdene er gode. Erfaringer fra OUS tilsier heller ikke at grunnforholdene er problematiske.
Ved tidligere arbeider på området har OUS oppdaget miljøgifter på området, det har derfor vært
nødvendig å deponere masser (på grunn av PCB bl.a). Det er dermed knyttet usikkerhet i om dette
gjelder hele området. Forholdene kan bety at grunnarbeidene blir mer kostbare enn antatt.
2.3.8

IKT

Arbeider med IKT i nytt bygg vil ikke ha store konsekvenser for prosjektet og driften i eksisterende
bygg. Overgangsproblematikk i ft eksisterende bygg må kartlegges.

2.4

Vurdering av prosjektrisiko med hensyn til tid, kost og kvalitet

Faktorene beskrevet i forrige kapittel vil også innebære en risiko for prosjektets resultat og mulighet
for å levere i henhold til avtalt tid, kost og kvalitet.
2.4.1

Tid

Risikofaktorer som kan påvirke fremdrift
Tilpasning til drift mhp
gjennomføringsmodell, tidsvinduer, metode
mv.
Modernisering av gamle bygg - sannsynlighet
for reprosjektering og revisjoner
Omprioriteringer pga svikt/overraskelser

2.4.2

Risiko i byggefasen på Aker
Lav, bygging foregår i stor grad med god
avstand til sykehus i drift.
Lav, for det meste nye bygg
Lav. Kjente grunn- og infrastrukturforhold, samt
for det meste nye bygg.

Kostnad

Risikofaktorer som kan påvirke kostnad
Modernisering av gamle bygg - sannsynlighet
for overraskelser
Tilpasninger, rokering og flyttinger til midl.
lokaler
Forsinkelser som forlenger byggetid

04.0416

Risiko i byggefasen på Aker
Sannsynlig, men liten konsekvens idet kun noen
få gamle bygg benyttes
Lav, lite behov for rokering (hvis noe)
Lav
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2.4.3

Kvalitet

Ikke risiko, ut over hva som er normalt i byggeprosjekter, for overraskelser i byggefasen som
medfører kostnadsoverskridelse og gjør kutt/ kvalitetsreduksjon i løsningen nødvendig.

2.5
2.5.1

Særskilte forhold på lokalisasjonen
Storbylegevakt

Som omtalt under kap. 2.2. kan det være aktuelt for Oslo kommune å legge den nye
Storbylegevakten til Aker. Storbylegevakten planlegges ferdigstilt i 2022. Dersom en første etappe
for OUS omfatter utbygging av lokalsykehus på Aker, så vil disse to byggeprosjektene kunne pågå
samtidig.
For utbygging av lokalsykehus på søndre del av tomten vurderes ikke dette å medføre vesentlige
endringer til risikobildet tegnet for byggefasen på Aker.
Videre utbygging av lokalsykehus på Aker for psykisk helse og avhengighet eller en utbygging av
lokalsykehus på Aker i senere etapper vurderes tilsvarende. Hensyn til sykehus i drift må da også
omfatte Storbylegevakten, men slik den nå tegnes ut på tomten inkludert adkomstveier vurderes
ikke dette mer utfordrende enn normalt.
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3

Risiko i byggefasen på Gaustad

3.1

Eksisterende standard på bygningsmasse og infrastruktur

I Idéfasearbeidet brukes betegnelsen Gaustad som en samlebetegnelse for Rikshospitalet, Gaustad
sykehus og sykehusutbygging i dette området nord og sør for Ringveien.
Bygningsmassen på Rikshospitalet utgjør til sammen ca 231 000 m2, inkludert glassgate, hotell og
tekniske mellometasjer. Bygninger er 14-16 år gamle. Bygningsmassens tilstand fremstår
gjennomgående med økende behov for vedlikehold og utskiftninger. Teknisk sett vil
bygningsmassen kunne ha meget lang levetid, men kapasitet knyttet til teknisk infrastruktur er for
en stor del maksimalt utnyttet.
Bygningsmassen på Gaustad sykehus er av eldre byggeskikk som har store begrensninger i forhold
til tilpasningsmuligheter og fremtidige bruksområder. Bygningsmassen på rundt 40 000 kvm har
også stort teknisk oppgraderingsbehov. En betydelig andel av bygningene, samt tomten, har
vernestatus. De aktuelle forsyningsanleggene ved Gaustad sykehus er alle vurdert å være
utilfredsstillende eller i dårlig teknisk stand. Dårligst tilstand har hovedvannforsyningen og
nødstrømssystemene. Disse har stort og relativt akutt behov for utbedring

3.2
3.2.1

Hva skal bygges og etappeinndeling
Utbygging på Gaustad i Alt 2, Delt løsning

Ved delt løsning mellom Gaustad og Ullevål vil utbyggingen på Gaustad skje nord for ring 3, og det
vil ikke være behov for bro over Ringveien. Det vil heller ikke være behov for å rive deler av Domus
Medica (Preklinisk institutt (PKI)). Ut over dette er det ingen forskjeller på Alternativ 2, Delt løsning
og Alternativ 3, Delvis samling.
Utbyggingen slik den er planlagt er vist i illustrasjon nedenfor. I en første etappe vil det bygges på
torget/forplassen (markert med rødt i skissen nedenfor). Resterende utbygging vil skje i senere
etapper.
Gaustad sykehus vil i begge alternativene benyttes til noe regionale funksjoner for PHA, samt til
kontorfunksjoner.

Figur 5 Skissert utbygging på Gaustad i Alt. 2, Delt løsning. Rødmarkert bygg viser utbygging på Gaustad som er inkludert i
en 1. etappe også ved start på Ullevål.
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3.2.2

Utbygging på Gaustad i Alt 3, Delvis samling på Gaustad med lokalsykehus på Aker

I dette alternativet vil utbyggingen på Gaustad være mer omfattende, og tomteareal både nord og
sør for Ringveien benyttes. Bro må etableres over Ringveien og den eldste delen av Domus Medica
erstattes (før riving). Det fremtidige Gaustad er skissert som vist nedenfor i Idéfaserapport,
konkretisering etter høring1.

Figur 6 Skissert full utbygging på Gaustad i Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med lokalsykehus på Aker

I en første etappe er det mest aktuelt å bygge for akuttvirksomhet inkludert både traumesenter og
lokalsykehus. Dette er skissert gjennomført på to måter som skiller seg fra hverandre avhengig av
løsning for erstatningsarealer for universitetet (UiO).
Mulighet 1 innebærer erstatningsarealer for UiO i byggene som etableres på torget og i
«trekantbygget» før deler av Domus Medica rives. Det gir en utbygging av 1. etappe i to faser slikt
vist nedenfor.

1

Illustrasjonen viser lokk over Ringveien. Bred bro eller lokk diskuteres med Statens vegvesen og Plan og
bygningsetaten.
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Figur 7 Skissert mulig 1. etappe ved etablering av erstatningsarealer for UiO i bygg på torget og trekantbygget

Et alternativ er å etablere erstatningsarealer for UiO på parkeringstomten, eller en kombinasjon av
parkeringstomten og i byggene rundt torget. Bygging på parkeringstomten medfører behov for først
å etablere parkeringsareal et annet sted, og utbyggingen vil skje i tre faser slik vist nedenfor.

Figur 8 Skissert mulig 1. etappe ved etablering av erstatningsarealer for UiO på oarkeringstomten eller i en kombinasjon av
parkeringstomten og i bygg på torget

Det er aktuelt å bygge ut sengepirene på Rikshospitalet i en 1. etappe, spesielt dersom bygget på
torget må reduseres i størrelse av reguleringshensyn.
Utbygging på nedsiden av Ringveien vil skje i senere etapper.
Gaustad sykehus som for alternativ 2, Delt løsning, benyttes til noe regionale funksjoner for PHA,
samt til kontorfunksjoner.
I det etterfølgende er risiko i byggefasen på Gaustad vurdert generelt. Kommentarer er knyttet til
eventuelle forskjeller mellom alternativ 2 og 3. Risikoforholdene knyttet til gamle Gaustad sykehus
antas å være like for alternativene, og er derfor i mindre grad lagt vekt på i denne rapporten. I
Kapittel 5 oppsummeres risikoforholdene per alternativ samlet sett.
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3.3

Vurdering av risiko i forhold til sykehus i drift

Vurdering av om det er risikoforhold knyttet til prosjektets aktivitet i byggefasen som kan påvirke
driften av sykehuset negativt i denne perioden. Risikoforhold som knytter seg til Universitetet
spesielt og virksomheten i Domus Medica er omhandlet i et eget punkt (kap. 3.5)
3.3.1

Risiko for hindring av effektive akuttforløp og pasientsikkerhet generelt

Rikshospitalet forbindes av mange med elektiv (planlagt) virksomhet, og størstedelen av aktiviteten
er det, men det er også en betydelig akuttvirksomhet her. I hovedsakknytter denne seg til barn,
føde, PCI (hjerteinfarkt), akutt nevrokirurgi (hjerneblødning), avansert intensivbehandling inkl.
drukningsulykker mm. Effektiv transport til- og inn i sykehuset i slike akutte tilfeller må kunne skje
uhindret i byggefasen. Dette gjelder også for akutt-transport ved overføring av alvorlig syke
pasienter fra andre sykehus til Rikshospitalet. Også for planlagt virksomhet og for de mange ansatte
er det viktig med adkomst.
På Gaustad er det kun én adkomstvei med bil fra ring 3. Det må etableres egen adkomst for
anleggstrafikk fra ring 3, og som ikke krysser akutt- og pasienttransport. Multiconsult beskriver at
dette er løsbart og anses ikke som en vesentlig risiko, men vil ha en kostnadskonsekvens som vil
avhenge av hvilken løsning man velger.
Dersom det også skal bygges ut i enden av fløyene i hovedbygget (forlengelse av sengepirene) vil
man få anleggstransport på samme vei som all annen transport, også akutt-transport. I et slikt tilfelle
mener Multiconsult det bør vurderes å åpne bom for ambulansetransport øverst på Sognområdet
(til Nordbergveien) som en sikkerhetsventil for å ivareta pasientsikkerhet.
Ved bygging på torget må det videre sikres at akuttpasienter som skal til kvinne/barn (E-blokken)
kan komme effektivt inn i sykehuset og til riktig sted. Også dette vurderes av Multiconsult som
løsbart.
Bygging på torget kan utgjøre en risiko for pasientbehandlingen i de nærmeste byggene. Her er det
bl.a. intensivbehandling av alvorlig syke og sårbare pasienter, inkludert nyfødtintensiv.
Byggearbeidene krever god planlegging og det bør etterstrebes kortest mulig byggetid for oppføring
av bygget på torget.
Helikopterlandingsplassen ved Rikshospitalet ligger i dag på bakkeplan ved akuttinngangen på
østsiden av bygget. Innflyvningskorridoren til Rikshospitalet er begrenset, og det er viktig at kraner
og byggevirksomhet ikke hindrer denne. Dette gjelder også om helikopterplassen må flyttes.
Etablering av bro og bygging på nedsiden av Ringveien vurderes ikke å utgjøre noen risiko for
sykehus i drift.
3.3.2

Logistikk i sykehuset - pasienter, ansatte, studenter og varer

Trafikk og logistikk
Pr i dag er det som nevnt kun en adkomstvei med bil til Gaustad, fra ring 3. Ut over forholdene nevnt
ovenfor, er det er identifisert følgende usikkerheter knyttet til generell trafikk og logistikk ved
utbygging på området:


Trikkeholdeplass må trolig flyttes noe lenger ned, bort fra anleggsområdet. Dette er
løsbart og anses ikke som noen vesentlig risiko, men vil ha en kostnadskonsekvens som vil
avhenge av hvilken løsning man velger.



Ved bygging ved nåværende hovedinngang (torget) som iht etappe 1 er første trinn i
utbyggingen på Gaustad, så vil man trolig måtte lage en alternativ inngang for ansatte.
Dette anses løsbart og antas ikke å representere noen stor risiko.
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Økt aktivitet på Gaustad vil også etter utbygging medføre økt trafikkbelastning.
Utbygging sør for ring 3 vurderes ikke å medføre risiko for trafikk og logistikk for sykehus i drift.
Krav til samspill sykehus – byggeprosjekt
Dette vil være et byggeprosjekt som pågår i en lang periode relativt tett på et sykehus som behandler
alvorlig syke og sårbare pasienter. God planlegging og godt samspill mellom byggeprosjektet og
sykehus i drift er vesentlig i hele byggeperioden.
Spesielt viktig er dette ved bygging tett på dagens bygg med pasientvirksomhet, det vil si ved bygging
på torget og ved forlengelse av sengepirer. Oppføring av bygg på torget forventes å ta ca. 2 år,
utbyggingen mellom dagens RH og ring 3 antas å vare i ca. 7 år totalt for Alternativ 3, noe kortere
for Alternativ 2.
3.3.3

HMS – støy, støv, forstyrrelser i byggefasen

Ut over sprengningsarbeid er det primært bygging på torget og forlengelse av sengepirer som vil
kunne medføre støy, støv og forstyrrelser ved oppføring av nybygg og påbygg. Nødvendig teknisk
oppgradering av Rikshospitalet vil måtte gjennomføres uavhengig av alternativ, og vil kunne påvirke
HMS-forhold ved sykehus i drift. Den tekniske oppgraderingen må utføres før arealene på Gaustad
fylles opp, dvs. slik at man har rokadeareal og kan ivareta pasienter, ansatte og pårørende på en
tilfredsstillende måte i perioden. Samspill med sykehuset er vesentlig.
3.3.4

Infrastruktur

Kapasiteten i eksisterende infrastruktur er brukt opp. Utbyggingen slik den nå er skissert forutsetter
en ny teknisk sentral for og før nybygg etableres nord for ringveien. Det vurderes å være lite
overgangsutfordringer i sykehuset, da nye bygg planlegges med ny infrastruktur.
Norconsult oppsummerer følgende for risiko i byggefasen på Gaustad knyttet til teknisk
infrastruktur:
VVS teknisk infrastruktur
Det er ikke avdekket store risikofaktorer for VVS-installasjoner for utbygging på Gaustad.
Det er høyest usikkerhet knyttet til utbygging nord for Ringveien ved Domus Medica, samt sør for
Ringveien. Grunntegninger viser vann og avløpsledninger i grunn som vil bli berørt bl.a. langs
Songsvannsveien, langs med gangveien og mot gangbroen over Ring 3. Under og ved siden av
planlagt revet del av Domus Medica, ligger det to vannledningstuneller (en med angitt dimensjon
800 (ca. 10 -12 meter under grunn) og en angitt med dimensjon 1200 som kan påtreffes ved
riving/graving. Videre er det en pumpestasjon ved gangbroen over Ring 3. Sør for Ringveien viser
kart også vann og avløpsledninger og bekkefar. Det må gjøres undersøkelser for å kartlegge grunnen
og installasjonene ytterligere før bygging.
Elektro teknisk infrastruktur.
Forhold rundt høyspentkabler sør og nord for Ringveien representerer et høyt risikobilde for
prosjektet. Foreslåtte nye bygg ligger innenfor sikkerhetssonen for høyspentlinjene. Omlegging av
høyspentkabler vil medføre store økonomiske og tidsmessige konsekvenser for prosjektet. Men det
kan håndteres og løses på en god måte i det videre planarbeidet.
Utvidelse og oppgradering av eksisterende infrastruktur i forbindelse med nye til- og påbygg, vil
representere en konsekvens for sykehus i drift, men anses av Norconsult som uproblematisk.
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3.3.5

Brann

Krav til brannsikkerhet må ivaretas generelt, og spesielt må man være aktsom ved bygging tett på
eksisterende bygg på torget og ved forlengelse av sengepirer på dagens Rikshospital. Det samme
gjelder for Domus Medica. Det vil utarbeides egne ROS analyser og beredskapsplaner for evakuering
i byggefasen.
Det må sikres at brannbiler har nødvendig adkomst til og i området for effektiv slukking dersom
brann skulle oppstå.
3.3.6

Bygg

Omfang av rokade og behov for midlertidige arealer i forbindelse med oppføring av nybygg/påbygg
er i utgangspunktet lite. Unntaket kan være dersom byggeaktivitet (støy) ved oppføring av bygg på
torget gjør det nødvendig å flytte deler av nyfødt-/barnevirksomheten. Dette vil i så tilfelle være
krevende da dette er en sårbar gruppe som ikke enkelt kan flytte andre steder.
Det legges til grunn at forlengelse av sengepirer på RH vil kunne bygges ut på en skjermet måte slik
at det heller ikke her er nødvendig med rokade, men det kan bli behov for stenging av sengerom
nærmest utbyggingsområdet.
Det er ikke kartlagt forhold på Rikshospitalet som medfører risiko for svikt i dagens bygningsmasse
før nye bygg er oppført.
Teknisk oppgradering av Rikshospitalet vil være nødvendig uansett valg av alternativ. I den
forbindelse vil det være behov for rokade. Tekniske mellometasjer i D-avsnittet der den mest
krevende driften foregår forenkler dette arbeidet.
Planlegging og gjennomføring av byggefasen må sikre nødvendig ivaretakelse av vernede bygg på
Gaustad sykehus.
3.3.7

Grunnforhold

Multiconsult viser til at det foreligger en rapport angående grunnforhold for området fra tiden da
nytt Rikshospital ble bygget. Den viser at det er registrert kvikkleire mot rundkjøringen ved avkjøring
fra ring 3. For resten av området er det registrert relativt kort ned til fjell de fleste steder.
Grunnforholdene vurderes på bakgrunn av dette ikke å representere noen særskilt risiko.
Ved bygging på Gaustad er det viktig å være oppmerksom restriksjoner til aktivitet som kan legges
av hensyn til biologisk mangfold i Gaustadbekken. Dette må ivaretas ved planlegging av
byggearbeidene.
3.3.8

IKT

Norconsult peker i sitt notat på at det vil være behov for omlegging av telefonsystemet samt noe
omlegging av eksisterende fiberkabler i forbindelse med bygging nord for Ringveien. En slik
omlegging vil først og fremst være tidkrevende. Videre beskrives at ved påbygg på dagens
Rikshospital må sykehusets sentrale datarom oppgraderes for å øke kapasiteten. Norconsult peker
på at nevnte forhold vil kunne ha konsekvenser for sykehus i drift og må kartlegges og planlegges i
det videre arbeidet.

3.4

Vurdering av prosjektrisiko med hensyn til tid, kost og kvalitet

Faktorene beskrevet i forrige kapittel vil også innebære en risiko for prosjektets resultat og mulighet
for å levere i henhold til avtalt tid, kost og kvalitet.
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3.4.1

Tid

Risikofaktorer som kan påvirke
fremdrift
Tilpasning til drift mhp
gjennomføringsmodell,
tidsvinduer, metode mv.

Modernisering av gamle bygg sannsynlighet for reprosjektering
og revisjoner
Omprioriteringer pga
svikt/overraskelser

3.4.2

Noe risiko for forsinkelser pga behov for tilpasning til drift
ved bygging i bygg nær dagens pasientvirksomhet og ved
teknisk oppgradering av dagens Rikshospital.
Restriksjoner knyttet til byggeaktivitet for ivaretakelse av
biologisk mangfold i Gaustadbekken kan påvirke fremdrift
Lav, men noe risiko knyttet til ombygging av gamle
Gaustad sykehus.
Lav, men noe risiko knyttet til ombygging av gamle
Gaustad sykehus.

Kostnad

Risikofaktorer som kan påvirke
kostnad
Modernisering av gamle bygg sannsynlighet for overraskelser
Tilpasninger, rokering og flyttinger
til midl. lokaler
Forsinkelser som forlenger
byggetid

3.4.3

Risiko i byggefasen på Gaustad

Risiko i byggefasen på Gaustad
Lav, men noe risiko knyttet til ombygging av gamle
Gaustad sykehus.
Lav, ikke identifisert rokeringsbehov ved nybygg eller
påbygg. Noe risiko ved teknisk oppgradering av dagens
RH.
Lav, men mulig ved behov for tilpasning til drift nær
eksisterende pasientvirksomhet.

Kvalitet

Ikke risiko, ut over hva som er normalt i byggeprosjekter, for overraskelser i byggefasen som
medfører kostnadsoverskridelse og gjør kutt/ kvalitetsreduksjon i løsningen nødvendig.

3.5
3.5.1

Særskilte forhold på lokalisasjonen
Vurdering av risiko i forhold til Universitetets virksomhet

Nedenfor er risikoforhold ved prosjektet som kan påvirke universitetets virksomhet negativt i denne
perioden beskrevet. Risiko som er beskrevet for sykehuset (kap. 3.3 og 3.4) er ikke gjentatt.
Den eldste delen av Domus Medica må rives
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Figur 9 Rødmarkering angir bygg som rives på Gaustad i Alt. 3: Hotellet og den eldste delen av Domus Medica.

Bygg
Universitetet berøres spesielt ved riving av den eldste delen av Domus Medica, noe som er aktuelt i
Alternativ 3. Domus Medica vil ikke rives før varige erstatningsarealer er etablert. Rokade og
utflytting til midlertidige lokaler planlegges det derfor ikke med.
Riving av hotellet for oppføring av nytt bygg i dette området vil kunne medføre noen utfordringer i
varelogistikken for UiO idet varemottaket for Domus Medica ligger rett nedenfor hotellet og veien
vil trolig måtte stenges. Avklaring av disse forholdene og erstatningsløsning må finnes før en slik
situasjon evt. oppstår. Dette vurderes å være løsbart.
Logistikk
Ved riving av deler av Domus Medica vil varemottak og forskynings-/varelogistikk i bygget påvirkes.
Det må sikres løsninger for funksjonell erstatning av dette for gjenværende bygg og virksomhet.
Studentundervisning og lesesaler som i dag drives i den delen som rives, vil være flyttet til
erstatningslokaler før riving, og påvirkes derfor ikke.
HMS – støy, støv, forstyrrelser i byggefasen
Riving av hotellet og oppføring av nytt bygg i dette området vil i perioder kunne medføre noe støy
for studenter og ansatte med kontorer, lesesaler og undervisningslokaler i Domus Medica.
Riving av deler av Domus Medica og oppføring av nytt bygg på denne tomten vil måtte innebære
støy, støv og forstyrrelser for UiOs virksomhet som blir igjen i bygget som skal bestå.
UiO har dyrestaller i den østlige delen av bygningsmassen. Det er viktig at støy og sprengningsarbeid
varsles i god tid slik at nødvendig skjerming av dyrene kan gjennomføres.
Brann
Krav til brannsikkerhet må ivaretas og spesielt må man være aktsom ved bygging tett på Domus
Medica.
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4

Risiko i byggefasen på Ullevål

4.1

Eksisterende standard på bygningsmasse og infrastruktur

Bygningsmassen i Kirkeveien er oppført i perioden 1902 – 2007 og utgjør ca 290 000 m2. Det er stor
variasjon i bygningsmassens egnethet, men sentrale deler av dagens pasientbehandling
gjennomføres i kirurgisk- og medisinsk bygg fra 1902. Teknisk sett bærer bygningsmassen preg av
den høye alderen og manglende vedlikehold og fornying.

Figur 10 Oversikt teknisk tilstand Ullevål (2014)

Forsyningsanlegg er vurdert til å ha utilfredsstillende og/eller dårlig teknisk tilstand. Dette er
gjennomgående eldre anlegg med utilstrekkelig kapasitet, slitasje og behov for oppgradering
og/eller utskiftning. Spesielt dårlig er kjøle- og gass-systemer som har store og relativt akutte behov
for oppgraderinger og utskiftninger. Bygningsmassen har svært varierende grad av
tilpasningsdyktighet og følgelig også svært varierende grad av levedyktighet sett i forhold til
fremtidsrettet og langsiktig sykehusdrift
Kartet nedenfor viser vernede bygg på Ullevål som må hensyntas i byggeperioden. «Vernebelte»
mellom nordre og søndre del av tomten kommer her tydelig frem (rødt felt).
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Figur 11 Oversikt verneforhold Ullevål sykehus

4.2
4.2.1

Hva skal bygges og etappeinndeling
Utbygging på Ullevål i Alt. 2, Delt løsning

I Alternativ 2, kan løsningen samlet sett se ut slik skissert nedenfor. Rødmarkerte bygg er de byggene
som per i dag er planlagt i en første etappe. PHA etableres nord på tomten, mens somatikk
konsentreres i sør.

Figur 12 Skissert utbyggin på Ullevål i Alt. 2, delt løsning. Rødmarkerte bygg indikerer bygg 1. etappe
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Nødvendig faseinndeling av en 1 etappe pga rekkefølgeproblematikk er vist nedenfor.
Fase 1A
Forberedende
fase
der
nødvendig
ny
teknisk
infrastruktur bygges og bygg
rives for å kunne sette opp
rokeringsbygg i med nærhet til
kjernestrukturen.

Fase 1A forts.
Rokeringsbygg etableres, og
medisinsk virksomhet flyttes
fra bygg 3. Deretter kan Bygg
3 rives.
Samtidig kan nybygg for PHA
etableres på nordre del av
tomten.
Antatt byggetid for Fase 1A:
3 – 4 år

Fase 1B
Nybygg etableres der
medisinsk blokk stod.
Antatt byggetid for Fase 1B:
2- 3 år.

Figur 13 Skissert faseinndeling av byggeaktivitet i 1. etappe på Ullevål
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Nybygg på Ullevål inkludert rokeringsbygg utgjør i overkant av 100 000 m2. Det vil også være
nødvending md stor grad av oppgradering (270 000 m22) og ombygging (40 000 m2) av eksisterende
bygg på Ullevål.
4.2.2

Utbygging på Ullevål i Alt. 3, Delvis samling på Gaustad med lokalsykehus på Aker

Ullevål er ikke en del av den varige løsningen i alternativ 3, men det må forventes å være drift her i
en 20-års periode fremover, dvs. til utbygging både på Aker og Gaustad er ferdigstilt. Teknisk
oppgradering av bygningsmassen vil derfor være nødvendig også i dette alternativet.
Oppgraderingen forventes å kunne gjennomføres på samme måte som denne type tiltak
gjennomføres i dag, dvs. planlagt, over tid, tilpasset drift og i område for område (f.eks. sengepost).

4.3

Vurdering av risiko i forhold til sykehus i drift

Vurdering av om det er risikoforhold knyttet til prosjektets aktivitet i byggefasen som kan påvirke
driften av sykehuset negativt i denne perioden.
4.3.1

Risiko for hindring av effektive akuttforløp og pasientsikkerhet generelt

Ved utbygging på Ullevål vurderes det å være risikoforhold som kan påvirke pasientsikkerheten.
Dette knytter seg til sannsynligheten for overraskelser ved graving som påvirker eksisterende
teknisk drift og bygg. Det er kjent at det er en del infrastruktur som ikke er kjent, dvs. ikke er tegnet
inn på kart. Det er kjent og erfart at graving i grunnen på Ullevål medfører forskyvninger/bevegelse
i eksisterende bygg og kan også påvirke teknisk infrastruktur i kulverter på området. Mye kan
planlegges for, men risikoen for sykehus i drift ved utbygging under slike forhold samtidig, må ikke
undervurderes.
Risiko for hindring av effektive akuttforløp er på Ullevål i stor grad knyttet til adkomst til akuttmottak
i byggeperioden. Dette gjelder både for helikopter og ambulanse. Innkjøring fra sør må ikke sperres
av anleggstrafikk (ref. pkt. 4.3.2).
4.3.2

Logistikk i sykehuset - pasienter, ansatte, studenter og varer

Multiconsult har vurdert adkomst og logistikk ved bygging på Ullevål. I sitt notat viser de til at
området har to adkomstveier, ring 2/Kirkeveien og fra baksiden ved Tåsenveien. Adkomsten fra
Tåsenveien kan benyttes som anleggsvei dersom det innføres restriksjoner mot gateparkering i deler
av Tåsenveien og Jutulveien for adkomst til Uelandsgate. Ved en slik løsning vil man unngå at
anleggstrafikk krysser akutt- og persontransport til sykehuset.
Multiconsult påpeker også at ved bygging av nytt rokeringsbygg og erstatning av gamle bygg 3 er
det risiko for at kreft og isolatsenteret (KIS) blir delvis isolert fra det øvrige sykehusområdet og
omkringliggende veier på grunn av byggeplass på begge sider. Dette kan uten gode løsninger påvirke
sykehusets drift, i form av logistikk og eventuelt medføre behov for midlertidige rokader. Det bør
vurderes alternative adkomster til KIS bygningen ved realisering av de foreliggende planene.
Barnesenteret vil kunne påvirkes ved byggeaktivitet på østre/nord-østre side av hovedinngangen.
Det er knyttet risiko til oppføring av byggekraner såpass nærme helikopterlandingsplassen på
området. Innflygningstraseer må derfor vurderes nærmere.

2

Teknisk oppgradering av 150 000 m2 som skal avhendes på sikt samt 120 0000 m2 i permanente bygg.
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Utbyggingen på Ullevål vil trolig pågå i en periode på opptil 20 år, og i stor grad svært tett på sykehus
i drift. Det vil være behov for mye rokering og midlertidige løsninger i byggeperioden. For å
opprettholde god og sikker pasientbehandling er det avgjørende med god dialog mellom
sykehusdrift og byggeprosjekt. Det samme gjelder for å holde ansattes motivasjon oppe. God
planlegging, varsling og dialog med hensyn til flytting/rokering til midlertidige lokaler er helt
avgjørende. Skilting og funksjonelle pasientveier- og logistikkløsninger må planlegges for og sikres i
hele perioden.
4.3.3

HMS – støy, støv, forstyrrelser i byggefasen

Sett i et HMS-perspektiv er utbygging på Ullevål den mest utfordrende. Det vil være bygging tett på
sentral drift i en svært lang periode med tilhørende støy, støv og forstyrrelser.
For pasientbehandlingen vil dette i verste fall medføre risiko for forringelse i kvalitet på tjenestene.
For arbeidsmiljøet vil slike forhold slite på organisasjonen og kunne medføre rekrutteringsrisiko og
svikt i motivasjon og arbeidskraft.
4.3.4

Infrastruktur

VVS teknisk infrastruktur
Norconsult peker på flere forhold rundt VVS teknisk infrastruktur som medfører risiko ved bygging
på området. Dette er blant annet:
• Høydebasseng ligger i Sognsveien og forsyner bydelen med trykkvann. Risiko ved
byggearbeider er at Ullevål-området er forsynt fra 7 sider og koblet sammen inne på
området. Ved et evt. ledningsbrudd ved graving vil det ta tid å lokalisere tilstrekkelig med
stengeventiler. Dette er en generell risiko i byggefase på Ullevål, ikke spesifikt knyttet til
høydebassenget.
• Bislettbekken går under sykehusområdet fra nordvest og renner ut under
hovedinnkjøringen fra Kirkeveien. Ligger som kulvert 600x900 i store deler av
sykehusområdet. Kulvert går under de anviste utbyggingsområdene vist i alternativ 2 og 3
og må hensyntas ved videre planlegging.
• Medisinske gassanlegg –ringledning i bygg3/6/7 – forsynt fra to sider. Rør på forsyningsnett
ligger delvis i kulvert og delvis i grunn. Setningsskader ved bygging tett inntil vil føre til
rørbrudd. Uforsiktig graving vil medføre risiko for rørbrudd og utfall av medisinske gasser.
Elektro teknisk infrastruktur
Som nevnt i kap. 4.1 er forsyningsanlegg på Ullevål vurdert til å ha utilfredsstillende og/eller dårlig
teknisk tilstand. Forhold rundt bygg 13, 14, 15 og 18 som er sentrale bygg mht infrastruktur på
Ullevål representerer et høyt risikobilde for prosjektet dersom man velger alternativ 2, Delt løsning.
Disse byggene må på sikt rives for å frigjøre sentral plass for nye bygg. Norconsult er tydelige på at
det må etableres ny infrastruktur og tilførselsveier for nye bygg. Dette er også nødvendig for at
tomten nevnte bygg står på i dag skal kunne klargjøres. Det informeres om at all høyspentkabling
inn og ut av transformatorstasjon i bygg 14 berøres og må legges om. Dette er tidkrevende, kostbart
og innebærer risiko for sykehus i drift.
Norconsult uttaler videre at behovet for etablering av ny infrastruktur primært er begrunnet ut fra
tekniske forutsetninger men at det ligger også et tungtveiende argument mht. risiko. Det er svært
viktig at eksisterende infrastruktur i minst mulig grad blir berørt før ny infrastruktur er etablert. En
sammenkobling av ny og eksisterende infrastruktur må skje med den forutsetning at både ny og
eksisterende forsyning fungerer.
Basis for ny infrastruktur er at det etableres forsyningssenter som kan huse nødvendige tekniske
anlegg samt et nytt kulvertsystemer som vil være nødvendig frem til og med etablering av nye bygg.
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Med utgangspunkt i at det etableres ny infrastruktur vil det særlig være følgende forhold som inneha
høy risiko.
- Idriftsettelse av nytt teknisk anlegg opp mot eksisterende infrastruktur.
- Graving og etablering av nytt kulvertsystem. Konflikt med eksisterende anlegg og
grunnforhold.
- Etablering av nye forsyningssenter, kulvert og omlegging av IKT vil representere store
økonomiske og tidsmessige konsekvenser
Norconsult skriver i sin rapport at dette er risikoforhold som vil kunne ha store konsekvenser for
sykehus i drift og innebære fare for liv og helse.
4.3.5

Brann

Bygging tett på og i sykehus i drift øker konsekvensen av en eventuell brann som oppstår i
forbindelse med byggearbeider. Oppdaterte evakueringsplaner må til enhver tid foreligge. Dersom
det skulle oppstå brann i kulvert med teknisk infrastruktur som er i bruk vil dette også kunne være
svært alvorlig.
Det må sikres at brannbiler har nødvendig adkomst til og i området for effektiv slukking dersom
brann skulle oppstå.
4.3.6

Bygg

Både bygg 3 og bygg 7 er gamle bygg og med store setningsskader pga tidligere utbygginger som har
påvirket grunnforholdene. Det kan være risiko for svikt før nye bygg er etablert. Spesielt gjelder
dette bygg 7.
En utbygging slik skissert på Ullevål vil innebære mye oppgradering og ombygging av eksisterende
bygg, og krever stor grad av rokade/ utflytting til midlertidige lokaler. Arbeidsforholdene vil bære
preg av dette i en periode på opp mot 20 år.
4.3.7

Grunnforhold

Hittil er det ikke funnet offentlig tilgjengelige rapporter rundt grunnforholdene på området.
Erfaringer fra de siste byggprosjektene; KIS bygningen og Akuttbygget, tilsier imidlertid at det er
betydelig risiko for setninger på området dersom grunnvannet senkes ved nye bygg. Det erfares at
ved graving i grunnen har andre bygg i nærheten en tendens til å bevege på seg. Som nevnt ovenfor
sank deler av bygg 7 ved bygging av nytt akuttmottak (ref. vedlagt sluttrapport fra DP05,
Akuttfunksjoner Ullevål), og bygg 3 ble tilsvarende påvirket ved bygging av KIS bygget.
Multiconsult skriver i sitt notat at det er grunn til å tro at disse grunnforholdene ved graving og
bygging også vil utgjøre en risiko og for bevegelse i kulverter og medføre at rør og ledninger vrir seg
og/eller ødelegges. Dette utgjør også en risiko med tanke på eksisterende infrastruktur (hovedvann
m.m.) som kan påvirkes ved økende setninger. Multiconsults bekymring for grunnforhold og
påvirkning på infrastruktur ved gravearbeid understøttes også av Norconsult.
Det forelå kunnskap om grunnforholdene ved oppføring av akuttbygget. Dette ble hensyntatt, men
byggingen medførte likevel siging i deler av bygg 7. (Ettersig foregår fortsatt)
4.3.8

IKT

Sykehusets sentrale datarom er lokalisert i bygg 13 og bygg 14. Norconsult er tydelige på at disse
byggene bør berøres/rives så sent som mulig i byggefasen (siste etappe).
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Ny IKT infrastruktur, inkl nytt datarom, fiberkabler, bredbånd og telefonsystem er planlagt oppført
tidlig. Omlegging til ny struktur i gamle bygg som senere skal rives bør unngås av risikohensyn så
langt dette er mulig. Nye bygg, og virksomhet i gamle bygg som skal bestå må legges om til ny IKT
infrastruktur. Norconsult peker på at dette er en tidkrevende prosess som innebærer risiko ved
overgang fra gammelt til nytt.

4.4

Vurdering av prosjektrisiko med hensyn til tid, kost og kvalitet

Faktorene beskrevet i forrige kapittel vil også innebære en risiko for prosjektets resultat og
mulighet for å levere i henhold til avtalt tid, kost og kvalitet.
4.4.1

Tid

Risikofaktorer som kan påvirke fremdrift
Tilpasning til drift mhp
gjennomføringsmodell, tidsvinduer,
metode mv.
Modernisering av gamle bygg sannsynlighet for reprosjektering og
revisjoner
Omprioriteringer pga svikt/overraskelser

4.4.2

Risiko i byggefasen på Ullevål
Høy
Behov for stor grad av hensyntaking til drift
Middels
En god del oppgradering/og ombygging av gamle
bygg.
Høy
Spesielt på grunn av grunnforhold og
eksisterende infrastruktur.

Kostnad

Risikofaktorer som kan påvirke kostnad
Modernisering av gamle bygg - sannsynlighet for
overraskelser

Risiko i byggefasen på Ullevål
Middels
En god del oppgradering/og ombygging av
gamle bygg.
Tilpasninger, rokering og flyttinger til midl. lokaler Middels til høy
Behov for stor grad av hensyntaking til drift
og rokader
Forsinkelser som forlenger byggetid
Høy
Spesielt på grunn av behov for tilpasning til
drift, grunnforhold og eksisterende
infrastruktur.

4.4.3

Kvalitet

Det vurderes å være relativt stor sannsynlighet for overraskelser som medfører kostnadsoverskridelse, og som vil kunne gjøre kutt/ omprioritering og kvalitetsreduksjon i løsningen
nødvendig

4.5
4.5.1

Særskilte forhold på lokalisasjonen
Erfaringer fra Akuttbygget på Ullevål

Det er utarbeidet en sluttrapporten for DP05, Akuttfunksjoner Ullevål. I kap. 7.4 som omhandler
gjennomføring av bygging kan man lese følgende:
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Selve byggearbeidet var krevende, særlig av følgende grunner:


Meget trang tomt i et av sykehusets mest intensive virksomhetsområder.
Utendørs var det nødvendig å legge om trafikk og atkomst til akuttmottaket, både for
ambulanser, transport fra helikopter, taxier og for publikum generelt. Personalinnganger i
bygg 7 ble også berørt.
Inne i bygget måtte det etableres provisoriske atkomster og trafikkløsninger, og på noen
områder grep dette inn i den løpende virksomheten i området.
Entreprenøren hadde store utfordringer i dette, men det ble gjennomført i nært
samarbeid med virksomheten og det oppsto ikke uakseptable ulemper.
Entreprenøren måtte etablere deler av sin rigg til dels lang unna byggeplassen.



Meget vanskelige grunnforhold, kombinert med en trang tomt.
Grunnen besto av meget løse masser, med indikasjoner på kvikkleire. Tomta måtte
spunses mot tilliggende bygninger for å sikre mot utrasing. Spunsingen måtte legges helt
inntil nabobygg, og det ble valgt en spunsemetode kalt «silent piling», der kraftige
metallprofiler ble presset ned i grunnen i stedet for å bli banket ned.
Dette medførte økte kostnader og lengre byggetid, men spunsingen ble gjennomført uten
at det oppsto nevneverdige forstyrrelser for nærliggende virksomhet.
I ett av nabobyggene (bygg 7) oppsto det betydelige setninger mens arbeidet med
utgraving av tomta pågikk. Hvorvidt selve utgravingen av tomta var den eneste årsak til
dette lar seg ikke avklare, men det er nærliggende å anta det. Det ble etablert måle- og
varslingssystemer for å sikre at setningsskadene ikke førte til uakseptabel risiko for liv og
helse i nabobyggene, og det ble foretatt oppretting av skader slik at virksomheten i bygg 7
kunne pågå normalt.



Mye tilpasning til sykehusets eksisterende bygninger og tekniske anlegg.
Avhengighet av og tilpasning til eksisterende bygninger og tekniske anlegg har gitt en
rekke utfordringer som ikke var avklart i kontrakt med totalentreprenøren.



Bygging inne i og tett inntil arealer med full klinisk drift.
Dette har gitt entreprenøren, og prosjekt- og byggeledelsen, mange utfordringer. Det er
foretatt omlegging av trafikk og atkomst, anordnet provisoriske løsninger og det har vært
restriksjoner på støyende og forstyrrende arbeidsoperasjoner. Størst effekt av dette
forholdet har vært at arbeid i ombyggingsarealene har måttet foregå over lang tid i flere
etapper der ombygde arealer suksessivt er tatt i bruk.

Når det gjelder påvirkning på prosjektets gjennomføringstid og kostnad beskrives følgende forhold
som vesentlige (avsnitt hentet fra sluttrapportens sammendrag):
«Tidlig i byggeprosessen ble det besluttet å endre fundamenteringsmåte til en metode som ga
minimal forstyrrelse for omliggende klinisk virksomhet (nevrokirurgi). Dette medførte en
merkostnad på 9 MNOK og forlenget byggetiden med tre måneder. Nybygget (bygg 17) ble
overlevert i samsvar med tid og kostnadsramme.
….
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I februar 2014 startet ombygging i eksisterende bygg 4 (andre etappe). Arbeidet er gjennomført
samtidig med full drift i akuttmottaket. Ombyggingen er derfor gjort «bitvis» slik at ferdigstilte
arealer kunne tas i bruk suksessivt. Dette har vært krevende både av hensyn til klinisk virksomhet,
men også fordi ombygging i den gamle bygningsmassen medførte mange uforutsette tekniske og
bygningsmessige utfordringer. Denne ombyggingen ble vesentlig mer omfattende og tidkrevende
enn planlagt. Etappen har derfor pågått helt fram til overlevering 16.12.2014, ca. et halvt år
forsinket. Forsinkelsen har imidlertid ikke hatt konsekvenser for virksomheten.»
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5

Oppsummering av risiko i byggefasen

5.1

Overordnet vurdering

Hensikten med dette arbeidet har vært å belyse om det foreligger risikoforhold ved bygging samtidig
som vi drifter som hittil ikke er fremkommet i idefasearbeidet, og som evt. kan påvirke valg av
løsning i det videre arbeidet med utviklingen av sykehuset. Så langt er det ikke fremkommet noen
vesentlig nye punkter som etter vår mening påvirker valg av løsning. Det er fremkommet nye
momenter som det er viktig å hensyn til og å planlegge for. Dette må kartlegges og arbeides med
nærmere uavhengig av løsning. Anbefalingen om å gå videre med alternativ 3 delvis samling av
virksomheten på hhv Gaustad og Aker støttes. Dette fordi grunnforhold og kompleksiteten ved
infrastruktur og usikkerheten rundt denne ved Ullevål er så stor. Notatene om risiko i byggefasen
fra både Norconsult og Multiconsult understøtter denne vurderingen.
Bygging tett på pasientdrift vil også være mer omfattende på Ullevål enn i de andre alternativene.
Under oppsummeres hver av løsningene.

5.2
5.2.1

Alt. 2, Delt løsning
Vurdering av risiko

Delt løsning innebærer bygging på Gaustad og Ullevål3.
Utbyggingen på Gaustad er i Alternativ 2, Delt løsning mindre enn i Alternativ 3, Delvis samling, og
berører i mindre grad UiO. Oppsummerende hovedpunkter i vurdering av risiko i byggefasen for de
to lokalisasjonene er som følger:
Risikofaktorer
Gaustad
Risiko ift sykehus i drift
• Ivaretakelse av sårbare og alvorlig syke
Pasientsikkerhet
pasienter ved bygging på torget
• Adkomst i byggeperioden - generelt og
for akuttpasienter spesielt (helikopterog ambulansetransport)

Logistikk i sykehuset

• Bygging på torget vil trolig kreve
alternativ adkomst til hovedinngang - og
kvinne/barn, antas løsbart
• Forskyningslogistikk i Domus Medica må
sikres ivaretatt ved byggeaktivitet på
hotelltomten

HMS

• Byggeaktivitet på torget tett på dagens
virksomhet
• Ansatte og studenter i Domus Medica vil
kunne oppleve noe støy og forstyrrelser
ved riving og bygging på hotelltomten
• Forutsetter ny teknisk sentral(er) for og
før nybygg

Infrastruktur

Ullevål
• Risiko for overraskelser som påvirker
pasientbehandling pga grunnforhold,
infrastrukturforhold og bygging tett på
sentrale pasientområder
• Helikopterlanding og adkomst for
akuttpasienter i ambulanse i
byggeperioden.
• Anleggstrafikk noe utfordrende.
• KIS bygget og kanskje Barnesenteret
(avhengig av løsning) kan bli delvis
isolert i byggeperioden
• Prosjektet vil medføre mye rokering som
vil påvirke logistikken i sykehuset –
krever god planlegging
• Bygging tett på sentral drift og svært
lang periode med støy støv og
forstyrrelser må forventes å slite på
organisasjonen og innebærer risiko også
for pasientbehandlingen.
• Forhold rundt bygg knyttet til dagens
infrastruktur representerer et høyt
risikobilde for prosjektet.

3

Utbygging på Radiumhospitalet og for Regional sikkerhetsavdeling med støttetjenester er like i de to
alternativene, og er ikke inkludert i denne beskrivelsen.
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Risikofaktorer
Risiko ift sykehus i drift

Gaustad

Infrastruktur, forts.

• Høyspentkabler i området utgjør en
risiko for prosjektet, men ansees
håndterbart

Brann

• Krav må ivaretas - tett på eksisterende
bygg på torget og ved forlengelse av
sengepirer.

Bygg

• Lav risiko for svikt i eksisterende bygg
som påvirker prosjektet og omfanget av
rokering er lite.
• Vernede bygg på Gaustad må ivaretas

Grunnforhold

• Primært fjell – lav risiko
• Byggeaktivitet må skje skånsomt med
hensyn til bevaring av biologisk
mangfold i Gaustadbekken

IKT

• IKT i nytt bygg vil ikke ha konsekvenser
for IKT i eksisterende bygg
• Kapasitet og overgang i gamle bygg/
påbygging av eksisterende bygg må
kartlegges

Prosjetrisiko
Tid

Kost

Kvalitet
04.0416

• Noe risiko for forsinkelser pga behov for
tilpasning til drift ved bygging i bygg nær
dagens pasientvirksomhet.
• Restriksjoner knyttet til byggeaktivitet
for ivaretakelse av biologisk mangfold i
Gaustadbekken kan påvirke fremdrift
• Noe risiko knyttet til ombygging av
gamle Gaustad sykehus.
• Noe risiko knyttet til ombygging av
gamle Gaustad sykehus.
• Noe risiko knyttet til behov for tilpasning
til drift nær eksisterende
pasientvirksomhet.
• Ikke risiko, ut over hva som er normalt i
byggeprosjekter, for overraskelser i

Ullevål
• Kulverter og eksisterende infrastruktur
strøm ligger i konflikt med bygging og
forutsetter erstatningsløsninger.
Inkluderer flytting av høyspentkabler.
• Eksisterende infrastruktur må berøres i
minst mulig grad før ny er etablert.
• Overgang fra gammel til nytt innebærer
høy risiko
• Grunnforhold og usikkerhet rundt
infrastruktur som er i bruk, men ikke på
tegning gjør sannsynligheten stor for
overraskelser som kan medføre fare for
pasientsikkerhet. Dette gjelder også IKT
• Setningsskader i kulvert og/eller
uforsiktig graving vil medføre risiko for
rørbrudd og utfall av medisinske gasser
• Standard på eksisterende infrastruktur
og lang periode med bygging tett på
sykehus i drift, inkl. bygg med høy
aktivitet knyttet til pasientbehandling,
øker sannsynlighet for brann og
konsekvensen vil kunne være alvorlig.
• Kan være risiko for svikt i bygg 7 før nye
bygg er etablert. Dette følges opp
utenfor prosjektet.
• Lang periode med ombygging i
eksisterende bygg vil medføre mye
rokering som igjen øker risikoen for
sykehus i drift
• Stor utfordring og sannsynlighet for
overraskelser
• Erfaring: Når graver i grunnen har andre
bygg en tendens til å synke, vri seg,
danne sprekker - kan også påvirke
kulverter med rør og ledninger.
• Overgang utfordrende

• Behov for stor grad av hensyntaking til
drift kan forsinke prosjektet
• Høy risiko for omprioritering pga
svikt/overraskelser på grunn av
grunnforhold og infrastruktur.
• Stor sannsynlighet for reprosjektering og
revisjoner pga mye oppgradering og
ombygging av gamle bygg
• Behov for stor grad av hensyntaking til
drift, grunnforhold og eksisterende
infrastruktur kan forsinke og fordyre
prosjektet
• Stor grad av modernisering av gamle
bygg medfører risiko for merkostnader
• Det vurderes å være relativt stor
sannsynlighet for overraskelser som
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Risikofaktorer
Risiko ift sykehus i drift

Gaustad
byggefasen som medfører
kostnadsoverskridelse og gjør kutt/
kvalitetsreduksjon i løsningen
nødvendig.

Ullevål
medfører kostnadsoverskridelse, og som
vil kunne gjøre kutt/ omprioritering og
kvalitetsreduksjon i løsningen nødvendig

Samlet sett vurderes risiko i byggefasen for Alternativ 2, delt løsning å være relativt høy.
Størst risiko er knyttet til bygging på Ullevål der bygging vil skje tett på de største pasientbehandlingsbyggene, og der grunnforhold og usikkerhet knyttet til eksisterende bygg og
infrastruktur gjør byggeaktivitet svært utfordrende. Mange av risikofaktorene er håndterbare og får
primært konsekvenser for kostnader og tid. Det kan imidlertid ikke utelukkes at byggeaktiviteten på
Ullevål kan medføre fare for pasientsikkerheten.
Det er for alternativ 2, også noe risiko ved bygging på Gaustad ved oppføring av bygg på torget
spesielt og adkomst/anleggstrafikk generelt, men dette vil være likt i begge alternativ, og er
uavhengig av valg
5.2.2

Anbefaling for videre arbeid

Norconsult peker på at kapasitet og overgang knyttet til infrastruktur og IKT i gamle bygg/ påbygging
av eksisterende bygg på Ullevål må kartlegges.
Samlede kart over infrastruktur foreligger som et resultat av arbeidet med risiko i byggefasen.
Kartene viser kjent infrastruktur. Det anbefales at kart for Ullevål gjennomgås og sikres oppdatert
med kunnskap om infrastruktur som pt. ikke er tegnet inn.
Multiconsult beskriver at alternative løsninger for etablering av adkomstvei for anleggstrafikk på
Gaustad bør vurderes nærmere, da ulike løsninger vil kunne ha relativt store kostnadsforskjeller og
konsekvenser for fremdrift. Det vurderes imidlertid ikke å representere noen vesentlig risiko ifm
gjennomførbarhet av utbyggingen.

5.3
5.3.1

Alt. 3, Delvis samling
Vurdering av risiko

Delt løsning innebærer bygging på Gaustad og Aker1. Det må også foretas teknisk oppgradering av
Ullevål for å kunne drive sykehus her inntil Gaustad og Aker er ferdigstilt.
Oppsummerende hovedpunkter i vurdering av risiko i byggefasen for de to lokalisasjonene der det
skal oppføres nybygg er som følger:
Risikofaktorer
Gaustad
Risiko ift sykehus i drift
• Ivaretakelse av sårbare og alvorlig syke
Pasientsikkerhet
pasienter ved bygging på torget
• Adkomst i byggeperioden - generelt og
for akuttpasienter spesielt (helikopterog ambulansetransport)

Logistikk i sykehuset

04.0416

• Bygging på torget vil trolig kreve
alternativ adkomst til hovedinngang - og
kvinne/barn, antas løsbart
• Forskyningslogistikk i Domus Medica må
endres ved riving og bygging mot vest.

Aker
• Lav risiko, men noe bygging tett på
pasientvirksomhet

• Lav risiko
• To innganger, anleggstrafikk kan spores
inn fra øst.
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Risikofaktorer
Gaustad
Risiko ift sykehus i drift
• Byggeaktivitet på torget tett på dagens
HMS

virksomhet
• Ansatte og studenter i Domus Medica vil
oppleve støy, støv og forstyrrelser i en
lengre periode

Infrastruktur

Brann
Bygg

Grunnforhold

IKT

Prosjetrisiko
Tid

Kost

Kvalitet

Aker
• Lav risiko
• Bygges i stor grad på isolert område (1.
etappe, somatikk)
• Noe bygg for PHA tettere på dagens
virksomhet

• Forutsetter ny teknisk sentral(er) for
nybygg
• Domus Medica - Intern infrastruktur og
overgang
• Høyspentkabler i området utgjør en
risiko for prosjektet, men ansees
håndterbart
• Krav må ivaretas - tett på eksisterende
bygg på torget, v/Domus Medica og ved
forlengelse av sengepirer.
• Lav risiko for svikt i eksisterende bygg
som påvirker prosjektet og omfanget av
rokering er lite.
• Vernede bygg på Gaustad må ivaretas
• Primært fjell – lav risiko
• Byggeaktivitet må skje skånsomt med
hensyn til bevaring av biologisk
mangfold i Gaustadbekken
• IKT i nytt bygg vil ikke ha konsekvenser
for IKT i eksisterende bygg
• Kapasitet og overgang i gamle bygg/
påbygging av eksisterende bygg må
kartlegges

• Normal risiko ved byggeprosjekter
• Ser ikke ut til å være store konflikter
• Fyrhus/varmesentral kan bli stående ved
bygging av Legevakt.

• Noe risiko for forsinkelser pga behov for
tilpasning til drift ved bygging i bygg nær
dagens pasientvirksomhet.
• Restriksjoner knyttet til byggeaktivitet
for ivaretakelse av biologisk mangfold i
Gaustadbekken kan påvirke fremdrift
• Noe risiko knyttet til ombygging av
gamle Gaustad sykehus.
• Noe risiko knyttet til ombygging av
gamle Gaustad sykehus.
• Noe risiko knyttet til behov for tilpasning
til drift nær eksisterende
pasientvirksomhet.
• Ikke risiko, ut over hva som er normalt i
byggeprosjekter, for overraskelser i
byggefasen som medfører
kostnadsoverskridelse og gjør kutt/
kvalitetsreduksjon i løsningen
nødvendig.

• Lav
Bygging foregår i stor grad med god
avstand til sykehus i drift

• Lav risiko

• Lav risiko for svikt i eksisterende bygg
som påvirker prosjektet og omfanget av
rokering er lite.
• Vernede bygg må ivaretas
• Gode grunnforhold
• Noe miljøgifter i grunn (PCB) - kjent
problematikk i Oslo og håndterbart.
• IKT i nytt bygg vil ikke ha konsekvenser
for IKT i eksisterende bygg
• Overgang i gamle bygg må kartlegges

• Lav
For det meste nye bygg

• Ikke risiko, ut over hva som er normalt i
byggeprosjekter, for overraskelser i
byggefasen som medfører
kostnadsoverskridelse og gjør kutt/
kvalitetsreduksjon i løsningen
nødvendig.

Samlet sett vurderes risiko i byggefasen for Alternativ 3, delvis samling med lokalsykehus på Aker å
være håndterbar ved god planlegging og varsling/samspill mellom byggeprosjektet og sykehuset.
Størst risiko er knyttet til bygging på Gaustad; ved oppføring av bygg på torget spesielt og
adkomst/anleggstrafikk generelt.
04.0416
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5.3.2

Anbefaling for videre arbeid

Multiconsult mener mulighetene for etablering av anleggsvei på Aker bør ses nærmere på, men
dette antas ikke å representere noen risiko i forhold til prosjektgjennomføring her.
Alternative løsninger for etablering av adkomstvei for anleggstrafikk på Gaustad bør vurderes
nærmere, da ulike løsninger vil kunne ha relativt store kostnadsforskjeller og konsekvenser for
fremdrift. Det vurderes imidlertid ikke å representere noen vesentlig risiko ifm gjennomførbarhet
av utbyggingen.
Kapasitet og overgang knyttet til infrastruktur og IKT i gamle bygg/ påbygging av eksisterende bygg
må kartlegges.

5.4

Kommentar til risiko i byggefasen for 0-alternativet

0-alternativet innebærer noen nybygg på Gaustad og Ullevål for ivaretakelse av økt kapasitetsbehov
innen opptaksområdet, men i hovedsak omhandler 0 alternativet videre drift i dagens bygg, på
dagens lokalisasjoner. 0 alternativet innebærer en svært lang periode med rehabilitering,
ombygging og interne flyttinger for å kunne opprettholde dagens drift. I de estimater som er lagt
inn berøres 700 000 m2 av den eksisterende bygningsmassen av dette. Kontinuerlige ombygginger,
flyttinger og rokader vil medføre risiko både for pasientbehandling og gå utover de ansattes
arbeidsforhold.
Det høye omfanget av modernisering av gamle bygg må også forventes å innebære risiko for
overraskelser med konsekvenser for tid og kost.
0-alternativet vil også bety byggeaktivitet knyttet til eksisterende bygg på mange av OUS
lokalisasjoner samtidig, noe som øker risikoen for hendelser som påvirker sykehus i drift for OUS.
Se for øvrig beskrivelse av 0-alternativet i Idéfaserapporten (versjon 2.0).
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