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Sammendrag 
Det følgende sammenfatter utredninger om sykehusanlegg på Ullevål i perioden 2011-2016, hentet 

hovedsakelig fra fire ulike rapporter med tilhørende kvalitetssikring, høringer, risikovurderinger mv. 

Fremstillingen er deskriptiv uten nye analyser eller vurderinger. Den er holdt på et overordnet nivå 

med henvisning til kilder i løpende noter og med en samlet referanseliste til slutt. 

I rapportene er Ullevål bl.a. utredet som hovedanlegg i en samlet løsning, som én halvpart i en delt 

løsning med Rikshospitalet/Gaustad, som lokalsykehus, storbysykehus og som lokalitet for ny 

legevakt i Oslo. Rapportene er deler i en tidligfaseplanlegging der man har utforsket et bredt spekter 

av mulige plasseringer og funksjonsfordelinger i et sykehusområde/region.  

Rapportene er skrevet i perioder med uavklarte momenter og skiftende forutsetninger knyttet blant 

annet til plassering av ny legevakt for Oslo, lokalsykehus i Oslo, kreftsykehus på Radiumhospitalet og 

regional sikkerhetspsykiatri – spørsmål som både direkte og indirekte har hatt betydning for 

vurdering av Ullevål som del av en fremtidig løsning. Likevel er det et kjennetegn ved 

tidligfaseplanlegging at man går inn i komplekse spørsmål med til dels uavklarte rammevilkår, og 

utvikler alternative løsningsmodeller i dialog med pasienter, ansatte, samarbeidspartnere og andre 

høringsinstanser.  

Løsrevet fra hverandre kan de ulike rapportene fremstå som ufullstendige, men samlet representerer 

de en bred utredningsprosess som dannet grunnlag for beslutningen om det gjeldende målbilde for 

fremtidens Oslo universitetssykehus.  

Dette målbilde beskriver Rikshospitalet som et samlet og komplett regionssykehus inkludert 

multitraume og lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler, Radiumhospitalet som et spesialisert 

kreftsykehus, Aker som et stort lokalsykehus med ansvar for 4 bydeler (senere 6 etter overføring fra 

Ahus) og et samlet senter for psykisk helse og TSB, og Regional sikkerhetsavdeling (RSA) med 

tilgrensende funksjoner lokalisert på Ila. 

Ullevål sykehus vil bestå i plan- og byggeperioden, men det vil bli planlagt en koordinert flytteprosess 

til hhv Rikshospitalet og Aker når etappe 1 er klargjort for innflytting. Mellom etappe 1 og 2 vil det 

også være pasientbehandling og aktivitet på Ullevål innen bl.a. øyesykdommer, laboratoriemedisin 

og servicefunksjoner. Sykehus og region vil i denne perioden samarbeide med Oslo kommune med 

tanke på videre bruk og utnyttelse av arealet etter utflytting. 
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1.0 Innledning 
Ullevål sykehus har en historie tilbake til 1880-årene og har gått gjennom en lang rekke utredninger 

og utbygginger både som selvstendig sykehus, universitetssykehus og som del av Oslo 

universitetssykehus HF (OUS). Denne fremstillingen er konsentrert om utredninger fra etableringen 

av OUS i 2009 til juni 2016 da styret1 og foretaksmøtet2 i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtok målbildet 

for utvikling av OUS, og beskriver innhold og vurderinger i følgende utredninger/dokumenter: 

Tabell 1 Oversikt over utredninger og dokumenter som omtales i rapporten 

NAVN MANDAT LEVERT HORISONT STYREBEHANDLING 

Arealutviklingsplan 2025 2010 2011 2025 OUS (sak 18-2012) 

Idéfaserapport 1.0 2012 2014 2030 OUS (sak 35-2014) 

Høring høsten 2014 

Idéfaserapport 2.0 2012 2015 2030 OUS (sak 20-2015) 
HSØ (sak 66-2015) 

Idéfase Konkretisering etter 
høring 

2012/2015 2016 2030 OUS (sak 82-2015 / 8-2016) 

Kvalitetssikring og oppfølging 
av risiko etter styrebehandling 

2016 2016 2030 HSØ (sak 053-2016) 

 

 

Figur 1 Idéfase OUS - milepæler, rapporter og beslutningspunkt 

Styrevedtak i OUS og HSØ har gitt mandat og retning til arbeidet og disse er henvist til i løpende 

noter. I tillegg til styrevedtak og utredninger er det en rekke delrapporter, kvalitetssikringsrapporter, 

risiko- og sårbarhetsanalyser som berører Ullevål. Disse vil også henvises til i noter og samles med 

øvrige kilder i en litteraturliste. 

                                                           
1
 Protokoll HSØ styre sak 053/2016 

2
 HOD Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 24.6.2016 
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Føringer fra etableringen av HSØ (2007) og OUS (2009) har ligget til grunn i alle utredninger i 

perioden og er spesielt knyttet til samling av lands- og regionsfunksjoner, samordning av fag og 

styrking forskning, sikring av et desentralisert tilbud, oppfylling av resultatkrav og uttak av 

stordriftsfordeler3. Sammenfattet er disse føringene forutsetninger for mer effektiv drift i påvente av 

en bærekraftig fremtidig investering i nye bygg. 

Utredninger og rapporter er skrevet i sin tid, med til dels ulike rammevilkår. Arealutviklingsplan 2025 

hadde f.eks. som forutsetning at et fremtidig lokalsykehus med områdefunksjoner 

("Storbysykehuset") skulle plasseres på Ullevål, og at Aker skulle fases ut som sykehuslokalitet. 

Senere ble det utredet flere ulike varianter av lokalsykehus med tenkt plassering både på Ullevål, 

Rikshospitalet, Aker og andre mulige lokaliteter. I innledningen til hver av utredningene er det forsøkt 

beskrevet det gjeldende rasjonale for fordeling og plassering av funksjoner.  

Universitetet i Oslo (UiO) var og er en viktig samarbeidspartner for OUS og hadde i perioden 2009-11 

gjennomført konseptvalgutredning for nytt Livsvitenskapsbygg, og regulering av tomten nord i 

Gaustadbekkdalen ble vedtatt av Oslo kommune i juni 2011. På samme vis var nærhet til Preklinisk 

institutt, UiO og andre forskningsinstitutter en vesentlig årsak til at Rikshospitalet i sin tid ble 

lokalisert til Gaustad4. 

                                                           
3
 Protokoll HSØ Styre sak 108/2008 

4
 St.prp. nr. 87 (1991-92) Om nytt rikshospital. Bygging og drift 
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2.0 OUS Arealutviklingsplan 20255 
Arealutviklingsplanen utviklet "scenarier" for langsiktig utvikling av OUS. Den fulgte en logikk med 

milepeler for integrasjonsprosessen i det nylig fusjonerte sykehuset fra "Dag 0" (fusjonstidspunktet) 

til "Dag 5" (der man så for seg en fysisk integrasjon i nye bygg).  

Beslutningen om å samle dublerte lands- og regionsfunksjoner til Rikshospitalet var tatt i 2008, og på 

dette tidspunktet var den rådende oppfatningen at lokalsykehusfunksjoner skulle samles på Ullevål6. 

Arealutviklingsplanen opererte derfor med et langsiktig bilde der Aker var faset ut som 

sykehusanlegg. Radiumhospitalet var heller ikke uttalt som del av et fremtidig sykehus og flere 

scenarier vurderte flytting av Radiumhospitalet enten til Ullevål eller Rikshospitalet. Regionale 

funksjoner innen psykisk helse fra Dikemark og Ullevål var ment å lokaliseres på Gaustad, der man 

også så for seg lokalisering av psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemming/autisme, 

avdeling for spesialisert dagbehandling og lokale sikkerhetsavdelinger.  

Lokalisering av ny legevakt var ikke formelt avklart, men den rådende oppfatningen var en 

"Storbylegevakt" plassert på Ullevål. Dessuten var situasjonen at OUS gjennom 2011 overførte 

område- og lokalsykehusansvaret for en rekke bydeler, kommuner og pasientgrupper til hhv Ahus og 

Vestre Viken. OUS var følgelig i en fusjonsprosess der man samtidig skulle tilpasse ressurser til et 

minkende opptaksområde og reduserte inntekter.  

Med en slik bakgrunn vurderte man i Arealutviklingsplanen løsninger for plassering av somatikk, 

psykisk helsevern og TSB (rus- og avhengighetsbehandling) mellom Ullevål, Rikshospitalet/Gaustad 

og Radiumhospitalet, eventuelt i tillegg til SSE i Sandvika.   

2.1 Mandat 
Arbeidet hadde sin bakgrunn i flere styrevedtak i HSØ og OUS som, i tillegg til føringene nevnt over, 

tok initiativ til "at det snarest mulig settes i gang en prosess med å planlegge en langsiktig utvikling 

av den samlede bygningsstrukturen ved Oslo universitetssykehus" 7. Prosessen tok til høsten 2010, og 

opererte under ulike navn i perioden frem mot ferdigstillelse i 2011. Styret ved OUS vedtok 8 våren 

2012 at Arealutviklingsplan 2025, sammen med en overordnet strategi for sykehuset, skulle utgjøre 

grunnlaget for videre planlegging og utvikling av bygningsmassen gjennom en idéfaseutredning. 

2.2 Utredede alternativer og tilhørende virksomhetsbeskrivelser 
Arealutviklingsplanen 2025 tok utgangspunkt i gjeldende fordeling av lands-, region-, område- og 

lokalsykehusfunksjoner etter overføring til Ahus og Vestre Viken, og beskrev to scenarier for psykisk 

helse og avhengighet, og tre for somatisk virksomhet: 

 

 

                                                           
5
 OUS Arealutviklingsplan 2025 

6
 OUS Lokalsykehusprosjektet 2009 

7
 OUS Arealutviklingsplan 2025, s 15 

8
 Protokoll OUS styre sak 18/2012 
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Tabell 2 Scenarier utredet i Arealutviklingsplanen 

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

All virksomhet til Ullevål Virksomhet samles på Ullevål 
og Rikshospitalet 

Virksomhet samles på Ullevål, 
Rikshospitalet og 
Radiumhospitalet 

 Anbefalt for PHA Anbefalt for somatikk 

For alle scenarier var "Storbysykehuset" med område- og lokalsykehusfunksjoner tenkt plassert på 

Ullevål.  

Før rapporten beskrev nåsituasjon og dimensjoneringsgrunnlag for fremtidige bygg, gjorde man en 

rekke strategiske avklaringer9 som her refereres kortfattet. 

Tabell 3 Strategiske avklaringer før utredning 

Trender i medisinsk 
utvikling (Kap 4.3) 

Desentralisere det man kan, sentralisere det man må. Areal vil prioriteres til 
poliklinikk og dagbehandling og spesialisert diagnostikk og behandling. 
Økende sammenheng og vektlegging av klinisk kvalitet og forskning 

Kreftbehandling 
(Kap 4.4) 

Ulike alternativer for fremtidig klinikk og forskning der (a) RAD utvikles som 
et frittstående kreftsykehus, (b) at hele virksomheten flyttes inn i resten av 
OUS eller (c) at virksomheten blir værende for en definert periode men med 
et langsiktig mål om fysisk integrering med øvrige 
region- og landsfunksjoner. 
 
Som selvstendig enhet bør RAD konsentrere klinisk virksomhet til færre 
diagnosegrupper enn i dag, og tilby integrert multimodal behandling der 
virksomheten gjennomgående ikke er intensivkrevende. 
 
Rapporten anbefaler at Radiumhospitalet på sikt bør flyttes til Rikshospitalet 
for å øke synergier mellom kirurgi, onkologiske spesialiteter, tilstøtende 
regionsfunksjoner og forskningsmiljøer. 

Regionsfunksjoner 
(Kap 4.5) 

Drøftingen tar utgangspunkt i HSØ styrevedtak 108/2008. Planen 
problematiserer utydelige skillelinjer innen fagområder, avhengigheter 
mellom funksjoner og krevende utbyggingsmuligheter på Rikshospitalet, og 
kommer i liten grad frem til konkrete forslag til samling av somatiske 
regionsfunksjoner. 

Akuttkirurgi og 
multitraume (Kap 
4.6) 

Diskusjonen om plassering av multitraume er krevende grunnet 
avhengigheter både til spesialiserte regionsfunksjoner og et tilstrekkelig 
volum av akuttkirurgi. Organiseringen beskrives med koordinering 
fra Avdeling for traumatologi overfor et stort nettverk av spesialister og 
fagmiljøer som i liten grad er regulert i formelle prosedyrer/avtaler. 
 
Etter en drøfting av alternativer anbefaler man å prioritere andre flyttinger 
(Radiumhospitalet til Rikshospitalet), men mener det på lang sikt vil være 
gunstig å flytte multitraume til Rikshospitalet dersom det er mulig å finne 
areal. 

Lokal- og 
områdesykehus på 
Ullevål (Kap 4.7) 

Avklaringen la til grunn premisser fra "Lokalsykehusprosjektet" (2009) som 
anbefalte et "Storbysykehus" plassert på Ullevål.  Rapporten drøfter hvordan 
innhold og dimensjonering av storbysykehuset påvirkes bl.a. av plassering av 

                                                           
9
 OUS Arealutviklingsplan 2025, kap 4. 
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multitraume, regionsfunksjoner, indremedisinske funksjoner og 
storbylegevakt.  
 
Det fremgår mange uavklarte spørsmål, og planen anbefaler et strategisk 
arbeid som på en klarere måte tegner bildet av lokal- og områdefunksjonen 
på Ullevål koordinert med utvikling av Storbylegevakt. Særlig fremheves 
utvikling av psykisk helse og avhengighet, samt indremedisin som på grunn 
av utvikling i demografi forventes å vokse også i forhold til kirurgiske 
spesialiteter, og bør ha en førende rolle i utviklingen av 
storbysykehusfunksjonen på Ullevål 

Psykisk helse og 
avhengighet (Kap 
4.8) 

Drøftingen tar utgangspunkt i en intensjon om å samle regionale og 
sikkerhetspsykiatriske avdelinger på Gaustad, men som del av 
Arealutviklingsplan 2025 kom man tidlig frem til at også andre lokalitetene 
måtte vurderes. Planen stiller spørsmålet om det er fysisk mulig – og 
ønskelig – å samlokalisere all aktivitet i PHA (utenom DPS) på Ullevål. 
 
Det anbefales som mest realistisk at forsterkede plasser fra Dikemark 
og langtidsavhengighetsbehandling samles på Gaustad, mens resten av 
virksomheten (utenom DPS) samles på Ullevål. DPS inkludert BUP 
poliklinikker samles på to steder (Mortensrud og Aker/Sinsen).  
 
Ellers foreslår planen en helhetlig vurdering av psykisk helse og avhengighet 
sammen med alternative utviklingsmodeller for somatisk virksomhet og en 
vurdering av en eventuell samarbeidsløsning for forsterkede plasser mellom 
Ahus, Vestre Viken og OUS. 

Aker og 
gjenværende 
aktivitet (Kap 4.9) 

Planen viderefører tankegangen om å legge til rette for samhandlingsarena 
og tilstøtende virksomhet på Aker. For OUS sin del beskriver man en utfasing 
av akuttvirksomhet og beredskapskrevende døgnbehandling så raskt som 
mulig, men opprettholder øvrig virksomhet inntil egnede bygg er tilgjengelig 
på Ullevål.  
 
Videre vil OUS samle virksomhet som ligger nær opp til det kommunale 
ansvaret og kommunale deler av pasientforløpene og slik bidra til å 
virkeliggjøre ambisjoner i Samhandlingsreformen. 

Mulighetsstudier 
(Kap 4.14) 

Planen sammenfatter at OUS har valget mellom å utvikle sin virksomhet 
fremover på én, to eller tre hovedlokaliteter.  
 
Det beskrives som mulig å samle all virksomhet på Ullevål, og slik løse 
utfordringene med dubleringer. Dette blir dog et svært kompakt og 
stort sykehus på om lag 1.500 senger, noe som er uhensiktsmessig stort og 
uten ytterligere utvidelsesmuligheter i området. Det blir også problematisert 
å flytte fra relativt ny bygningsmasse (om lag 220.000 kvm) på Rikshospitalet, 
men det hevdes at en gradvis samling likevel er ønskelig og mulig over tid. 

 

2.2.1 Dimensjonering, pasientvolum og fremskriving 

Arealutviklingsplanen er skrevet i perioden 2010-11 og baseres på fordeling av fag, funksjoner og 

bydeler beskrevet av HSØ i 200810. Konkret betyr det at funksjonsfordelingen mellom 

                                                           
10

 Protokoll HSØ styre sak 108/2008 
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Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og OUS forutsettes stort sett som i 2010, 

men at Lovisenberg diakonale sykehus tilbakefører ansvaret for indremedisin i Sagene bydel til OUS.  

Grunnlaget for dimensjonering ble hentet fra SSB 11 og det gjøres rede for befolkningsutvikling 

nasjonalt, regionalt og lokalt med en prosentvis vekst på hhv 15, 16 og 25 % i perioden fra 2009-

2025. 

2.2.2 Fremskriving av aktivitet 2009-2025 og estimat bemanning 

I arbeid med fremskriving trakk man først ut aktivitet som var planlagt overført til hhv Ahus og Vestre 

Viken HF (VV). Videre er det gitt en rekke forutsetninger knyttet til demografi, realvekst, ulike 

omstilling- og effektiviseringstiltak, relativ vekst i dagbehandling, økt bruk av pasient/sykehotell og 

kortere gjennomsnittlig liggetid.  

For somatikk så man en samlet reduksjon av avdelingsopphold på 15 % og en reduksjon av liggedager 

på 24 % mens aktivitet i hotell, observasjon, dagbehandling og poliklinikk økte. En sammenligning av 

2025-aktiviteten med 2009-aktiviteten etter overføring til Ahus/VV viste en reduksjon i 

avdelingsopphold på 4 % og en liggedagsreduksjon på 7 %. Tendensen for hotell, observasjon, 

dagbehandling og poliklinikk var uendret.  

Basert på dette brukte man aktivitetstall til å anslå sannsynlig behov for personalrelaterte arealer. 

Estimatet for bemanning var basert på forutsetningene om at all aktivitet foregår i nybygg, og der 

delvis bruk av gammel bygningsmasse normalt vil føre til et større areal- og personalbehov. Det ble 

videre lagt til grunn en samlet effektivisering på 10 % i perioden (knapt 1 % per år), noe som gav 

følgende fremskriving: 

Tabell 4 Fremskriving av bemanning ved OUS (ekskl. forskere, SSE og Kreftregisteret) 

 

Tabell 5 Endring i aktivitet og bemanning 

12 

                                                           
11

 OUS Arealutviklingsplan 2025, kap. 5 
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Bemanningen i 2025 ble beregnet i forhold til aktivitetsendringen fra 2009, hvor det var en reduksjon 

i antall opphold på 13 % og i liggedager (inkl. observasjon) på ca. 18 %. Samtidig estimeres en øking i 

dagbehandling på 5 % og i poliklinikk på 4 %. Dette sammenholdt med en generell effektivisering 

betyr at den samlede bemanning i 2025 blir mindre enn den var i før overføring til Ahus og Vestre 

Viken.  

Det ble gjort estimater for forskningsarealer der det henvises til en bredt sammensatt prosjektgruppe 

i OUS som i 2009 13 utredet organisering av forskning og utdanning i foretaket. Gruppen foreslo å 

integrere universitetsinstituttene i klinikkene for å sikre optimal plassering, og videre at forskningen 

organiseres i en integrert modell sammen med den kliniske og laboratoriebaserte virksomheten. 

For arealstandarder og utnyttelsesgrader er det lagt til grunn gjeldende føringer i 2010/11. Dette 

gjelder ulike romtyper, sengeutnyttelse i beleggsprosent, åpningsdager per år og åpningstid per dag.  

2.2.3 Beregnet arealbehov 2025 

Etter at ulike forutsetninger er lagt til grunn legges det frem arealbehov knyttet til hhv psykisk helse 

og avhengighet og somatikk fordelt etter scenarier for ulike løsninger. 

Tabell 6 Scenarier arealbehov psykisk helse og avhengighet 

 

Tabell 7 Scenarier arealbehov somatikk inkl. SSE og FoU, ekskl. kreftregistret 

14 

2.3 Løsningsmodeller  
Før man i Arealutviklingsplanen presenterer løsningsmodeller, blir eksisterende bygg og eiendommer 

grundig beskrevet 15med alder, tilstandsgrad, fleksibilitet, elastisitet, vernestatus mv. Oppsummert 

for Ullevål heter det at bygningsmassen er:  

                                                                                                                                                                                     
12

 OUS Arealutviklingsplan s 70 
13

 OUS Arealutviklingsplan s 71 
14

 OUS Arealutviklingsplan s 88/89 
15

 OUS Arealutviklingsplan kap 8 
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generelt sterkt preget av høy gjennomsnittsalder, manglende vedlikehold og fornying og 

fremstår totalt sett med et stort teknisk oppgraderingsbehov. Bygningsmassen har også 

svært varierende grad av tilpasningsdyktighet og følgelig også svært varierende grad av 

levedyktighet sett i forhold til fremtidsrettet og langsiktig sykehusdrift. Generelt kan det sies 

at området bærer preg av en rekke ulike byggeperioder og utvikling/utvidelse i over 100 år, 

noe som kan være utfordrende i forhold til effektiv drift, logistikk etc.16 

Videre blir det for Ullevål påpekt at grunnforholdene "er generelt dårlige i det sentrale området. 

Varierende og store dybder til fjell, leirholdig grunn med dels kvikkleire"17. Det er utilfredsstillende 

forsyningsanlegg særlig for kjøling og gass, og en vernestatus som i praksis deler tomten i mindre 

deler og gjør en helhetlig og sammenhengende sykehusutbygging svært vanskelig. 

Det ble i arealutviklingsplanen ikke gjort trafikkanalyser.  

For psykisk helse og avhengighet går man ikke langt i beskrivelse av scenario 1 (full samling på 

Ullevål), men man påpeker ulemper og usikkerhet knyttet til rivning av vernede bygg, og etablering 

av en stor sikkerhetspsykiatrisk virksomhet på en sentrumsnær tomt18.  Følgelig er det scenario 2 

(delt løsning mellom Ullevål og Gaustad) som utredes mer i detaljer for psykisk helse og avhengighet. 

For somatikk er det tilsvarende begrenset detaljering og utredning av scenario 1 (full samling på 

Ullevål) og 2 (sykehuset delt mellom Rikshospitalet og Ullevål), mens scenario 3 (tre lokaliseringer) 

beskrives som mest realistisk. For scenario 3 fremgår mulige faser, tidsplaner, investeringskostnader 

og gevinstrealisering med driftsøkonomiske effekter. Planen avsluttes med et kapittel om 

totaløkonomisk vurdering som også tar utgangspunkt i 3 lokaliseringer, men der det ikke gjøres en 

detaljert analyse av bæreevne.  

2.3.1 OUS som en geografisk samlet enhet (Scenario 1) 

 

Figur 2 Vurdering av fordeler og ulemper ved scenario 1
19

 

                                                           
16

 OUS Arealutviklingsplan s 103/104 
17

 OUS Arealutviklingsplan s 115 
18

 OUS Arealutviklingsplan s 35 
19

 OUS Arealutviklingsplan, s 125 
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Scenariet innebærer at Radiumhospitalet, Rikshospitalet og bygningsmassen for psykiatri på Gaustad 

og Dikemark fraflyttes, og at tomten på Ullevål utnyttes fullt ut inkludert rivning av enkelte vernede 

bygninger (bygg 32 og 35).  

Fredede bygninger og park i den sentrale delen av sykehusområdet danner et belte som deler 

sykehustomten i to. Dette ble vurdert å vanskeliggjøre utvikling av ett sammenhengende somatisk 

sykehus, men også å integrere psykisk helse, rusbehandling og somatisk virksomhet. Det ble videre 

vurdert som krevende å plassere sikkerhetspsykiatri på området, og det stilles spørsmål om en slik 

stor samling med ca 625.000 kvm nybygg er mulig og ønskelig.  

En gradvis utvikling beskrives dernest som mer fleksibel og realistisk. I en slik tilnærming ser man for 

seg først å bygge nytt klinikkbygg på Ullevål samtidig som man arbeider med omregulering og 

frigjøring av nytt tomteareal på Rikshospitalet, noe man mener vil gi mer fleksibilitet med tanke på et 

senere valg og videreutvikling av enten Ullevål (videreføre scenario 1 med full samling på Ullevål) 

eller Rikshospitalet (endre til scenario 2).  

2.3.2 OUS delt mellom Rikshospitalet og Ullevål (Scenario 2)  

Her ser man for seg å samle Radiumhospitalet og Rikshospitalet på Rikshospitalets tomt på Gaustad, 

og fordele psykisk helse og avhengighet både på Ullevål og på Gaustad. For Rikshospitalet/Gaustad 

går planer og skisser i retning av å plassere regional psykisk helse og avhengighet samt all virksomhet 

fra Radiumhospitalet på tomten. 

For Ullevål er det i dette scenariet skissert at lokalsykehusfunksjoner innen psykisk helse, BUP i og 

avhengighetsbehandling legges i nybygg nordøst på tomten.  

For somatisk virksomhet 20 beskrives en trinnvis utbygging med erstatningsbygg (ca 18.000 kvm) og 

nybygg (ca 55.000 kvm) på en frigjort tomt etter rivning av bygg 13, 14, 15 og 18. Nybygget erstatter 

arealer i Bygg 7 og 3 og gir arealer for funksjoner som overføres til Ullevål fra Aker Sykehus. Det 

skisseres videre påfølgende rivning av bygg 3 og 7, hhv medisinsk og kirurgisk blokk, i nye bygg på 

disse tomtene. 

2.3.3 OUS delt mellom Rikshospitalet, Ullevål og Radiumhospitalet 

(Scenario 3) 

I Scenario 3 opprettholdes Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål på eksisterende lokaliteter, og 

arealer for Psykisk helse og rusbehandling fordeles mellom Ullevål og Gaustad som i Scenario 2.  Det 

som skiller scenario 3 fra scenario 2 er at Radiumhospitalet beholder sin nåværende plassering på 

Montebello, og man beskriver to alternativer for fornying av bygningsmassen der. 

Dette scenariet er detaljert med plan for rivning, ombygging/oppgradering og bygging i 4 faser 21og 

videre ulike beregninger for driftseffektivisering og bæreevne. 
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2.4 Økonomiske vurderinger 
De økonomiske analysene består av investerings- og driftsøkonomisk analyse der alt uttrykkes i 

forventede prosjektkostnader (P50), men disse er ikke formelt beregnet gjennom en 

usikkerhetsanalyse.  

Tabell 8 Investeringskostnader Scenario 1-3 

 

Scenario 3 beskrives som mest realistisk med relativt høy detaljeringsgrad, men det pekes på en 

rekke usikkerheter ved estimatene. For Ullevål er usikkerheten blant annet knyttet til kostnader ved: 

 Flytting og reetablering av energisentral og hovedkommunikasjonsrom på Ullevål 

 Nødvendig oppgradering (i påvente av rivning) av bygg 3 og 7 på Ullevål 

 Leieavtale for ortopedi og avhengighetsbehandling på "Storbylegevakten" (tenkt plassert på 

Ullevål) 

 Nytt sentralkjøkken på Ullevål (som ev måtte vike for tiltenkt "Storbylegevakt") 

2.4.1 Gevinstrealisering  

I kapittel om gevinstrealisering er det tematisert salgsgevinster ved Aker (130 da), BUP 

Sognsvannsveien (86 da) og området rundt Dikemark, men uten at det er foretatt verdivurderinger 

som inkluderer hensyn til vernebestemmelser på de ulike tomtene. Reduserte FDV-kostnader er 

beregnet med et redusert areal fra 900 000 til 700 000 kvm som utgjør en besparing på rundt 120 

MNOK per år. 

Planen beskriver driftsøkonomiske gevinster med utgangspunkt i antall administrative enheter i 2011 

med tilhørende årsverk. Anslag for utvikling frem mot 2025 er knyttet til realisering ved 

samlokalisering samt nybygg ved scenario 2 for PHA, og scenario 3 for somatikk. Estimatene ble laget 

på bakgrunn av innspill, samtaler og datainnhenting (enheter og årsverk) i hver klinikk, i hovedsak 

med økonomiledere, med forankring hos klinikkleder. Med unntak av i psykisk helse og avhengighet 

er ikke legeårsverk tatt med. 

Med planer for nybygg, oppgradering mm ligger det muligheter for samlokalisering, og det er 

beregnet at man i perioden 2011-2025 kan redusere samlet antall enheter med 5522. Konvertert til 

årsverk gir dette en reduksjon på 58623 og en samlet kostnadseffekt på omlag 335 MNOK per år. 

Kostnadseffekten i årsverk kommer i hovedsak gjennom redusert antall driftsenheter ved utflytting 

fra Aker. For den somatiske virksomheten er gevinsten knyttet til samlokalisering, færre 

administrative enheter og dermed redusert behov for administrative stillinger. For PHA er også 

effekten av nybygg samt legeårsverk tatt med. 
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2.4.2 Økonomisk bæreevne 

Det er ikke gjort detaljert analyse av bæreevne for noen av scenariene24, men for scenario 3 er det 

gjort to enkle analyser. Analyse 1 tar utgangspunkt i betjening av renter og avdrag ved 50 % 

låneandel ved en samlet investering på 16,7 MRD, mens analyse 2 trekker fra helt nødvendige og 

myndighetspålagte investeringer.  

Oppsummert finner man at OUS må spare mellom 700-900 MNOK per år gjennom 

driftseffektivisering for å bære renter og avdrag på investeringene i scenario 3. 

2.5 Risikovurderinger ved grunnforhold på Ullevål 
Arealutviklingsplanen ble ikke gjenstand for en helhetlig kvalitetssikring eller risikoanalyse av 

kalkyler. Med relevans for Ullevål ble planen fulgt opp i 2012 med en spesifikk utredning av 

etablering av nye forsyningssenter, kulvert og omlegging av IKT-infrastruktur for å gjøre plass til 

videre utbygging innen rammen av scenario 3.  

Rapporten25 konkluderer med at det må etableres ny og permanent infrastruktur før tomt for nytt 

klinikkbygg kan klargjøres. Det er kalkulert kostnader og tidslinje til etablering av forsyningssenter, 

kulvertsystem, VVS-teknikk, IKT og elektroteknisk anlegg og det anbefales at det etableres to 

forsyningssentra for å kunne plassere hoved- og reservesystem adskilt. 

De tekniske anleggene dimensjoneres med tanke på forsyning til et samlet areal på inntil 400 000 

kvm, kalkulert til omlag 1,3 MRD eksklusiv merverdiavgift, og med tidshorisont for prosjektering, 

bygg og installasjon på 7 år. 

2.6 Konklusjon og videreføring 
Arealutviklingsplanen ble behandlet i OUS’ styre i mars 2012 der det ble vedtatt at den, sammen med 

OUS’ overordnede strategi 2013-2018, skulle legges til grunn for oppstart av idéfasearbeidet i 2013. 
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3.0 Idéfase 1.0  

3.1 Bakgrunn, føringer og mandat   
Etter Arealutviklingsplanen var idéfase det første planleggingstrinnet i gjeldende veileder for 

tidligfase i sykehusprosjekter, og skulle danne grunnlag for valg av utviklingsretning for sykehuset. 

Gjennom Idéfase OUS – Campus Oslo 1.0 ble det utredet og evaluert virksomhetsmodeller og 

alternative fysiske løsninger for følgende prosjektutløsende behov26:  

 Store deler av virksomheten foregår i bygningsmasse av til dels svært dårlig kvalitet. Dette gir 

krevende forhold for drift og avansert medisinsk virksomhet, dårlige arbeidsforhold og store 

vedlikeholdskostnader. 

 Sykehuset har behov for å slå sammen likeartet aktivitet for å sikre bedre kvalitet og effektivitet i 

pasientbehandlingen.  

 Prognoser for befolkningsutviklingen i Oslo og omegn viste til en betydelig befolkningsvekst27 

som vil kreve større kapasitet i Oslo uavhengig av hvilken sykehusstruktur som over tid velges. 

Dette vil også gjelde for regionale og nasjonale funksjoner lagt til OUS.  

 

Bakgrunn for sykehusets arealsituasjon var drift fordelt på mer enn 40 ulike adresser med over 100 

bygg underlagt verne- eller fredningsstatus. En oppdatert tilstandsanalyse28 konkluderte med at 55 % 

av bygningsmassen var i utilfredsstillende eller i svært dårlig teknisk stand og det ble ansett som 

vanskelig og svært kostnadskrevende å bygge om mye av arealet. En samling i nye bygg ville kunne 

sikre god og effektiv pasientbehandling og legge til rette for fremtidsrettede behandlingsformer i 

tråd med sykehusets strategi29 som slo fast at standardiserte og godt koordinerte pasientforløp skal 

ligge til grunn for organiseringen innenfor sykehuset. Så langt det er mulig skal et tverrfaglig miljø 

som behandler én sykdom samles ved én lokalitet.   

I tillegg til disse føringer var følgende styrevedtak i OUS og HSØ sentrale for Idéfase OUS – Campus 

Oslo: 

 Styret i OUS vedtok i styremøte 29.3.2012, sak 18/2012, at videre arbeid med utvikling av 

bygningsmassen i OUS skulle ta utgangspunkt i Arealutviklingsplan 2025. Videre ble det 

besluttet at fag- og virksomhetsstrategi for OUS skulle utgjøre det faglige grunnlaget for 

planleggingsarbeidet. 

 Styret i OUS vedtok i styremøte 17.12.2012, sak 84/2012, Strategi for Oslo 

universitetssykehus 2013 -18 

 Styret i OUS vedtok i styremøte 17.12.2012, sak 85/2012, igangsettelse av samlet idéfase for 

videre utvikling av sykehusets drift, areal og plassering.  
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Styret i HSØ ga i møte den 14.3.2013, sak 020/2013, sin tilslutning til at idéfasearbeidet ble igangsatt. 

Det ble presisert at realisering ville kreve en trinnvis prosess tilpasset økonomiske rammebetingelser.  

Mandatet fra styret forutsatte at prosjektet skulle utrede alternativer basert på fortsatt bruk av 

dagens bygningsmasse, et samlet og komplett OUS (enten på Gaustad-/Rikshospital-området eller 

Ullevål-området), eller deling av aktiviteten mellom disse to. I rapporten ble Ullevål sykehus vurdert i 

tre av de fire alternativene i henhold til mandatet: 

 

 0-alternativet: Dagens virksomhet opprettholdes i dagens bygg til en lavest mulig 

oppgraderingskostnad. 0-alternativet skal fremstilles sammenlignbart med de øvrige 

alternativene når det gjelder planhorisont, investeringer og drift. 

 Scenario 1A; full samlokalisering i området Gaustad-Blindern: Hoveddelen av virksomhet 

flyttes til området som i dag huser Rikshospitalet, Gaustad sykehus og universitets lokaler 

ved Ring 3.  

 Scenario 1B; full samlokalisering på Ullevål sykehus: Hoveddelen av virksomheten flyttes til 

Ullevål sykehus. Siden mange av bygningene på Ullevål er fredet, kreves da et samarbeid 

med vernemyndigheter for å utvikle området på en hensiktsmessig måte. 

 Scenario 2; delt lokalisering mellom Ullevål og Rikshospitalet/Gaustad: Sykehusets 

virksomhet fordeles mellom Ullevål og Rikshospitalet/Gaustad. For utbygging på Ullevål 

gjelder samme forutsetninger som i scenario 1B. 

Av mandatet30 fremgikk det at man ved siden av sykehusets primære behov, også skulle utrede 

løsninger og mulighetsrom som oppføring av et nytt sykehus skaper for utvikling av samarbeidet med 

Oslo kommune, UiO og andre relevante aktører. Dette for å synliggjøre det samlede potensial for 

verdiskaping som foreligger innen pasientbehandling, utdanning, forskning, byutvikling og 

næringsutvikling ved å la sykehus og universitet vokse seg sammen. Det potensialet som lå i å utvikle 

frigjorte OUS-arealer i Oslo og omegn skulle også tas med i utredningen. 

Samtidig som idéfasearbeidet starter opp fortsatte UiO prosjekteringen av nytt livsvitenskapsbygg 

ved ring 3 på Gaustad. Oslo kommune planla ny storbylegevakt til erstatning for anlegget i Storgata 

40, men plassering av storbylegevakt var ikke avklart og en pågående utredning så på mulige 

lokaliseringer.  Vurdering av nytt lokalsykehus i Oslo som et selvstendig alternativ ble ikke inkludert i 

idéfase 1.0 da dette var utenfor prosjektets mandat. 

 

Følgende består i hovedsak av utdrag fra utarbeidede rapporter fra idéfase 1.0. Dette for å sikre 

utvetydig konsistens mellom denne oppsummeringen og tidligere tekstlige beskrivelser. 

3.2 Utredede alternativer og tilhørende virksomhetsbeskrivelser 

3.2.1 Virksomhetsløsninger 

Virksomheten ble viet spesiell oppmerksomhet med et eget delprosjekt virksomhetsløsninger i 

idéfasen.  Tre ulike virksomhetsmodeller ble lagt til grunn for vurdering av ulike løsningsalternativer 

for bygg. Disse illustrert i følgende figur. 
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Figur 3 Virksomhetsmodeller
31

 

 

 Modell 1: Videreføring av eksisterende klinikkstruktur 

 Modell 2: Et todelt sykehus - delt etter funksjonsnivå (lands-/regions-/område-/lokal-

funksjoner) 

 Modell 3: Sykehuset er en klynge med virksomheter bestående av tematiske senter som 

deler på tung infrastruktur (som intensiv, intervensjonsstuer, operasjonsstuer og avansert 

billedanalyse, laboratorievirksomhet og kjernefasiliteter), men som tilbyr mest mulig 

komplette og helhetlige pasientforløp på tvers av medisinske spesialiteter.  

Følgende prinsipper32  ble lagt til grunn for arbeidet med virksomhetsmodellene: 

1. Pasientperspektivet skulle være førende for valg av modell. 

2. Av hensyn til forskning, utdanning og opprettholdelse av kompetanse, burde OUS ha ansvar 

for virksomhet i hele spennet fra det høyspesialiserte til det alminnelige.  

3. Forskning og utdanning skulle være tett integrert med både den høyspesialiserte og den 

alminnelige delen av virksomheten. 

4. Akutt og elektiv virksomhet burde skilles for å oppnå god drift.  

5. Pasienter med behov for OU’S høyspesialiserte tjenester måtte sikres behandling mest mulig 

uforstyrret av akuttvirksomhet eller store volumer av pasienter med alminnelige, ofte 

sammensatte og kroniske tilstander. 

6. Behandling av pasienter med vanlige, kroniske og sammensatte tilstander skulle skjermes fra 

den høyspesialiserte delen av virksomheten i sykehuset for å sikre gruppen den nødvendige 

oppmerksomhet, best mulig behandling og samhandling med primærhelsetjenesten. 

7. Oslos befolkning skulle sikres likeverdige helsetjenester. Dette gjaldt både pasienter med 

behov for høyspesialiserte tjenester og pasienter som behøvde behandling for vanlige, 

sammensatte og kroniske tilstander. 
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8. Samling av virksomhet er et gode, men enheter måtte av hensyn til drift og ledelse ikke bli 

uhensiktsmessig store.  

De tre virksomhetsmodellene ble kvalitativt vurdert gjennom en rekke samlinger i ulike fora33. I det 

etterfølgende er det kombinasjon av virksomhetsmodell og utbyggingsløsning som utgjør alternativ 

som evalueres. Prosjektet benyttet flere metodiske tilnærminger for å kartlegge hvilke avhengigheter 

og nærhetsbehov det burde tas hensyn til ved fysisk deling av virksomheten mellom to eller flere 

lokaliteter, eller ved etablering av tematiske klynger (modell 3), samt for å ta stilling til hvilke 

funksjoner som hørte hjemme i samme utbygningsetappe. 

I tilknytning til fremskriving og utvikling av virksomheten som legges til grunn for dimensjonering av 

sykehuset, ble det utført en systematisk gjennomgang av de omstillingsfaktorer som ble lagt til grunn 

ved fremskriving av aktivitet i arealutviklingsplanen. Betydning av potensielle omstillingsfaktorer som 

nye e-Helse- og IKT-systemer, alder, etnisitet, livsstilsfaktorer, ny brukerrolle og medisinsk teknologi 

ble vurdert. I arbeidet med virksomhetsløsninger ble konkrete spørsmål knyttet til spesifikke 

funksjoner som akuttfunksjonen, behandling av barn kreft, psykisk helse og uavhengighet, senter for 

kompleks epilepsi (SSE), medisinske service funksjoner, forskning og utdanning vurdert. Grunnlaget 

korrigerte også for effekten av samhandlingsreformen og omlegging av opptaksområdet til Ahus og 

Vestre Viken. Områdene ble tydelig belyst i idéfaserapport 1.0, vedlegg 2 Virksomhetsløsninger. 

3.2.2 Dimensjonering og arealbehov 

Rapporten viser til at OUS kan redusere sitt arealbehov vesentlig dersom nybygg realiseres. OUS har 

på dette tidspunkt ca. 1 000 000 kvm areal til sin samlede virksomhet og rundt 900 000 kvm til den 

delen av virksomheten som omfattes av idéfaseprosjektet. Arealbehov som er skissert i følgende 

tabell er basert på befolkningsfremskrivninger34 til 2030 og etter forutsetninger for omstilling og 

effektivisering, utnyttelsesgrader og arealstandarder samt videreførte forutsetninger fra 

Arealutviklingsplanen.  

Tabell 9 OUS arealbehov 2030 

OUS idéfase  
samlet arealbehov  
kvm brutto 

Somatikk 
Psykisk helse og 
avhengighet 

I alt 

Sykehusfunksjoner 475 000 56 000 531 000 

Forskning og utdanning  92 000 7 000 99 000 

I alt  567 000 62 000 630 000 

 

Idéfaserapport 1.0 peker på ytterligere virksomhet med et arealbehov på ca. 25 000 kvm som kan 

tenkes plassert annet sted (elektivt kirurgisk senter og sikkerhetspsykiatri). Med referanse til en 

pågående utredning i HSØ konkretiserer Idefaserapporten også muligheten for at ny oppgavedeling 

mellom sykehusene i Oslo-området vil kunne redusere arealbehovet ved OUS med ytterligere ca. 50 

000 kvm.  
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 OUS Idéfase – Campus Oslo v1.0 s.91 
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3.2.3 Fysiske løsningsalternativer 

I henhold til Veileder for tidligfaseplanlegging (2013) i sykehusprosjekter, ble det fra prosjektets side 

forsøkt å tenke bredt for å sikre at alle reelle og alternative utviklingsveier ble utredet og vurdert. I 

første fase av idésøket etter fysiske løsninger, ble det gjennomført mulighetsstudier med flere 

varianter der plassering og utforming av bygningsmasse ble studert på de ulike lokalitetene35. 

I kombinasjon med mulige virksomhetsmodeller ga dette et stort antall muligheter.36 Det ble derfor 

gjennomført en grovsortering av de forskjellige løsningene basert på vurdering av tomteforhold, 

reguleringsforhold, vernebestemmelser og generell gjennomførbarhet og risiko.   Fem løsninger ble 

vurdert som de mest aktuelle, hvorav Ullevål inngikk i tre. Disse løsningene ble bearbeidet videre og 

studert med hensyn til kvalitet på løsningen, muligheter for trinnvis utbygging og gjennomførbarhet.  

 Løsning:  «Gaustad øst»  Samling på Gaustad med nybygg øst for Rikshospitalet 

 Løsning:  «Gaustad sør»  Samling på Gaustad med nybygg sørover og tunell 

 Løsning:  «Samling Ullevål» med hensyn til fredede bygg 

 Delt løsning:   «Ullevål nord / Gaustad med lokk» 

 Delt løsning:   «Ullevål sør / Gaustad med lokk»  

Det ble vurdert at de tre virksomhetsmodellene ikke var like godt egnet ved alle de ulike fysiske 

løsningsalternativene37. Dagens virksomhetsmodell ville være vanskelig å dele i to uten at dette gikk 

betydelig ut over et stort antall pasientforløp. Den nivådelte virksomhetsmodellen med deling etter 

funksjonsnivå var derimot først og fremst aktuell å etablere i et fysisk todelt sykehus (scenario 2). 

Med bakgrunn i sykehusets strategi38 som slo fast at «standardiserte og godt koordinerte 

pasientforløp skal ligge til grunn for organiseringen innenfor sykehuset» gikk vurderingene i favør av 

virksomhetsmodell 3 – klyngemodellen.  

Samlet ble dermed, i tillegg til 0-alternativet, syv hovedalternativer bearbeidet og studert videre: 

Tabell 10 Oversikt over hovedalternativer
39

 

Alternativ 1 Gaustad øst 
Dagens virksomhetsmodell 

Alternativ 2 Gaustad sør 

Alternativ 3 Ullevål nord/Gaustad med lokk 
Nivådelt virksomhetsmodell 

Alternativ 4 Ullevål sør/Gaustad med lokk 

Alternativ 5 Gaustad øst 
Klyngemodell 

Alternativ 6 Gaustad sør 

Alternativ 7 Samling Ullevål Dagens virksomhetsmodell 
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Disse er grundig omtalt og evaluert i rapporten40, og nedenfor oppsummeres kort de bearbeidede 

fysiske løsningsforslagene som inkluderer Ullevål sykehus, alternativ 3, 4 og 7. 

 Full samlokalisering på Ullevål sykehus med hensyn til fredede bygg (alt.7):  

For full samling på Ullevål ble det foreslått to kompakte løsninger da tomtens størrelse gir klare 

begrensninger. For en utvikling av OUS på Ullevål ble det forutsatt at utbyggingen måtte gjøres 

innenfor eksisterende tomteareal og integrere fredede anlegg til sykehusformål, selv om sistnevnte 

gav betydelig lavere utnyttelse enn nye bygninger.  

Før utvikling av nye behandlingsbygg måtte infrastruktur i og rundt området oppgraderes og 

dimensjoneres til moderne sykehusdrift. Derfor måtte det påregnes omfattende infrastrukturtiltak 

der belastningene for de etablerte områdene rundt ville være stor. 

For å få plass til alle funksjoner i tomteområdet ble det skissert bygningsstrukturer på opptil 10 

etasjer. Rapporten peker på at utbyggingen må skje vis-a-vis sykehus i drift og at det må påregnes 

ulemper på driftssiden selv om faseinndelingen optimaliseres. Ved ferdig utbygging vil tomten være 

utnyttet i så stor grad at ytterligere utvikling av OUS vil være svært krevende. Uten elastisitet i 

bygningsmassen må det regnes med at all senere omstrukturering må skje innenfor bygningsmassens 

ramme, hvilket betyr at det er stor mulighet for kontinuerlig ombygging på lang sikt. Det ble vurdert 

lite aktuelt å flytte ut av moderne, gode arealer på Rikshospitalet. En eventuell fullstendig samling av 

virksomheten på Ullevål kunne man derfor ikke forvente før i 2040-50 når ”levetiden” til 

Rikshospitalet på Gaustad utløp. En samlet utbygging ved Ullevål sykehus vil fylle tomten med 

sykehusfunksjoner og gi svært lite bidrag til byutvikling. Ullevål er ikke et høyfrekvent 

kollektivknutepunkt og en samling av så mange arbeidsplasser her ville i seg selv være et negativt 

bidrag til miljø- og byutviklingen. 

 

Figur 4 Full samlokalisering på Ullevål sykehus
41
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 Delt løsning: Ullevål nord / Gaustad med lokk (alt 3) og Ullevål sør / Gaustad med lokk (alt 

4) 

For delt løsning ble to alternativer foreslått der begge tar utgangspunkt i samme variant av fysisk 

løsning for den delen av virksomheten som blir liggende på Gaustad. For den delen av virksomheten 

som blir liggende på Ullevål er det utarbeidet to varianter, med primær utbygging henholdsvis nord 

eller sør på tomten.  

 

Figur 5 Delt løsning - Ullevål Nord
42

 

I motsetning til delt løsning med utbygging på Ullevål sør, åpner dette alternativet for en utbygging 

som i mindre grad påvirker driften ved sykehuset fordi nye sykehusbygg etableres i tilgjengelige 

områder i norddelen av tomten. Siden store deler av dagens sykehusbygg erstattes, vurderes dette å 

gi tilfredsstillende løsninger for drift og vedlikehold av sykehusbygg på Ullevål, men at det antagelig 

også fører til større investeringskostnader. 

Det påpekes at tilgjengelighet til området med kollektivtransport er begrenset og svekkes i forhold til 

dagens situasjon. De nye sykehusbyggene blir liggende relativt langt fra busstraseen langs Ring 2 og 

trikketraséer samt at området ikke har forbindelse til T-bane 43. Tilgjengelighet for motorkjøretøy er 

vurdert å være sårbart i rushtrafikk.  
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Figur 6 Delt løsning - Ullevål Sør
44

 

Det også utredet en løsning med videreutvikling av bygningsmassen i sørenden av tomten, der 

dagens sykehusbygg er plassert. En trinnvis fornying og rehabilitering her ville ha store konsekvenser 

for pågående sykehusaktivitet og ville måtte gjennomføres i et lengre tidsperspektiv.  

Tilgjengeligheten til tomten i sør er bedre enn i nord, særlig for ansatte, med gangavstand til buss og 

trikk. Dog er det heller ikke i denne delen forbindelse med t-bane nettet og området var vurdert å 

være utsatt for tett rushtidstrafikk som kunne være til hinder for motorkjøretøy.  

3.3 Evaluering av alternativ 

Med bakgrunn i de prosjektutløsende behovene og strategiske planer var det satt resultatmål for et 

nytt sykehus. Et sett av kriterier gav grunnlag for å vurdere i hvilken grad disse målene ble oppnådd i 

de ulike alternativene. Kriteriene som ble lagt til grunn ved evaluering av løsningsalternativene 

omfattet: 

1. Mål mht. sykehusets kjernevirksomhet 

2. Mål for bygg- og eiendomsutvikling 

3. Mål for byutvikling, innovasjon og næringsutvikling 

4. Gjennomførbarhet 

5. Robusthet; generalitet, fleksibilitet og elastisitet 

6. Risiko 

7. Øvrige samfunnsøkonomiske effekter 

8. Økonomi 
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Evalueringen basert på disse kriteriene inneholdt både en kvalitativ og en økonomisk del. Resultatet 

av den kvalitative evalueringen (kriterium 1-7) ble vurdert opp mot kriteriet økonomi. Figuren 

nedenfor illustrer evalueringsprosessen. 

 

Figur 7 Prosess for evaluering av alternativer
45

 

 

3.3.1 Kvalitativ evaluering 

Følgene tabell 46oppsummerer utredningens kvalitative evaluering av løsningsalternativer som 

inkluderer utbygging på Ullevål, for fullstendig oversikt henvises det til Idéfaserapport 1.0. Tabellen 

viser alternativenes evne til å oppfylle de definerte kriteriene. Fargene indikerer grad av 

måloppfyllelse som følger: 

Svært bra middels svært dårlig 

bra dårlig   

Figur 8 fargeforklaring til kvalitativ evaluering 

I rangering av alternativene vektes «Mål for sykehusets kjernevirksomhet» med 30 %, 

«Gjennomførbarhet» vektes med 20 % og de øvrige mål/kriterier med 10 % hver (i sum 100 %). 
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Tabell 11 Oversikt over kvalitativ evaluering av alternativer som inkluderer Ullevål 

 

 

Lokalisering

Virksomhetsmodell
Videreføring av dagens 

virksomhetsmodell
Klyngemodell

Videreføring av dagens 

virksomhetsmodell
Klyngemodell

Mål for sykehusets 

kjernevirksomhet

God mulighet for samling 

og utvikling av fagmiljø ti l  

beste for pasienten, men 

svakere enn klyngemod. 

m/tverrfaglige enheter.  

Todelt sykehus 

utfordrende for effektive 

pasientforløp og 

utnyttelse av felles 

infrastruktur. 

Tilbyr komplette 

pasientforløp til  tematisk 

samlede pasient-grupper. 

Forutsigbar elektiv 

virksomhet, men noe 

krevende interne 

transportavstander og 

utfordrende fysisk deling 

av sykehuset.

God mulighet for samling 

og utvikling av fagmiljø ti l  

beste for pasienten, men 

svakere enn klyngemod. 

m/tverrfaglige enheter.

Bra. Tilbyr komplette 

pasientforløp til  tematisk 

samlede pasient-grupper. 

Forutsigbar elektiv 

virksomhet.

Mål for bygg- og 

eiendomsutvikling

Mål for byutvikling 

og innovasjon

Gjennomførbarhet
Tidspunkt for tunell styrer 

utbyggingstakt

Tidspunkt for tunell styrer 

utbyggingstakt. Gunstig 

for etappevis utbygging

Alternativets 

robusthet; 

generalitet, 

fleksibilitet og 

elastisitet 

Alternativets risiko, 

muligheter og trusler

Kvalitative samfunns-

økonomiske effekter

Rangering av 

alternativet 3. 3. 2. 1.

Fargeforklaring:

Svært bra bra middels dårlig svært dårlig

Gaustad Øst Gaustad Sør

Robust og god løsning Noe utfordrende høydeforskjell  

nord-sør.  Mye frigjort areal

Meget god for utviklende samhandling med UiO , Oslo 

kommune og næringsliv. Frigjør areal for byutvikling 

på Ullevål.

Meget bra for utvikling av Gaustad-området mht. 

byutvikling, innovasjon og samarbeid med UiO. 

Krever tunell.

Samler fagmiljø i  nye bygg. Godt transporttilbid. Øker 

grøntareal

Noe krevende med deling av tomt og nærhet ti l  Ring 3. 

Mye frigjort areal 

Bygger kun sykehus. Stor avstand til   UiO, l ite 

disponibelt areal ti l  UiO, næring og bydelen. Ikke T-

bane. Frigjør areal for byutvikling på Ullevål.

Regulering og tilgang til  tomt noe krevende.  Lite 

påvirkning av drift i  byggeperioden.

Mange nye bygg med god generalitet. Senere utvidelse 

vil  forutsette riving av boliger

Krevende tomteerverv. Åpner i  l iten grad for 

byutvikling og samarbeid med UiO.

Noe svak tilgang til  skinnegående off. 

kommunikasjon. Tar en del grøntareal

Robust løsning med  god tilgang på reserveareal

Ullevål nord 

+ Gaustad "Lokk"

Ullevål sør 

+ Gaustad "Lokk"
Samlet Ullevål 0-alternativet

Nivådelt modell Nivådelt modell
Videreføring av dagens 

virksomhetsmodell

Utfordrende deling av 

funksjonsnivå, noe dublering 

og forflytning av pasienter. Noe 

bedre mht. samhandling 

somatikk - psykiatri enn  

Ullevål sør.

Kan gi større mulighet for 

ti lhørighet, men vil  kunne 

medføre uklar ansvars- og 

oppgavefordeling internt.

Utfordrende deling av 

funksjonsnivå, noe dublering 

og forflytning av pasienter. 

Kan gi større mulighet for 

ti lhørighet, men vil  kunne 

medføre uklar ansvars- og 

oppgavefordeling internt.

God mulighet for samling og 

utvikling av fagmiljø ti l  beste 

for pasienten, men svakere enn 

klyngemod. m/tverrfaglige 

enheter.

Oppstykket pasientforløp. 

Fysisk oppdelte/ spredte 

miljøer og svakest på kopling 

mot UiO

Delt på to tomter krever intern 

transport. Mange gamle bygg 

må beholdes. Kun delvis 

avhending av eiendom.

Delt på to tomter krever intern 

transport. Stort omfang av 

riving. Kun delvis avhending av 

eiendom.

Kompakt løsning uten 

reserveareal.  

Kapasitet kan løses, for øvrig er 

krav vanskelig å oppfylle. Få 

muligheter for ti lpasning

Noe avstand mellom UiO og 

deler av sykehuset Noe 

utfordrende avstand til   

offentlig transport. Begrenset 

mulighet for byutvikling og 

innovasjon.

Noe avstand mellom UiO og 

deler av sykehuset Akseptabelt 

offentlig transport. Begrenset 

mulighet for byutvikling og 

innovasjon.

Bygger kun sykehus. Avstand og 

lite disponibelt areal ti l  UiO. 

Åpner ikke for by- og 

næringsutvikling på Ullevål, 

men frigjør Gaustad.

Bidrar ikke til  byutvikling og 

innovasjon

Tomt antas ti lgjengelig og 

enklere regulering enn ved full  

samling på Gaustad. Krever noe 

midlertidige bygg på Ullevål og 

avklaring mht. vernede bygg

Store konflikter på Ullevål både 

mot drift og infrastruktur.

Tomt antas ti lgjengelig og 

enklere regulering enn ved full  

samling på Gaustad. Krever 

stor grad av  midlertidige bygg 

på Ullevål samt avklaring mht. 

vernede bygg

Svært utfordrende mht. 

vernehensyn. Svært krevende 

gjenomføring mht. tid, kostnad 

og samtidig sykehusdrift.

Må deles i  et høyt antall  

enkelttiltak, krever 

rokkeringsareal og vil  være 

svært krevende å gjennomføre 

med samtidig sykehusdrift, 

forskning og undervisning. 

Utfordrende infrastruktur

Mye nybygg og tilgang på 

reserveareal. Noe krevende mht. 

interntransport mellom 

sykehusene. 

Mye nybygg og tilgang på 

reserveareal. Tar lang tid før 

robusthet oppnås. Noe 

krevende mht. interntransport 

mellom sykehusene. 

Mye nybygg men uten  ti lgang 

på reserveareal. Ikke robust.

Dårlig, med unntak av mye 

tilgjengelig tomt samlet sett

Noen utfordringer med nærhet 

ti l  sykehus i  drift på Ullevål. 

Usikkerhet vernekrav og 

regulering. Ingen god løsning 

for utvikling i  relasjon til  UiO.

Usikkerhet mht. regulering, 

svært krevende mot vernekrav, 

svært krevende for 

gjennomføring og stor 

sannsynlighet for negativ 

påvirkning av driftsforhold. 

Ingen god løsning for utvikling i  

relasjon til  UiO.

Usikkerhet mht. regulering, 

særdeles krevende mot 

vernekrav, svært krevende for 

gjennomføring og stor 

sannsynlighet for negativ 

påvirkning av driftsforhold. 

Ingen god løsning for utvikling i  

relasjon til  UiO.

Høy risiko for at prosjektets 

effekt ikke hentes ut. OUS 

disponerer tomteareal, noe 

enklere regulering. Svært høy 

risiko for prosjektets 

gjennomføring og økonomi med 

mye nærhet ti l  sykehus i  drift

Nye bygg er positivt. Svakere 

enn Ullevål sør på transport.  

Bidrar l ite ti l  grønn byutvikling.

Nye bygg er positivt. Svak på 

transport ut over trikk og buss. 

Bidrar l ite ti l  grønn byutvikling.

Samler fagmiljø i  nye bygg. 

Svært l ite grøntareal. Dårlig 

løsning for traffikale 

utfordringer

Spredt virksomhet og variabel 

ti lgang til  transport. Bidrar ikke 

til  grønn byutvikling. Intet 

aktivum for rekruttering.  

5. 6. 7. 8.
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3.3.2 Vurderinger knyttet til byutvikling og trafikale aspekter47 

T‐banedekning er fraværende på Ullevål. Gang‐ og sykkelveinettet er derimot svært godt på Ullevål, 

som også har den fordel at det ligger mer sentralt, og således i gang‐ og sykkelavstand for flere 

Tilgjengelighet ved øyeblikkelig hjelp kan være livsviktig. Ullevål kommer dårlig ut når det gjelder 

tilgang med bil, grunnet utfordringer med kø og støy. Ullevåltomtene svekkes av dårlig tilgang på 

skinnegående kollektivtransport. Det gjelder særlig nordre del av området, som også ligger langt fra 

bytrikk. Noe svakere tilgang for ambulanse trekker ned for Ullevål-alternativene.  

3.3.3 Økonomiske vurderinger 

I prosjektets kvalitative vurdering av alternativet full samling på Ullevål (scenario 1B), ble løsningen 

vurdert særdeles utfordrende med hensyn til vernebestemmelse, gjennomføring og nødvendig 

robusthet. Å drive klinisk virksomhet og omfattende utbygging på samme område ville medføre store 

utfordringer og ta lang tid å gjennomføre. En annen svakhet var at den fysiske nærhet til 

universitetet ikke ble styrket. Ved å beslaglegge hele tomten ville det heller ikke åpnes opp for by- og 

næringsutvikling i dette området og det vil heller ikke være rom for videreutvikling av sykehuset ved 

behov for dette. Full samling på Ullevål ble i forkant av de økonomiske beregningene vurdert som 

uegnet og inngikk derfor ikke blant de økonomiske alternativene som illustreres i følgende tabell.  

De økonomiske effektene av alternativene er inngående omtalt i rapportens kapittel 848 og i 

vurderingene inngår: 

 Investeringsbehov (nybygg, ombygging, teknisk oppgradering, eiendommer som innløses, 
infrastruktur, riving) 

 Driftsgevinster (effekt på kjernedrift og FDVU-kostnader samt bortfall av leiekostnader) 

 Egenfinansiering (avhending av eiendom) 

 Annen finansiering (delfinansiering fra Universitet i Oslo/Kunnskapsdepartementet av 
arealene til forskning og utdanning)  

Det ble gjennomført en usikkerhetsanalyse av investeringsbehovet. Analysen hadde ikke som formål 

å fastsette kostnadsramme, men å synliggjøre forskjeller mellom alternativene. Kostnadsramme blir 

ikke fastlagt før etter forprosjekt. Usikkerheten ble vurdert som høyest i alternativer med mye 

rehabilitering/ombygginger og ved bygging i eller tett ved sykehus i drift. Det vil si at usikkerheten ble 

vurdert som størst i alternativene som inkluderte videre bruk av Ullevål (delt løsning, alternativ 3 og 

4) og i 0-alternativet. 
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Tabell 12 Økonomisk vurdering av løsningsalternativene, alternativer med Ullevål er markert i gult 

Kategori 
  

0-Alternativet Alternativ 1 og 5 Alternativ 2 og 6 Alternativ 3 Alternativ 4 

Kvm MNOK kvm MNOK kvm MNOK kvm MNOK Kvm MNOK 

Nybygg 119 030 7 062 426 236 26 898 426 236 26 898 397 586 24 787 387 236 23 917 

Ombygging 221 600 5 988 19 400 502 19 400 502 0 0 0 0 

Tekn. oppgradering 
(permanente bygg) 

496 500 4 333 176 000 1 320 176 000 1 320 235 500 2 265 265 500 2 577 

Tekn. oppgradering 
(avvikles før 2030) 

0 0 557 300 4 511 557 300 4 426 502 700 4 259 468 700 3 657 

Andre kostnader  915   2 484  4 635  1 963   1 918 

Delsum 837 130 18 299 621 636 35 715 621 636 37 782 633 086 33 274 652 736 32 069 

Byggelånsrenter 0 1 716 0 3 356 0 3 310 0 3 047 0 3 015 

Riving 17 700 44 86 000 215 81 000 203 143 000 358 196 260 491 

Leiebygg 59 000   19 100   19 100  19 100   19 100   

Sum   896 130 20 059 640 736 39 286 640 736 41 295 652 186 36 678 671 836 35 575 

Alt. 1:  Gaustad Øst - Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 4:  Ullevål Sør / Gaustad med lokk - Nivådelt virksomhet 

Alt. 2:  Gaustad Sør - Dagens virksomhetsmodell                            Alt. 5:  Gaustad Øst - Klyngemodell 

Alt. 3:  Ullevål Nord / Gaustad med lokk - Nivådelt virksomhet       Alt. 6:  Gaustad Sør – Klyngemodell 

Alternativ 1 og 5 samt 2 og 6 er like når det gjelder areal- og investeringsbehov. Nivådelt 

virksomhetsmodell (alternativ 4 og 5) gir noe mer arealbehov. Kostnader ved kjøp av eiendommer er 

medtatt, og det er i alternativ Gaustad Sør (2 og 6) lagt inn full kostnadsdekning for tunell. 

3.3.4 Konklusjon 

Prosessen med Idéfase OUS 1.0 dreide seg om å synliggjøre langsiktige utviklingsmuligheter for OUS, 

i første rekke med hensyn til pasientenes og sykehusets behov. Rapporten er ikke konkluderende, 

men viser styrker og svakheter ved alle alternativer. Utredningen konstaterer dog at det ikke er et 

alternativ å ikke å gjøre noe samt at OUS kan redusere sitt arealbehov vesentlig dersom nybygg 

realiseres. Alle alternativene som ble fremmet, inklusive 0-alternativet, innebar at OUS sto foran 

omfattende bygningsmessige prosjekter, samtidig som sykehuset i en lang periode måtte drifte i 

eksisterende bygningsmasse. Etter en samlet økonomisk og kvalitativ evaluering er det beste 

alternativet vurdert å være: 

 Samling på Gaustad i en klyngemodell, med utvikling mot sør 

Tre alternativer kommer deretter noenlunde likt ut:  

 Å bygge ut sykehuset på Gaustad øst med klyngemodell 

 Å bygge ut sykehuset på Gaustad øst med dagens virksomhetsmodell   

 Delt løsning mellom Gaustad og Ullevål nord med nivådelt virksomhetsmodell.  

I de prosesser som lå til grunn for utredningen var det involvering og medvirkning fra sykehusets 

egne ansatte som fagpersonell, tillitsvalgte, vernetjeneste og ledere samt brukergrupper. Ut over 

disse hadde Idéfasen spesielt fokus på UiO, høgskolene og Oslo kommune. Lovisenberg diakonale 

sykehus og Diakonhjemmet sykehus er viktige samarbeidspartnere og var representert i 

arbeidsgruppene. Det ble lagt til grunn at de utbyggingsløsninger som skulle velges skulle gi grunnlag 

for et godt samarbeid og mulighet for en samordnet og langsiktig utvikling mellom disse aktørene. 

OUS Idéfaserapport - Campus Oslo versjon 1.0 ble behandlet i styret for OUS 19.6.2014, sak 35/2014. 
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4.0 Idéfaserapport 2.0 

4.1 Innledning  
Idéfase v2.0 er en bearbeidet utgave av høringsversjonen (v 1.0) i tråd med OUS’ styrevedtak 26. juni 

2014 sak 35/2014 og 18.12.14 sak 69/2014 samt etter ekstern høring sommeren 2014 og ekstern 

kvalitetssikring som ble gjennomført høsten 2014. Høringssvar og kommentarer fra kvalitetssikring 

overlappet hverandre på flere felter.  

Samtidig med Idéfase – Campus Oslo i OUS hadde Oslo kommune vedtatt utbygging av ny 

storbylegevakt til erstatning for Storgata 40 og hadde en pågående idéfase for å identifisere ulike 

lokaliseringsmuligheter. Helseetatens representanter i faglig rådgivningsgruppe pekte på en ønsket 

plassering nær akuttmottaket ved OUS. I alle de fysiske løsningsalternativene i idéfasen ble det 

derfor tatt hensyn til muligheten for plassering av Storbylegevakt.  

De scenarioene som ble beskrevet i mandatet til Idéfasen49 inkluderte ikke videre drift på 

Montebello. Parallelt med utredningen økte engasjementet for å beholde Radiumhospitalet og 

kulminerte i et forslag fra en privat gruppering om å utrede nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i en 

forstudie. Dette forslaget ble ikke tatt med i noen av alternativene i versjon 2.0, men ble utredet på 

idéfasenivå i rapporten Konkretisering etter høring, som sammen med Idéfase 2.0 dannet grunnlag 

for vedtak om å gå videre med arbeidet.   

Multiconsult leverte i 2014 oppdatert tilstandsanalyse50 i henhold til NS 3424 Tilstandsanalyse. 

Resultatene ble tatt med i Idéfasen v.2.0. Kartleggingen, som inkluderer 168 av OUS’ bygninger, 

avdekket at bygningsmassen hadde svært varierende teknisk tilstand. En gjennomsnittlig 

tilstandsgrad på 1,6 for hele porteføljen var vesentlig dårligere enn det som er alminnelig 

ambisjonsnivå. Til sammenligning var landsgjennomsnittet for teknisk tilstand i sykehus 1,2 – 1,3.  

Den eksterne analysen konkluderte med at bygningsmassen ved Ullevål sykehus var preget av høy 

gjennomsnittsalder, manglende vedlikehold og fornying og fremsto totalt sett med et stort teknisk 

oppgraderingsbehov. Bygningsmassen hadde også svært varierende grad av tilpasningsdyktighet og 

følgelig også svært varierende grad av levedyktighet sett i forhold til fremtidsrettet og langsiktig 

sykehusdrift. Rikshospitalets bygningsmasse ble samtidig vurdert å ha god bygningsmessig struktur 

som tilsa meget gode muligheter for at fremtidige endringsbehov kunne imøtekommes gjennom 

ombygginger. Gjennom løpende utvikling, tilpasning og vedlikehold (inkl. utskiftninger) var 

Multiconsult av den oppfatning at bygningsmassen på Rikshospitalet var velegnet for langsiktig 

sykehusdrift. 

Parallelt med idéfasearbeidet var det altså et presserende behov for utbedringer i gammel 

bygningsmasse, særskilt på Ullevål og Radiumhospitalet. OUS hadde et stort antall pålegg fra 

tilsynsmyndigheter som måtte utbedres i løpet av få år og som ikke kunne vente til nye bygg skulle 

stå ferdige. Så godt som alle myndighetspålegg var knyttet til ivaretakelse av sikkerhet for pasienter 
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og ansatte. Det ble utarbeidet en modifisert konseptrapport51 som overordnet beskrev hvordan 

omfanget av tilsynsavvik i OUS’ bygningsmasse måtte utbedres for å oppnå og opprettholde 

forsvarlig drift med et akseptabelt sikkerhetsnivå for pasienter og ansatte i perioden frem til nytt 

sykehus var ferdig. Rapporten dannet grunnlag for søknad om et statlig lån på inntil 70 % av 

ekstraordinære kostnader for OUS. Kostnadene var knyttet til myndighetspålegg samt nødvendig 

utbedring av infrastruktur. Kostnadene omfattet ikke ordinære vedlikeholdskostnader, forebyggende 

vedlikehold, tiltak for å forbedre kvalitet, levetid eller funksjonalitet, tiltak for å bedre 

pasientbehandling eller øke kapasitet. Tiltakene som ble igangsatt var dermed ikke av en slik 

karakter, ei heller så omfattende, at de påvirket de prosjektutløsende behovene for nye funksjonelle 

bygg. Tvert imot falt disse tiltakene inn under det vedlikeholdsbehovet som var lagt inn i alle 

alternativene for å kunne opprettholde forsvarlig drift frem til nye sykehusbygg står klare.  

4.2 Mandat for arbeidet 
Versjon 2.0 er basert på mandat av 201252, samt supplerende bestillinger gitt i styrebehandling som 

følger:  

 Styret i OUS vedtok enstemmig i styremøte 26.6.14 i sak 35/2014 følgende:  
o Styret tar rapport fra Idéfase OUS – Campus Oslo med de merknader som fremkom i møtet 

til orientering 
o Styret ber om at rapporten sendes ut på høring som angitt i saksfremlegget  
o Styret ber om at bearbeidet rapport med høringsuttalelser og en plan for videre arbeid 

legges frem for styret etter at høringsrunden er avsluttet. 
 

 Styret i OUS vedtok enstemmig i styremøte 18.12.14 i sak 69/2014 Idéfase OUS – Campus Oslo, 
følgende: 

o Styret tar redegjørelsen om Idéfase OUS-Campus Oslo til orientering. 
o Styret ber om at det i idéfaserapporten innarbeides en plan for det videre arbeid med en 

fremtidsrettet løsning for utviklingen av Oslo universitetssykehus. Planen skal ta hensyn til 
resultatene av ekstern kvalitetssikring og høring, med spesiell vektlegging av 
lokalsykehusfunksjonen. 

o Alternativene ”Full samling på Ullevål” og ”Gaustad Øst” utredes ikke videre nå. Bearbeidet 
rapport, inkludert plan for det videre arbeid, herunder for virksomheten, legges fram i neste 
styremøte. 

 

I mandatet for arbeidet er det presisert at idéfasen ved siden av sykehusets primære behov, også 

skal legge vekt på samordning med UiO og Oslo kommunes utviklingsplaner, særskilt med tanke på 

Livsvitenskapssenteret på Gaustad og ny Storbylegevakt.  

Brukere, faggrupper ved sykehuset og andre sykehus (primære behov) samt Oslo kommune og UiO 

ble inkludert i arbeidet med idéfaseutredningen. Høringsuttalelsene fra disse ble også tillagt stor 

vekt.  
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4.3 Innspill til versjon 1.0 

4.3.1 Høring53 

Høringssvarene ga bred støtte til videre arbeid med langsiktig plan for etappevis utvikling av OUS og 

bekreftet at 0-alternativet var det svakeste løsningsalternativet i rapporten. Videre ga høringen bred 

støtte til å benytte klyngemodell til utvikling av sykehusets virksomhet.   

Utvikling av sykehus og universitet side om side fikk også bred tilslutning, men mange påpekte at det 

ville være uheldig om hele virksomheten ble samlet i ett anlegg.  

En rekke høringssvar understøttet at OUS burde gå videre med utredning av lokalsykehus for den 

voksende befolkningen øst/sør i Oslo og at det ville være naturlig å utrede lokalsykehusfunksjonen i 

større detalj også lokalisert på utsiden av hovedanlegget.  

Avgjørelsen om ikke å gå videre med planlegging av Scenario 1B Full samlokalisering på Ullevål, 

basert på funn i evalueringsprosessen54, fikk støtte fra Oslo kommune og UiO. Oslo kommunes 

høringssvar understøttet også den samtidige avgjørelsen om ikke å gå videre med Gaustad Øst-

alternativet og påpekte at det ikke var mulig med en massiv utbygging nord for Gaustad sykehus. Det 

ble derfor etterspurt alternativer som synliggjorde en mulig reduksjon av virksomhet knyttet til 

psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling nord for Gaustad sykehus.  

Naboer kom med innspill om at et fullt utbygd Gaustad sør alternativ ville få uheldige konsekvenser 

for nærområdet og at dette må tas hensyn til i det videre arbeidet.  

Langt de fleste arbeidstakerforeninger støttet planene om utvikling av området på Gaustad, men var 

kritisk til omfanget av ett samlet anlegg, og pekte på manglende fokus på lokalsykehusfunksjoner for 

Oslo sør/øst samt at sykehusets effektiviseringsevne og mulige driftsgevinster var vurdert for 

optimistisk.  

4.3.2 Kvalitetssikring55 

Kvalitetssikringen av versjon 1.0 var tredje del av planlagt arbeid og gjennomført av ekstern 

leverandør OPAK AS og METIER AS: 

1. Kvalitetssikring av styringsdokumentasjon og prosjektorganisering 
2. Kvalitetssikring av prosesser og metodikk 
3. Kvalitetssikring av endelig Idéfaserapport 

 

Kvalitetssikringen av Idéfaserapporten v1.0 pekte på flere forbedringspunkter hvorav det i denne 

sammenstillingen legges vekt på perspektiver som er spesifikke og/eller inkluderer anlegg på Ullevål.  

OPAK/Metier anbefalte at det ble utredet ytterligere ett alternativ for delt løsning Gaustad og 

Ullevål, men hvor hele eller store deler av bygningsmassen på Ullevål ble bevart ettersom dette 

kunne synes som et like realistisk alternativ som mange av de andre alternativene som ble utredet. 
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Rapporten anbefalte videre at 0-alternativet ble justert i kostnader og tidsperspektiv, for slik å øke 

realismen og reell sammenlignbarhet med øvrige alternativer.  

4.4 Samlet oversikt over de viktigste endringene 

Tabell 13 Oversikt over endringer
56

  

Kapittel Endring 

 

1. Sammendrag Endret tilsvarende hovedteksten 

2. Bakgrunn, mandat og 

arbeidsprosess 

Ingen vesentlig endring 

3. Behovsanalyse Behovsanalysen er utvidet og tydeliggjort i nytt kapittel. Behovet 

for lokalsykehustilbud til den voksende befolkning øst/sør i Oslo 

er omtalt tydeligere. Den vanskelige HMS-situasjonen er 

ytterligere tydeliggjort i de prosjektutløsende behov. 

4. Virksomhetsmodeller Beskrivelsen av klyngemodellen fordelt på to eller flere lokaliteter 

er utdypet. 

5. Arealbehov Ingen vesentlig endring ut over en justering av arealbehov for 

psykisk helsevern og avhengighet pga tilbakeføring av 28 

psykosesenger til Ahus.  

6. Lokalisering, tomtevalg og 

byutvikling 

Et nytt delt alternativ er tatt inn, der hele tomten og et større 

omfang av eksisterende bygg på Ullevål er vurdert som en delt 

løsning. 

Gaustad sør med tunell er oppdatert for større grad av bevaring 

av grøntdrag samt unngå åpning av Rasmus Winderns vei. 

7. 0-alternativet Utdypet og kostnadsjustert. 

8. Økonomi Nye beregninger er foretatt og innarbeidet. 

9. Evaluering Sammenheng mellom mål og evalueringskriterier er tydeliggjort. 

Gjennomførbarhet og risiko er vurdert for seg, og den kvalitative 

evalueringen er oppdatert som en konsekvens av dette. 

Høringsinnspill er tillagt vekt i evalueringen. 

10. Etappevis utvikling og 

plan for videre arbeid 

Nytt kapittel som inkluderer både beskrivelse av skisse til 

etappevis utvikling og plan for neste fase. Dette kapittelet vil bli 
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Kapittel Endring 

 

endret i samsvar med styrets vedtak. 

11. Vedlegg Vedleggene er supplert med ROS analyse, trafikkanalyse og en 

oversikt over prosjektdeltakere. 

 

4.5 Utredede alternativer på Ullevål og tilhørende virksomhetsbeskrivelser 

Det ble ikke gjort vesentlige tilføyelser mellom versjon 1.0 og 2.0 i vurderinger av 

virksomhetsmodeller generelt eller vurderinger av egnethet i de ulike alternativer. Klyngemodellen 

er også i versjon 2.0 den foretrukne, men beskrivelsen ble noe utdypet angående mulighet for å 

etablere klynger utenfor hovedanlegget for funksjoner innenfor PHA eller lokalsykehus for Oslo 

sør/øst. Ingen av alternativene på Ullevål ble vurdert som egnet for klyngemodellen57. 

Alternativene full samling Ullevål og Gaustad Øst ble ikke videreutviklet fra versjon 1.0 etter 

beslutning58 i OUS’ styre basert på resultater i evalueringen og tilbakemeldinger i høringsprosessen. 

Nedenfor følger hovedlinjene fra kvalitativ evaluering av alternativer på Ullevål, med 

høringsuttalelser i kursiv.59   

Samlet løsning på Ullevål kom i den kvalitative evalueringen vesentlig svakere ut enn Gaustad Sør 
alternativet, og bare litt bedre enn de delte løsningene med bruk av både Ullevål og Gaustad. 
Løsningen samlet virksomheten, men på en særdeles utfordrende kompakt måte uten grønt- eller 
reserveareal. Løsningen gav heller ingen mulighet for ønsket samarbeid med universitet og 
byutvikling i tilknytning til sykehuset. En samling på Ullevål ville også gi betydelige trafikale 
utfordringer.  
Verken Oslo kommune eller UiO anbefalte at dette alternativet ble tatt med videre. Oslo kommune 

vurderte alternativet som sårbart og lite fleksibelt samt pekte på trafikale utfordringer. Kun et fåtall 

høringsinnspill fra naboer på Gaustad hadde innsigelser til rapportens konklusjon om ikke å utrede 

dette alternativet videre.  

De delte løsningene mellom Ullevål og Gaustad kom relativt likt ut i evalueringen, men vesentlig 
svakere enn Gaustad Sør og Øst. Utfordringene knyttet til delt løsning var i hovedsak knyttet til 
avstand mellom sykehusene og utfordringer med deling av mange pasientforløp og funksjoner i 
sykehuset. Det var forventet at en nivådelt virksomhetsløsning ville føre til at pasientforløp som gikk 
på tvers av funksjonsnivå ville gi oppstykkede pasientforløp. Drift av akuttmottak på to steder kunne 
være utfordrende med hensyn til å sikre rask tilgang til riktig kompetanse i alle akuttsituasjoner.  
 

Ullevål Nord og Sør alternativene hadde større andel av nybygg med god funksjonalitet som talte 

positivt. Sør ble best rangert med hensyn til offentlig kommunikasjon, mens Nord ble vurdert mest 

robust på grunn av graden av nybygg på tomt som ville være lettere å fristille.  
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Alternativet med Ullevål hele og Gaustad ble tegnet ut, beregnet og vurdert parallelt med 

høringsperioden etter innspill fra den eksterne kvalitetssikringen.  I dette alternativet ble 

eksisterende bygg på Ullevål benyttet i større grad. Funksjonaliteten ble imidlertid vurdert svakere i 

dette alternativet fordi det i løsningen inngikk mange gamle bygg spredt på tomten. Alternativet 

muliggjorde heller ikke avhending av tomt på Ullevål.  

Oslo kommune vurderer delt løsning (spesielt ved bruk av tomten sør på Ullevål) til å ha noen 

fordeler, bl.a. knyttet til mer skånsom utvikling på Gaustad og samordnet areal- og 

transportutvikling. UiO påpekte størrelsesutfordringen på Gaustad i en samlet løsning, men tok ikke 

stilling til hvor resten av virksomheten burde legges ved en eventuelt delt løsning. Begge instanser 

pekte på det delte alternativets begrensning for byutvikling på Ullevål.  Få andre adresserte de delte 

alternativene spesifikt, men enkelte kommenterer at OUS bør dele sin virksomhet av 

beredskapshensyn. 

 

Figur 9 Delt løsning Ullevål hele + Gaustad 

0-alternativet60 
0-alternativet beskrives etter versjon 2.0 som et utsettelsesalternativ. En stor del av byggene ble 

vurdert å være i så dårlig teknisk tilstand at det forelå reel fare for at de måtte fraflyttes. 

Alternativet skilte seg fra de øvrige alternativene ved at vesentlig mer areal fortsatt skulle benyttes i 

fremtiden, i bygninger som ville gi lavere arealutnyttelse enn nybygg.  

Tverrfaglig samarbeid og effektiv pasientbehandling ville by på store utfordringer. I 0-alternativet 

ville det ikke være mulig å samle regionsfunksjoner og kreftbehandling ville foregå ved alle tre 
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lokalitetene Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Virksomhet ved Aker var forutsatt videreført 

og ved SSE skulle virksomheten videreføres i de bygninger som er i bruk i dag. 

Teknisk oppgradering eller ombygging parallelt med et sykehus i full i drift ville by på vesentlige 

utfordringer og om lag 770 000 kvm av totalt 900 000 kvm ville ha behov for teknisk oppgradering 

eller ombygging, med omfattende reinvestering etter 2040.  

Etter kvalitetssikring ble 0-alternativet kostnadsberegnet for samme periode som alternativer med 

nybygg. Dette medførte at kostnadsbildet økte ytterligere og alternativet fremsto enda mer 

ufordelaktig i evalueringen.  

4.6 Vurderinger knyttet til tomteforhold og trafikale aspekter på Ullevål 

Det ble ikke gjort vesentlige endringer vedrørende disse aspektene på Ullevål mellom versjon 1.0 og 

2.0, men analysene er lagt til som nytt vedlegg 10. 

4.7 Risikovurdering61 av alternativer på Ullevål 

Etter innspill fra kvalitetssikring ble gjennomførbarhet og risiko vurdert separat i v 2.0 og den 

kvalitative evalueringen ble oppdatert som en konsekvens av dette. Også høringsinnspill ble tillagt 

vekt i evalueringen. Vurderingene var på et overordnet nivå tilpasset prosjektets fase og følges opp 

av ytterligere analyser i senere faser.  

Det ble vurdert særskilt høy risiko tilknyttet alle alternativ som la opp til lange perioder med klinisk 

drift tett inntil omfattende rehabilitering og oppgradering av bygg. Dette opptrådte spesielt i 0-

alternativet, samlet Ullevål og Ullevål sør/Gaustad. For disse alternativene ble det identifisert mange 

risikomomenter med middels eller stor sannsynlighet og med alvorlig konsekvens.  

Samlet løsning på Ullevål ble fortsatt vurdert med høy risiko både for gjennomføring og robusthet 

samt mulighetene for å nå ønskede mål for byutvikling og innovasjon. Denne løsningen ble da heller 

ikke utredet videre i versjon 2.062. 

4.8 Økonomiske vurderinger av nytt alternativ Gaustad og Ullevål hele63 

De overordnede økonomiske beregningene viste at etablering av nybygg gav bedre langsiktig 

økonomisk bæreevne enn oppgradering av den gamle delen av eksisterende bygningsmasse. I 

alternativet delt løsning med Ullevål hele ble det lagt som premiss at store deler av eksisterende 

bebyggelse skulle videreføres. Alternativet hadde noe lavere investeringsnivå enn de øvrige 

alternativene, men samtidig viste analyser at sykehusets forventede driftsresultat, gitt at krav til 

effektivisering ble oppnådd, ikke dekket de økte rente- og avskrivningskostnadene som følge av 

investeringene. Alternativet ble vurdert i v2.0 å ha dårlig bæreevne.  

4.9 Analyser av alternativer 

Versjon 2.0 viste analyser for åtte utbyggingsalternativer i tillegg til 0‐alternativet. En oppsummering 

av evalueringen av alternativene er vist nedenfor. Høringsuttalelser og innspill fra kvalitetssikringen 

er innarbeidet i evalueringen. 
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Tabell 14 Samlet oppsummering av evalueringen
64

 

Lokalisering Virksomhetsmodell 
Oppsummert 

kvalitativ evaluering 
Risiko og 

gjennomførbarhet 

Økonomi: 
Investeringsbehov 

(farge viser 
bæreevne) 

Gaustad Øst  

Videreføring av dagens 
modell 

    
41 000 

Klyngemodellen     41 100 

Gaustad Sør 

Videreføring av dagens 
modell 

    
46 000 

Klyngemodellen     46 000 

Ullevål nord  
+ Gaustad 
"Lokk" 

Nivådelt modell 
    

40 000 

Ullevål sør  
+ Gaustad 
"Lokk" 

Nivådelt modell 
    

41 000 

Ullevål Hele 
+ Gaustad 
"Lokk" 

Nivådelt modell 
    

36 000 

Samlet Ullevål 
Videreføring av dagens 
modell 

    
 

0-alternativet 
Videreføring av dagens 
modell 

    
29 000 

         

Fargeforklaring:         

Svært bra bra middels Dårlig svært dårlig 
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Figur 10 Vurdering av risiko og sårbarhet for de ulike alternativene
65

 

I figuren vises bokstaver på de røde og mørke røde søylene som representerer hvilket område risikoelementene er knyttet til: 

A – Mål for sykehusets kjernevirksomhet   D – Gjennomføring 

B – Mål for bygg og eiendomsutvikling   E – Robusthet 

C – Mål for byutvikling og innovasjon   F – Øvrige samfunnsmessige effekter 

 

4.10 Konklusjon66 

Arbeidet med Idéfase v.2.0, etter høring og kvalitetssikring, viste at det fortsatt var behov for 

utredning av mulige løsninger for fremtidig sykehusdrift. Det var særskilt etappevis utbygging, 

løsninger for lokalsykehusfunksjoner og kreftbehandling som ble etterlyst bl.a. i høringen og som ble 

besluttet utredet før man kunne fatte vedtak om retning på neste fase. 

Det ble foreslått å gå videre i idéfasearbeidet i 2015 med 3 alternativer: 

1. 0-alternativet: Alternativet ble vurdert å være tilstrekkelig utredet på idéfasenivå, men skulle 
være med videre til konseptfase. 

2. Delt løsning Gaustad sør kombinert med videre drift på Ullevål: Prinsipielt tre varianter: 
Ullevål Nord, Ullevål Sør eller hele Ullevål. Alternativene ble vurdert å være utredet 
tilstrekkelig på idéfasenivå. 

3. Delvis samling på Gaustad sør kombinert med lokalsykehus utenfor hovedsykehuset: Nytt 
alternativ etter høring som måtte utredes på idéfasenivå. 
 

I tillegg skulle det korrigeres for eventuell avklart økning av kapasiteten ved Diakonhjemmet sykehus 

og Lovisenberg Diakonale sykehus som avlastning. 
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Det skulle beskrives en første etappe for alle 3 alternative løsninger samt organisering av 

gjenværende virksomhet.  Ytterligere detaljering av virksomheten skulle innarbeides i konseptfasen.   

Det ble foreslått en egen vurdering av organisering av kreftområdet, herunder de bygningsmessige 

forholdene på Radiumhospitalet. Dette arbeidet skulle inkluderes i det videre idéfasearbeidet i 

sykehuset.  
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5.0 Idéfase - konkretisering etter høring 

5.1 Bakgrunn og mandat 
Idéfase konkretisering etter høring gjelder sluttføring av arbeidet med idéfasen i tråd med styrets 

beslutning 9. april 2015, hvor styret i OUS vedtok (sak 20/2015 Idéfase OUS) følgende: 

1. Styret ber administrerende direktør sluttføre arbeidet med Idéfase Oslo 
universitetssykehus i 2015 konsentrert om følgende alternativer: 

• 0-alternativet. 
• Et alternativ der virksomheten er delt mellom to lokaliseringer, Gaustad sør og 

Ullevål (alternativ 2) 
• Delvis samling Gaustad sør (alternativ 3) 

  
Styret ber i tillegg om at de tre alternativene beskriver hvordan en lokalsykehusfunksjon 
eventuelt kan skilles ut herunder skissere: 

• Virksomhetsbeskrivelse for et slikt lokalsykehus. 
• Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot de tre 

alternativene. 
  
2. Styret ber administrerende direktør om å gjennomføre en utredning av organiseringen av 

kreftområdet som en del av idéfasearbeidet, herunder en vurdering av bygningsmessige 
forhold. 
 

3. Idéfaserapport, versjon 2.0, med justert kapittel 1 og 10 fremlagt i denne saken, skal 
legges til grunn for det videre idéfasearbeidet i 2015. Resultatet fra idéfasearbeidet i 
resten av 2015 beskrives i et eget dokument. Samlet skal dette gi grunnlag for 
retningsvalg og hva som utgjør en første etappe inklusiv det virksomhetsmessige 
innholdet. 
 

4. Styret ber administrerende direktør på grunnlag av det samlede idéfasearbeidet om å 
legge frem forslag til plan for idé-/ konseptfase for Oslo universitetssykehus HF til 
styremøtet i desember 2015. Denne planen skal inneholde forslag om en første etappe for 
de aktuelle alternativene, herunder en beskrivelse av virksomhetsinnhold for alle tre 
alternativene. 
 

5. Styret ber administrerende direktør sikre god kommunikasjon og dialog både internt og 
eksternt om prosjektet. Herunder forventes det at styret holdes orientert om fremdriften. 

 

Det samlede idéfasearbeidet består av idéfaserapport som ble styrebehandlet i april 201567  og 

rapporten Konkretisering etter høring. Den grunnleggende delen av idéfasearbeidet med bl.a. samlet 

dimensjonering foreligger i rapport 2.0. Videreføringen med «konkretisering etter høring» omtaler 

ikke på nytt det som er opprettholdt uendret fra Idéfase 2.0 rapporten.  

Gjennom styrets behandling i april 2015 ble også ett nytt alternativ konkretisert: delvis samling 

Gaustad sør kombinert med et lokalsykehus utenfor Gaustad-området. I tillegg ble det pekt på 
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behovet for en egen kreftutredning primært knyttet til å vurdere funksjoner lokalisert til 

Radiumhospitalet på mellomlang og/eller lang sikt, i.e. minimum 15 år.  

Dette førte til at styret ba om å få en egen delutredning om hvordan kreftvirksomheten geografisk 

skal organiseres i et slikt tidsperspektiv.  Styret ba samtidig om et virksomhetsmessig underlag for et 

eventuelt klinisk nybygg på Radiumhospitalet, jf. styresak 60/2015 fra styremøte i september: 

2.  Styret ber om at det med utgangspunkt i skisseforslaget etableres en egen idéfase for et nytt 

klinikkbygg på Radiumhospitalet som sammenholdes med planene for vedlikehold av 

bygningsmassen og med arbeidet med idéfase for hele foretaket. 

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok følgende i styremøte 22. oktober 2015 i sak 66/2015 Oppstart 

Idéfase nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet:  

1.  Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart av idefase for nytt klinikkbygg ved 

Radiumhospitalet.  

2.  Stryet legger til grunn at idefasearbeidet baseres på veilederen for tidligfaseplanlegging av 

sykehusbygg. Det betyr blant annet at det skal utarbeides et mandat for arbeidet. Mandatet 

må forelegges Helse Sør-Øst RHF og skal være avstemt med det øvrige planleggingsarbeidet 

ved Oslo universitetssykehus HF.  

3.  I henhold til føringer gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet og i oppdragsdokument fra 

Helse Sør-Øst RHF, skal Sykehusbygg HF benyttes i alle planleggingsfaser for prosjekter over 

500 millioner kroner. Dette gjelder også for denne idefasen. 

Styrets vedtak i april 2015 og øvrige styrevedtak fra samme høst ble fulgt opp med omfattende 

prosesser og utredninger knyttet til følgende områder: 

 Redusere utbyggingen i Gaustad-området 

 Utrede kreftområdet 

 Utrede lokalsykehus 

 Etappeutredning med sikte på å kunne anbefale innholdet i første etappe knyttet til de ulike 

alternativene for fremtidig målbilde 

 Revidering av idéfaseutredning for Regional sikkerhetsavdeling og egen idéfase for 

Radiumhospitalet 

 Ny vurdering av innholdet i «Delt løsning» (alternativ 2) med lokalsykehus og multitraume 

med tilhørende regionfunksjoner på Ullevål 

5.2 Utredede alternativer og tilhørende virksomhetsbeskrivelser 
Utredningsarbeidene som her trekkes frem la eksisterende oppgavedeling i Oslo sykehusområde til 
grunn, og tok utgangspunkt i sykehusets daværende virksomhetsmodell.  Følgende består i hovedsak 
av utdrag fra utarbeidede rapport Idéfase OUS, konkretisering etter høring. Dette for å sikre 
utvetydig konsistens mellom denne oppsummeringen og tidligere tekstlige beskrivelser.  
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5.2.1 Kreftområdet i OUS og Idéfase Radiumhospitalet  

Å vurdere virksomhetsmessige forhold knyttet til kreftområdet var viktig for å kunne gi tallgrunnlag 

for planlegging av byggeaktivitet på Radiumhospitalet, men også med tanke på fordeling av 

kreftrelaterte oppgaver i den løsningen som blir valgt i hovedprosjektet (dvs. delvis samling Gaustad 

sør, delt løsning Gaustad/Ullevål eller 0-alternativet). Sterke og svake sider ved 10 mulige modeller 

ble i hovedsak vurdert med utgangspunkt i hvordan dette vil påvirke forholdene ved 

Radiumhospitalet, men i noen grad er også konsekvenser for kreftbehandlingen ved Ullevål eller 

Rikshospitalet diskutert68. Etter en sykehus-intern høring ble det anbefalt å gå videre med tre 69 ulike 

virksomhetsmodeller.  

Med utgangspunkt i denne kreftutredningen og et privat forslag til et nytt klinikkbygg ble en egen 

idéfaserapport for bygningene på Radiumhospitalet utarbeidet som et delelement av Idéfase – 

konkretisering etter høring.  Idéfasen forholdt seg ikke til innholdet i virksomheten, utover den 

evalueringen som allerede forelå. Det ble anbefalt at disse skulle bearbeides videre i konseptfasen 

for Radiumhospitalet sammen med to fysiske alternativer som er vurdert i idéfasen. Et alternativ var 

0-alternativet som innebar drift videre i dagens bygg, men at disse oppgraderes og ombygges for å 

understøtte drift. Det andre alternativet var å etablere et nybygg på 30 000 kvm som erstatter deler 

av dagens bygningsmasse, og oppgradere gjenværende arealer som er nødvendige for en helhetlig 

løsning. 

Ut fra en samlet evaluering av disse to alternativ hvor en rekke forhold slik som pasientperspektivet, 

forutsigbarhet for kapasitet og drift, tid, kostnader og usikkerhet knyttet til oppgradering av 

eksisterende bygg ble vurdert, pekes det på at alternativet med et nybygg er langt bedre enn 0-

alternativet.     

5.2.2 Lokalsykehus 

Basert på vedtaket april 2015 var utredningsarbeidet knyttet til lokalsykehus rettet mot å beskrive 

mulig virksomhetsinnhold og lokaliseringsalternativer for et lokalsykehus i OUS, samt konsekvenser 

for OUS’ øvrige virksomhet. Hovedvekten i utredningen er lagt på beskrivelse av 

lokalsykehusvarianter og hvilke funksjoner som bør ligge i et lokalsykehus for å kunne ivareta en høy 

dekningsgrad for den befolkningen sykehuset har ansvar for på lokalsykehusnivå. Det pekes på at et 

lokalsykehus med akuttvirksomhet og et relativt bredt tilbud både innen kirurgi, medisin og psykisk 

helse og avhengighet er da viktig. Det bør også utformes med tanke på at pasientvolumer og 

fagområder bør være store nok til å kunne deles både med hensyn til faglig utvikling, forskning og 

undervisning og hensiktsmessig drift.  

Det utredet tre ulike varianter, 70 og betegnelsen «lokalsykehus» brukes som betegnelse på det OUS 

kan plassere utenfor regionssykehuset og omfatter i de beskrevne modeller, også det som i andre 

sammenhenger omtales som områdefunksjoner.  Det ble foretatt skaleringsvurderinger for 

lokalsykehusvariantene, for på denne måten å ta høyde for endringer i oppgavedeling og 

kommunens organisering i nåværende bydeler som OUS på utredningstidspunktet ikke kjente til 

utfallet av. 
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 Idéfase OUS, konkretisering etter høring s.52 
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 Idéfase OUS, konkretisering etter høring s.60 
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Figur 11 Overordnet bilde av innhold i variantene. Medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner er inkludert, men ikke 
vist på denne illustrasjonen.

 71
 

Det anbefales at et eventuelt eget lokalsykehus i Oslo universitetssykehus omfatter både lokal og 

områdefunksjoner, og et bredt spekter av tjenester innen blant annet indremedisin, akuttkirurgi og 

psykisk helse og avhengighet.   

Både Alternativ 2 og Alternativ 3 har virksomhet flere steder slik at de tre lokalsykehusvariantene ble 
også knyttet opp mot idéfasens tre hovedalternativer for å belyse konsekvensene for virksomheten i 
resten av OUS.  
 
Utredningen viser til at dersom Alternativ 2, delt løsning, velges som fremtidig målbilde for OUS er 
anbefalingen at variant 3 av lokalsykehusmodellene er å foretrekke (da lokalisert på Ullevål sammen 
med multitraume og tilhørende regionfunksjoner).  Dersom Alternativ 3, delvis samling på Gaustad 
og lokalsykehus annet sted velges, er variant 2 anbefalt (da lokalisert på Ullevål, Aker eller «tomt X»). 
Pga. stort omfang av psykisk helse og avhengighetsmedisin, stor fødeenhet og omfattende forskning 
og utdanningsaktivitet, er skalaen på lokal (og område) sykehuset noe større enn 
befolkningsgrunnlaget i bydelene tilsier. 
 

I Lokalsykehusutredningen er det drøftet og begrunnet hvor mye og hvilke funksjoner som kan 
trekkes ut av helheten. Essensen er at lokalsykehuset vil omfatte pasientbehandling av vanlige 
sykdommer der volumet er stort nok til å kunne deles på flere enheter/steder, og med bredt nok 
fagmiljø til at mange pasienter kan ferdigbehandles ved lokalsykehuset.  

Tilsvarende er det i belysning av utredningen av revidert alternativ 2, delt løsning drøftet og 
begrunnet hvordan delingen mellom Gaustad og Ullevål bør være om multitraume blir liggende på 
Ullevål. Grovt skissert pasientflyt for alternativene, etter fullført målbilde, vises nedenfor.  
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Figur 12 Grovt skissert pasientflyt for alternativene etter fullført målbilde
72

 

 

5.2.3 Ny analyse av Alternativ 2, delt løsning 

 
Virksomhetsmodellen i tidligere beskrevet Delt løsning jf. idéfase 2.0, innebar en todeling av 

virksomheten etter funksjonsnivå og hvor multitraume var lagt til Gaustad. I ny analyse av alternativ 

2 delt løsning mellom Ullevål og Gaustad, legges det til grunn at multitraumevirksomheten forblir på 

Ullevål sammen med all akuttkirurgi og indremedisin fra OUS’ opptaksområde.   

I det reviderte Alternativ 2, delt løsning, beskrives Ullevål som en kombinasjon av lokalsykehus for 

alle bydeler OUS har lokalsykehusansvar for, områdesykehus for store deler av den kirurgiske 

virksomheten og regionsykehus innen multitraume73.  En slik løsning forutsetter multidisiplinær 

tilnærming og ressurskrevende utstyr for behandling av akutte tilstander.  

På Rikshospitalet (Gaustad) vil man i dette alternativet samle regionfunksjoner som ikke har 

avhengighet til traumevirksomheten, men også der er det akuttvirksomhet knyttet til bl.a. hjerte, 

avansert intensiv med ECMO74 og barn. Få regionfunksjoner flyttes fra Ullevål sykehus til 

Rikshospitalet, men SSE (Sandvika), døgnvirksomhet innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og 

regionfunksjoner fra Aker sykehus foreslås flyttet. OUS barnevirksomhet samles på Gaustad, med 
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 Idéfase OUS, konkretisering etter høring s.33 
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 Idéfase OUS, konkretisering etter høring s.13 
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 En teknikk innen intensivmedisin som benyttes for å tilføre oksygen til pasienter med alvorlig nedsatt lunge- 
eller hjertefunksjon. 
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unntak av behandling av barn utsatt for skader (traume). Det etableres et barnesenter med 

kvinnesykdommer og fødsler (inkl. gynekologi). Rundt 60 % av fødevirksomheten vil ligge på Gaustad. 

I vurdering av denne delingsmodellen mellom Ullevål og Gaustad, slik det er beskrevet i denne 

rapporten, vil den virksomhetsmessig gi et tydeligere skille mellom en enhet med stor vekt på 

akuttvirksomhet og en enhet med hovedvekt på elektiv høyspesialisert virksomhet. Men den vil 

medføre regionsfunksjoner på begge sykehus, og en virksomhetsmodell inndelt etter funksjonsnivå 

bemerkes ikke hensiktsmessig av flere årsaker. I rapporten nevnes at det75 en sentral felles 

infrastruktur ikke vil være mulig med virksomhetsdeling og lokalisering på to steder, noe som 

understøtter at klyngemodellen heller ikke vil være aktuell i en slik modell. Det nevnes også at flere 

fag og funksjoner fortsatt vil være lokalisert på flere steder, og for noen fag/funksjoner vil dette 

innebære en duplisering, for andre vil det være mer komplementær virksomhet knyttet til øvrige 

funksjoner og pasienter som behandles på lokaliteten.  

Spørsmålet om det i alternativ 2, delt løsning mellom Gaustad og Ullevål kan etableres et 

lokalsykehus i tillegg til de to førstnevnte lokaliteter, er også adressert. Det svares ut at en delt 

løsning med lokalsykehus i tillegg, vil bety en varig spredning av OUS virksomhet på fire lokaliteter76 

og med akuttvirksomhet på tre av dem. Dette er ikke hensiktsmessig for god pasientbehandling, drift, 

faglig utvikling eller forskning og undervisning i OUS. Et lokalsykehus i tillegg må da være en 

lokalsykehusvariant 1. Denne varianten er i utredning av lokalsykehus i OUS beskrevet som en lite 

hensiktsmessig løsning både for pasientbehandling, faglig samarbeid og utvikling, forskning og 

utdanning og effektiv drift. Løsningen med lokalsykehus i tillegg til lokalisering på Gaustad og Ullevål 

ble derfor lagt til side før utredning av etappevis utvikling som omtales under i punkt 5.4.  

Skalerbarheten ved den delte løsningen vurderes også som begrenset idet Ullevål ikke bør bli større, 

dvs. at OUS ikke kan håndtere flere enn 6 bydeler i denne modellen. På den andre siden kan OUS 

heller ikke gi fra seg mer enn 1, maks 2, bydeler fordi det er nødvendig med et robust og stort miljø 

rundt en regional akutt- og traumefunksjon.  Det bemerkes her at denne utredningen legger dagens 

oppgavedeling i Oslo sykehusområde til grunn. Skulle OUS tilføres ansvar for 2- 3 flere bydeler enn i 

dag kan et lokalsykehus i tillegg til delt løsning eventuelt vurderes på ny, og løsningen er i så måte 

skalerbar. 

 

5.3 Mulighetsstudier og fysiske løsninger 
Det samlede bildet for mulige fysiske løsninger for fremtidens OUS endret seg også betydelig 

gjennom tilleggsutredningen og er derfor skissert på nytt. Det påpekes at de presenterte 

bygningsmessige løsninger er fremdeles å anses som mulighetsstudier og overordnete skisser.  
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Figur 13 Skisse til fysiske løsninger
77

 

Det vises til at en ny tilnærming til Alternativ 2, delt løsning, der traumesenteret skal bli liggende på 

Ullevål sykehus, resulterer i en ny arealfordeling fra Gaustad til Ullevål. Samtidig reduseres fremtidig 

arealbehov på Gaustad ytterlig med at Radiumhospitalet får nytt klinikkbygg og de beste og viktigste 

delene av bygningsmassen der består videre. Dette fører til at det i den nye delte løsningen 

sannsynligvis kan etableres fysiske løsninger på Gaustad som hverken krever et lokk over Ring 3 eller 

riving av deler av Domus Medica som eies av UiO. Til gjengjeld peker utredning på at den nødvendige 

utbyggingen på Ullevål sykehus blir mer omfattende og kompleks enn tidligere antatt i en delt 

løsning.  

Dette fører til to viktige konklusjoner for en bygningsmessig løsning på Ullevål i Alternativ 2: 

 Muligheten for å avhende betydelige deler av tomten på Ullevål må legges til side, fordi hele 

tomtearealet trengs for fremtidige rokader, funksjoner og utvidelser. 

 Ny teknisk sentral og infrastruktur må etableres uansett bygningsmessig løsning for å sikre 

fremtidig drift og utbygging. 

5.4 Etappevis utvikling 

Det var en forutsetning gitt gjennom mandatet til idéfasearbeidet fra HSØ at den samlede utviklingen 

av fremtidens OUS deles inn i etapper. Dette skyldes bl.a. at de nødvendige bygningsmessige 

tiltakene som samlet skal løse de prosjektutløsende behovene vil være så omfattende at de må 

fordeles i etapper. I denne forbindelse understrekes det at alle tilnærminger skal bidra til å tømme 

dårlige bygg og at etappene må: 

• Bidra til å lukke og forebygge bygningsmessige myndighetspålegg ved å flytte ut av gamle, 

dårlige og uhensiktsmessige bygg. 

• Ivareta faglige avhengigheter mellom ulike deler av sykehusets virksomhet.  

                                                           
77

 Idéfase OUS, konkretisering etter høring s.66 



 
 

  
 Tidligere utredninger Ullevål sykehus 2011 – 2016  Side 43 

• Gi den nødvendige kapasitet til å møte den voksende befolkningens behov for 

spesialisthelsetjenester. 

• Bidra til gode, helhetlige pasientforløp internt i sykehuset. 

• Bidra til samling av tverrfaglig miljø som behandler én sykdom (der det er mulig).  

• Gjøre det mulig å samle dupliserte funksjoner. 

• Skjerme pågående klinisk virksomhet i byggeperioden. 

I utredningen ble ulike etappemuligheter knyttet til hvert alternativ og etter en gjennomarbeiding 

fremstod bildet slik: 

 

 

Figur 14 Etappemuligheter per alternativ
78

 

 

Illustrasjonen over viser en etappevis etablering av målbildet i Alternativ 2, delt løsning hvor det ble 

utarbeidet to prinsipielt forskjellige muligheter for en første utbyggingsetappe. Den viser til at 

utbyggingen i Alternativ 2 kan enten starte på Gaustad med en utbygging for kvinner, barn og fødsler 

som skal flytte fra Ullevål sykehus, eller på Ullevål med en trinnvis erstatning av dagens Bygg 3.  
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5.5 Evaluering 

De økonomiske analysene som ligger til grunn i disse utredningene er basert på de samme 

prinsippene som i idéfaserapport 2.0. Kapasitets- og arealberegningene er videreført, men tilpasset 

innholdet i de nye alternativene. 

Rapportens evaluering er bygget på de identifiserte behov og helseforetakets og utviklingsprosjektets 

mål, og følgende hovedkriterier ble lagt til grunn ved evaluering av løsningsalternativer: 

 
Tabell 15 Oversikt over evalueringskriterier og hvilken prosess de ble behandlet i

79
 

1. Pasientbehandling, forskning og utdanning 

Kvalitativ evaluering 

2. Bygg- og eiendomsutvikling, herunder generalitet, fleksibilitet og 
elastisitet 

3. Byutvikling og innovasjon 

4. Beredskap 

5. Gjennomføringsrisiko 
Evaluering av 

gjennomførbarhet 

6. Økonomi (investering og drift) Evaluering av økonomi 

 

Alternativene ble evaluert først i forhold til endelig målbilde, deretter i forhold til første etapper som 
omtalt  i avsnittet over. 

Evalueringen viste til at Alternativ 3, delvis samling kom noe bedre ut av den kvalitative evalueringen 

enn Alternativ 2, delt løsning. Alternativ 2 anses å være beheftet med noe større 

gjennomføringsrisiko, grunnet lang byggeperiode tett på eksisterende sykehusdrift. 

Investeringskostnadene er noe høyere i Alternativ 3 enn i Alternativ 2, mens driftskostnadene vil blir 

noe lavere i Alternativ 3 enn i Alternativ 2 pga. større andel nye bygg og noe mer samling av 

kostnadskrevende funksjoner. Evalueringstabellen under oppsummerer hvorfor Alternativ 3 vurderes 

som beste løsning.  

Tabell 16 Samlet evaluering 

Idéfase OUS: Evaluering 0-alternativet 
Alt 2: Delt løsning 

Gaustad Ullevål 

Alt 3: Delvis samling 

Gaustad 

Kvalitativ evaluering 2,2 3,5 4,3 

Risiko for gjennomføring 2,0 2,0 2,5 

Investeringskostnad P50 26 mrd. NOK 33 mrd. NOK 38-40 mrd. NOK 

Driftskostnader, rangering 380 2 1 

Samlet rangering 3 2 1 
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Løsningene for første etappe i de to alternativene; Alternativ 2 og Alternativ 3 ble deretter vurdert 

internt mot hverandre.  Løsning Gaustad – barn og Løsning Ullevål ble vurdert som like gode i den 

kvalitative evalueringen. Det skiller forholdsvis lite mellom de to løsningene på alle fire 

evalueringskriteriene. Gjennomføringsrisikoen ble ansett å være høyere i Løsning Ullevål, grunnet 

mye arbeid tett på sykehus i drift. Kostnaden for førsteetappe kan sies å være akseptabel for begge 

alternativene. 

Rapporten med disse analysene ble styrebehandlet 17. desember 2015 (sak 82/2015). Vurderinger 

og konklusjoner fra en ekstern kvalitetssikring sammen med idéfaserapporten ble lagt frem til 

behandling i 28. januar 2016 (sak 8/2016). I mellomtiden leverte plan og bygningsetaten  sin 

innstilling til byrådsavdeling for byutvikling, og byrådet i Oslo kommune hadde avgitt en uttalelse til 

de aktuelle alternativene. Byrådet støttet i sitt møte 21. januar 2016 Alternativ 3 delvis samling på 

Gaustad med lokalsykehus på Aker. 
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6.0 Oppfølging av risiko etter styrebehandling 

6.1 Bakgrunn og mandat 
I OUS’ styremøte 28. januar 2016 ble en samlet Idéfaserapport, Idéfase Oslo universitetssykehus v. 

2.0 og Konkretisering etter høring samt informasjon fra ekstern kvalitetssikring81 lagt frem. Styret 

gav82 her sin tilslutning til et fremtidig målbilde for OUS med ett samlet og komplett regionssykehus 

inkludert lokalsykehusfunksjoner, ett lokalsykehus på Aker og kreftbehandling på Radiumhospitalet. 

Ansattrepresentantene i styret stemte mot punkt 2 i vedtaket som omhandlet tilslutning til det 

fremtidige målbildet og oversendelse til Helse Sør-øst. De la frem et vedtaksforslag/begrunnelse som 

er lagt ved protokollen82.  

Styret ved OUS besluttet dermed å videreføre alternativ 3 – delvis samling Gaustad Sør med 

lokalsykehus på Aker, men mente man ikke hadde grunnlag til å legge bort noen av alternativene 

eller etappene, og ba om en oppdatert vurdering av usikkerhet og risiko ved alle 3 alternativer. 

 0-alternativet som representerer forlengelse av nåsituasjon, -drift/rehab./nybygg i dagens 

lokaliteter 

 Alternativ 2 Delt løsning, Ullevål og Gaustad 

 Alternativ 3 Delvis samling Gaustad Sør (med lokalsykehus på Aker) 

Styret konstaterte at det forelå risiko som burde avklares nærmere, og idéfaseprosjektets ressurser 

ble bedt om å bidra til avklaring knyttet til vei- og reguleringsforhold, elastisitet, kapasitet ut over 

2030-perspektivet, risiko i byggefasen for alternativene samt rammer og føringer fra HSØ. Videre ble 

det fra ekstern kvalitetssikring etterlyst en mer utdypende risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 

Disse oppgavene og avklaringene blir her presenterte og er hentet fra "OUS Idéfase, oppfølging av 

risiko etter vedtak i OUS styremøte 28.1.16" 83 som har to sentrale vedlegg:  

 Vedlegg 1, ROS analyse utarbeidet av WSP 

 Vedlegg 2, Spesifikk vurdering av risiko i byggefasen, utarbeidet delrapport i prosjektet 

6.2 Regulering og risiko 
Bakgrunnen for å studere reguleringsrisiko nærmere var at rapporten fra ekstern kvalitetssikring 

påpekt høy reguleringsrisiko dels ved utvikling av Gaustad, men også for Aker. For å redusere 

usikkerhet knyttet til både regulering og ulike trafikkløsninger ble det gjennomført en rekke møter 

med saksbehandlere og ledere hos Plan- og bygningsetaten, vernemyndigheter og Statens vegvesen. 

I denne prosessen var det lite vektlegging av Ullevål der risiko ved utbygning ble vurdert å være 

tilstrekkelig belyst.  
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Parallelt med denne dialogen med ulike planmyndigheter, fattet Byrådet i Oslo kommune et vedtak 

med anbefaling av "alternativ 3, med en delvis samling på Gaustad og med etablering av 

lokalsykehusfunksjoner utenfor hovedsykehuset. Nytt lokalsykehus bør plasseres på Aker"84. 

Gjennom dialogen med reguleringsmyndigheter ble det påvist og detaljert en rekke forhold (vern, 

naboskap, byggehøyder, parkering mv) og mulige tiltak og justeringer for å redusere usikkerhet og 

risiko ved regulering. Likevel oppsummeres det at man i en idéfase ikke fullt ut kan forhåndsavklare 

en reguleringsrisiko. I alle prosesser som krever omregulering vil denne risikoen finnes gjennom en 

omfattende reguleringsprosess frem til reguleringsvedtaket foreligger85.  

6.3 Spesifikk vurdering av risiko i byggefasen 
Risiko i byggefasen for Ullevål er her beskrevet med utgangspunkt i alternativ 2, delt løsning Gaustad 

og Ullevål. For Ullevål er det i dette alternativet gjort en nødvendig faseinndeling med forberedelser 

og etablering av ny teknisk infrastruktur, rokeringsbygg, rivning av medisinsk blokk (bygg 3) før 

permanente bygg utvikles86.  Med dette som grunnlag er risiko for delt løsning Gaustad og Ullevål 

sammenfattet i to kategorier; risiko for sykehus i drift (pasientsikkerhet, logistikk i sykehuset, HMS 

mv) og prosjektrisiko (tid, kost, kvalitet)87. Multiconsult og Norconsult bisto prosjektet i vurdering av 

risiko knyttet til bygningsmessige-, tekniske- og grunnforhold inkludert infrastruktur ved Ullevål, Aker 

og Gaustad. 

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 byggene med 

pasientbehandling, 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 pasientsikkerheten88. 

6.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Oppdraget om å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse ble gitt til WSP med den hensikt å få et 

nytt blikk på løsningene og tilhørende risiko fra et fagmiljø som ikke tidligere hadde deltatt i 

prosjektet. 

I ROS-analysen er det benyttet standardiserte metoder og verktøy i en prosess fra definisjon av 

forutsetninger og rammebetingelser, kartlegging av risiko og muligheter til systematisering, 

kategorisering og rangering av risikoforhold. Begrepet "kontekstuell risiko" blir introdusert som 

spesielt viktig å analysere i prosjektets idéfase. Det er ikke prosjektets gjennomføringsrisiko som er 

mest viktig, men at riktig prosjekt gjennomføres89. 
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Alternativ 2, Delt løsning mellom Ullevål og Gaustad, beskrives som et alternativ med relativt store 

svakheter og høy risikoeksponering både med hensyn til totaløkonomi og kvalitative egenskaper. 

ROS-analysen gav grunn til å stille spørsmålet om Alternativ 2 i idéfasen burde vært silet ut/forkastet 

som et aktuelt alternativ.  

Basert på dokumentasjon og et bredt sammensatt ROS-seminar beskrives detaljerte risikoforhold og 

muligheter for alle tre alternativer. 

Tabell 17 Rangert oversikt risiko og muligheter 

90 

Sammenfattet risikoeksponering per alternativ er illustrert som følger 

Tabell 18 Høyeste prioriterte risikoforhold per alternativ 

 

I de kvalitative vurderingene beskrives 0-alternativet med et meget høyt risikonivå i kombinasjon 

med at nødvendige tiltak resulterer i et uvanlig høyt investeringsnivå. Alternativ 2, delt løsning har en 

risikoeksponering som er vesentlig lavere enn for 0-alternativet. Alternativ 3, delvis samling har en 

risikoeksponering som er vesentlig lavere enn for Alternativ 2. 
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6.5 Videreføring  
Rapportene fra risiko- og sårbarhetsanalysen og øvrig oppfølging av risiko i arbeidet med idéfase ble 

tatt til orientering av styret i OUS april 2016 91. Deretter ble det sendt til HSØ som del av 

grunnlagsdokumentasjonen for idéfasearbeidet som ble behandlet av styret i HSØ i juni 201692. 
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