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1

Sammendrag

I styremøtet 28. januar vedtok styret at «Idéfase Oslo universitetssykehus, konkretisering etter
høring» oversendes til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. I vedtaket konstaterte styret også
at det forelå risikoer som burde avklares nærmere (Sak 08/2016, vedtakspunkt 2a):
Styret konstaterer imidlertid at det foreligger risikoer som bør avklares nærmere og finner
ikke grunnlag på dette tidspunkt å legge bort noen av alternativene eller noen av
etappene.
Prosjektet har siden styremøtet i januar arbeidet med avklaring av risikoforhold knyttet til vei- og
reguleringsforhold, elastisitet, kapasitet ut over 2030 perspektiv samt spesifikt vurdert risiko i
byggefasen for alternativene.
Prosjektet har gjennom møter med plan- og bygningsetaten (PBE) og Statens vegvesen (SVV)
arbeidet med forhold knyttet til vei- og regulering i alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med
lokalsykehus på Aker. Dialogen har vært konstruktiv, og det er ikke avdekket forhold som gjør
alternativ 3 umulig å gjennomføre.
Det er gjennomført en mer utdypende gjennomgang av risiko i byggefasen for alternativene.
Gjennomgangen viser at det er relativt høy risiko knyttet til bygging på Ullevål, middels risiko
knyttet til bygging på Gaustad og lav på Aker. Oppsummert for alternativene gir dette høy risiko i
byggefasen for Alternativ 2, Delt løsning mellom Gaustad og Ullevål, og middels for Alternativ 3,
Delvis samling på Gaustad med lokalsykehus på Aker.
Prosjektet har beregnet kapasitetsbehovet i et 2040 og 2050 perspektiv og vurdert elastisiteten i
alternativene i lys av dette. Legges MMMM-alternativet (mellomnivået) til grunn er det
prosjektets vurdering at framtidens OUS bør ha en elastisitet tilsvarende 60 000 kvm for å møte
kapasitetsvekst frem mot 2050, der størst elastisitet kreves på lokalsykehuset (Ullevål i Alt. 2 og
Aker i Alt. 3). En gjennomgang av elastisiteten på de ulike lokalisasjonene viser at det er
tilstrekkelig elastisitet i begge alternativ.
Kvalitetssikrer har i sin rapport påpekt at reduksjonen i arealbehov fra nullalternativet til
Alternativ 3 er så stor at prosjektet bør kvalitetssikre dette nærmere. En gjennomgang er foretatt
og hovedsakelig skyldes differansen de forutsetningene som er lagt til grunn ved
arealberegningene (omstillingsfaktorer, definerte arealstandarder, utnyttelsesgrader og
brutto/netto-faktorer). Det har i gjennomgangen ikke fremkommet forhold som tilsier at
arealberegningene for 0-alternativet og øvrige alternativer bør endres.
Ekstern kvalitetssikrer påpekte i sin rapport også at det var savnet en mer utdypende risiko og
sårbarhetsanalyse (ROS). En slik analyse er nå gjennomført. Analysen viser at risikoeksponeringen
i Alternativ 3 er vesentlig lavere enn for Alternativ 2. 0-alternativet har størst risikoeksponering.
Alle risikoforhold er gule, dvs. det er ikke kritisk å iverksette tiltak nå, men tiltak må iverksettes
ved videreføring av prosjektet. ROS-analysen inkludert utarbeidet risikoregister legger et grunnlag
for prosjektets videre risikostyringsregime.
Risikoavklaringene, inkludert ROS-analysen foreslås oversendt til Helse Sør-øst som supplement til
utredningsdokumentasjonen fra idéfasearbeidet.
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2
2.1

Bakgrunn, mandat og arbeidsprosess
Bakgrunn

I styremøtet 28.januar vedtok styret følgende:
1.
2.

3.

Styret tar informasjonen fra ekstern kvalitetssikring av «Idéfase Oslo universitetssykehus» til
orientering.
Styret ber om at «Idéfase Oslo universitetssykehus, konkretisering etter høring», oversendes
til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. Styret anbefaler på grunnlag av
idéfaseutredningen, og det som er framkommet i kvalitetssikringen at følgende legges til
grunn for det videre arbeidet:
a. Styret gir sin tilslutning til at et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus med ett
samlet og komplett regionssykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner, ett lokalsykehus
på Aker og kreftbehandling på Radiumhospitalet, er å foretrekke. Styret konstaterer
imidlertid at det foreligger risikoer som bør avklares nærmere og finner ikke grunnlag
på dette tidspunkt å legge bort noen av alternativene eller noen av etappene. Styret ber
administrerende direktør komme tilbake med forslag til avgrensninger av alternativer
og/eller etapper og oppstart av idé-/ konseptfaser når de største usikkerhetsfaktorene er
mer avklart, herunder at det er foretatt de nødvendige avklaringer med Helse Sør-Øst
RHF.
b. Styret ber Helse Sør-Øst RHF vurdere om 0-alternativet kan gis en forenklet utredning i
konseptfasen, da det allerede etter idéfaseutredningen er åpenbart at dette ikke er et
egnet alternativ.
c. Styret ber Helse Sør-Øst vurdere hvordan skalering av lokalsykehus/-funksjonen skal
tilpasses framtidig kapasitetsbehov i hovedstadsområdet.
Styret ber om at idéfaserapporten for Regional sikkerhetsavdeling med tilgrensende
funksjoner og idéfaserapporten for Radiumhospitalet oversendes til Helse Sør-Øst RHF og
anbefales ført videre som egne konseptfaser. Styret ber Helse Sør-Øst vurdere
finansieringsform for disse prosjektene.

På bakgrunn av dette vedtaket har OUS ledelse bedt idéfaseprosjektets ressurser om å bidra til
avklaringene uthevet under punkt 2.a.
De viktigste risiko-/avklaringsområdene i denne sammenheng er knyttet til vei- og
reguleringsforhold, elastisitet, kapasitet ut over 2030 perspektiv, risiko i byggefasen for
alternativene samt rammer og føringer fra Helse sør-øst.
Videre er det av ekstern kvalitetssikrer påpekt at det savnes en mer utdypende risiko og
sårbarhetsanalyse. En slik analyse er nå gjennomført og foreslås oversendt sammen med øvrige
avklaringer til Helse Sør-øst som supplement til utredningsdokumentasjonen fra idéfasearbeidet.

2.2

Problemstilling og avgrensning

Arbeidet har som mål å bidra til å avklare risikoforhold og evt. redusere enkelte risikofaktorer slik
at beslutning om hvilke alternativer og 1.etapper som skal inngå i en konseptfase kan fattes på et
godt opplyst grunnlag

2.3

Mandat og arbeidsprosess

Prosjektet har fått som mandat å levere følgende:
 Rapport inkludert handlingsplan etter gjennomført ROS-analyse
 Oppsummerende rapport som beskriver:
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o Sammendrag av ROS-analysen samt spesifikk vurdering av risiko i byggefasen for
Ullevål, Aker og Gaustad
o Forklare arealdifferanse mellom 0-alternativet og tiltaksalternativene
o Beregning av kapasitetsbehov til 2040 – 2050
o Elastisitet Aker, Gaustad og Ullevål inkl. vurdering av tomtekjøp Gaustad området
og Aker (tilgrensende tomt)
o Oppdatert vurdering av regulerings- og veiforhold etter ytterligere dialog med
Plan- og bygningsetaten (PBE) og Statens vegvesen (SVV)
o Eventuelle avklaringer fra HSØ knyttet til rammer og beslutningsunderlag for
konseptfase og 1. etappe
Oppgaven skal løses innenfor gjenværende timerammen avsatt for idéfaseprosjektet.
Oppgaven skal løses innenfor avtalt tidspunkt, primært innen frist for utsendelse av
saksdokumenter til styremøtet 28.4.2016.
Ledelse og støtte til gjennomføring av ROS analyse er gjennomført av WSP ved Ingemund
Jordanger og Tom Stian Høiland, som ikke tidligere har vært deltakende i prosjektet. Dette for å få
et nytt blikk på løsningene og tilhørende risiko.
Arbeidet er organisert og gjennomført som en videreføring av Idéfaseprosjektet med tidligere
involverte nøkkelpersoner samt supplert med tilførte ressurser til ROS analyse.
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3

Områder som er ytterligere belyst siden styremøtet 28. januar 2016

3.1
3.1.1

Regulering
Innledning

KS-rapporten fra OPAK pekte på at kvalitetssikrerne oppfattet at det var en betydelig risiko
knyttet til reguleringsmessige forhold, særlig gjaldt dette den foreslåtte utbyggingen på Gaustadområdet. Det skrives bl.a. følgende om usikkerhet knyttet til reguleringsmessige forhold og
bro/lokk:
OPAK og Metier mener at prosjektet har undervurdert risikoen i alternativene,
og spesielt alternativ 3, Delvis samling på Gaustad. Ut fra samtaler og skriftlige
tilbakemeldinger fra Plan – og bygningsetaten (PBE) og Statens vegvesen
(SVV) synes det sannsynlig at:
- Etablering av lokk kan bli vanskelig, og SVV melder skriftlig at ingen av løsningene med
lokk er gjennomførbare
- SVV synes å mene at en planleggingshorisont på 10 – 15 år for etablering av lokk er for
kort
- PBE signaliserer at det vil bli stilt krav om at lokk over Ring 3 er ferdig før første etappe
på Gaustad i delvis samling på Gaustad er ferdigstilt
- PBE signaliserer en betydelig reguleringsrisiko, som kan medføre at tomtearealene er
for små til å etablere et sykehus på Gaustad som skissert i alternativ 3 (delvis samling
på Gaustad).
På denne bakgrunn er det iverksatt en prosess for å følge opp disse områdene med sikte på å
redusere den usikkerheten som er knyttet til både regulering og forholdet mellom lokk og bro.
Samtidig har Byrådet i Oslo fattet følgende vedtak om saken (jf. sak 1006/16):
«Konklusjon:
Oslo kommune anbefaler alternativ 3, med en delvis samling på Gaustad og med etablering
av lokalsykehusfunksjoner utenfor hovedsykehuset. Nytt lokalsykehus bør plasseres på
Aker. Denne løsningen vil gi de største positive virkninger for overordnet byutvikling,
samtidig som det vil styrke tilgjengeligheten til sykehustilbudet for Oslos innbyggere. Det
påpekes at Aker ligger inntil ett av Oslos viktigste byutviklingsområder, som vil ta en stor
del av befolkningsveksten i årene fremover.»
Statens veivesen skriver følgende om lokk/bro over Ring 3 i brev av 19. januar 2016:
«Det framgikk i møtet at det er svært vanskelig å bygge lokk, på grunn av
anleggsgjennomføring, behov for avlastningsveg og sikkerhetskrav til
tunnel/lokkoverbygg. Vegvesenet anbefaler at det utredes/planlegges en bred bro inntil
50 meter bred. Som diskutert i møtet vil denne broen være avbøtende for barriærevirkning
av Ring 3, skape forbindelse mellom sykehusområdene, samt tilrettelegge for gående og
syklende. Broen kan tilrettelegges for vegetasjon.»

For å kunne oppnå et tydeligere bilde av denne usikkerheten, så er prosessen med Oslo kommune
ved Plan- og bygningsetaten (PBE) videreført i februar og mars 2016 med i alt fem møter både på
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saksbehandler og på ledelsesnivå. I ett av møtene deltok også Statens Vegvesen, og da med særlig
fokus på bro-løsningen over Ring 3 på Gaustad.
Det er ikke slik at man i en idéfase kan avklare fullt ut en reguleringsrisiko. Der det kreves
omregulering, vil denne risikoen finnes fram til reguleringsvedtaket foreligger. Men man kan
begrense risikoen gjennom dialog med reguleringsmyndigheten. I dette tilfellet er det en dialog
for å kartlegge og begrense reguleringsrisikoen som er gjennomført. Men Oslo kommune som
reguleringsmyndighet vil ikke kunne avklare dette endelig før det foreligger en reguleringssak som
behandles gjennom alle de nødvendige formelle prosessene fram til endelig godkjenning.
Det er åpenbart at reguleringsutfordringene er størst knyttet til Gaustad-området, fordi det er der
den største utbyggingen sammenlignet med dagens areal foreslås. Det er et område som er
sentralt både ift. grøntdraget fra Blindern og nordover, og ift vernebestemmelsene knyttet til
Gaustad sykehus, som utgjør et nært tilgrensende område som det må tas hensyn til.
Det er også noen utfordringer knyttet til Aker-området, men dette er mer knyttet til vern og
naboeiendommer.
Tilsvarende er det utfordringer knyttet til Radiumhospitalet. Disse forutsettes fulgt opp videre når
konseptfase for Radiumhospitalet iverksettes, og har derfor ikke vært prioritert i den prosessen
som PBE og OUS har hatt i denne fasen. Det samme gjelder for de ulike tomtealternativene
knyttet til Regional sikkerhetsavdeling med tilgrensende funksjoner (RSA), selv om det indirekte er
berørt ift omtalen av utbyggingsmulighetene på «Gaustad nord», fordi dette i idéfaserapporten
om RSA er ett av alternativene for lokalisering av virksomheten.
3.1.2

Problemstilling

Problemstillingen er å begrense usikkerheten på de aktuelle områdene så langt dette er realistisk
sett i lys av at prosjektet fortsatt er på idefasenivå.
Reguleringsmessig usikkerhet vil det alltid være fram til et reguleringsvedtak foreligger, og en
formell reguleringssak er det ikke naturlig å starte før prosjektet er kommet i konseptfase.
Problemstillingene vil primært være knyttet til:


Oppnå omtale av reguleringsmessig realisme i forslagene så langt dette kan skje innenfor
det PBE kan gjøre i en fase før en reguleringssak foreligger.



Avklare forholdet mellom bro og lokk over Ring 3 sør for Rikshospitalet mellom PBE’s
vurdering av sammenkopling av grøntareal sør og nord for Ring 3, og SVV’s vurdering av at
det ikke lar seg gjøre å bygge et lokk som må håndteres som en tunnel, men at man i
stedet må holde dette på nivå «brei bro».



Forhold knyttet til vern på Gaustad og Aker.

3.1.3

Metode og prosess

Metodisk er dette gjennomført som en dialog med de mest berørte eksterne interessentene. Dvs.
at det primært gjelder Oslo kommune som reguleringsmyndighet (PBE) inklusiv vurderinger av
vernemessige forhold (BYA). Videre gjelder det Statens Vegvesen (SVV).
Det er gjennomført følgende prosess:


To arbeidsmøter med PBE hvorav ett inkluderer SVV. Begge møtene er gjennomført før
påske.



To ledelsesmøter mellom OUS og PBE ett før påske og ett rett over påske.

06.04.2016

Side 7 av 30

Idéfase OUS, oppfølging av risiko etter vedtak i OUS styremøte 28.1.16

3.1.4

Aker

3.1.4.1 Adkomst
Det har vært møter med Statens vegvesen (SVV) i november 2015, i januar 2016 og sammen med
PBE i mars 2016. Statens vegvesen vurderer at dagens veiløsning knyttet til Aker-området
(innkjøring fra sør fra RV-4) vil være hovedadkomsten i mange år framover, og at dette har funger
tilfredsstillende, og fortsatt bør kunne fungere tilfredsstillende også med et nytt lokalsykehus på
Aker. SVV skriver bl.a. i brev av 12.01.2016:
I forhold til dagens rv. 4 Trondheimsveien er det ikke aktuelt å etablere nye kryss evt. få til
fullverdig kryss på Trondheimsveien mht standardkrav, trafikksikkerhet mm. OUS må ta
utgangspunkt i dagens situasjon på vegsystemet.
Følgende momenter utgjør oppsummeringen av det som er kommet fram knyttet til adkomst:
 Bruke dagens avkjøring til Aker sykehus sin tomt som hovedadkomst er en nødvendig
forutsetning de kommende årene.
 Nedgradering av RV 4 slik at det kan åpnes for nye avkjøringsmuligheter ligger langt fram i
tid pga. avhengighet til etablering av en diagonalvei mot E6 lenger nord i Groruddalen,
men er en gunstig løsning som det bør arbeides for å få på plass.
 Trikk står «på vent», og kan ikke legges til grunn fra oppstart.
 Mulighet for sekundæradkomst:
o En ekstra fil fra rundkjøringen ved Sinsenveien kan være en mulighet
o Fra Sinsenveien, eksisterende avkjøringer i sør eller nord utgjør to andre
muligheter
3.1.4.2 Vern
I drøfting av verneforhold er bl.a. følgende punkter kommet fram:
 Byantikvaren har pekt på et ønske om å bruke sykehuset som «skjerm» mot veien (RV 4).
 Ikke for «lukket» bebyggelse, jf. PHA-kvartalene.
 Kan gjerne også kan se på randbebyggelsen i øst som et område for utvidelse (boliger)
 Kulvert under bygg 60 og 27 en mulighet for å knytte sammen legevakt og lokalsykehus
for somatikk?
 Bebyggelse langs RV 4 kan komme nærmere legevaktbygget enn det som er vist så langt.
 Nordre Sinsen Gård med stabbur (kan disse flyttes, eventuelt, kan noe stå?)
 Hovedadkomsten til Aker-tomta var tidligere fra Sinsenveien i nord.
 Beholde grønn nord-sør akse (og utsikt), tverrakser av bystruktur
 Bebyggelsen bør være med noe varierende høyder.
3.1.4.3 Legevakt
Fra sykehussiden er lagt vekt på å kunne få til en god funksjonell sammenheng mellom et
somatisk lokalsykehus sør på tomta og en storbylegevakt litt lenger nord på tomta. Mellom disse
ligger de vernede byggene 27 og 60. Her bør det i neste fase etableres et samarbeid mellom
vernemyndighetene og sykehusprosjektet for å se på ulike alternativer for å kunne skape en
tettere forbindelse mellom de to anleggene, slik at det kan oppnås god funksjonell kontakt.
3.1.4.4 Naboskap og tomtepotensial
Det er to nabotomter som er viktige i den videre utviklingen av sykehusanlegget på Aker:
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Refstad asylmottak ligger på en tomt eiet av Statsbygg (øst på området). Å integrere
denne er viktig for å kunne etablere et tilstrekkelig tomteareal for PHA-virksomheten.



Fredensborg Eiendom eier to tomter sør-øst på området. Den vestligste av disse tomtene
(15 mål) har bygg som er foreslått revet og erstattet med nye boligbygg. Dette er
imidlertid også et viktig område for sykehuset, dersom man skal kunne etablere et godt
grunnlag for framtidig elastisitet (utvidelsesmuligheter mot 2040 og 2050). Derfor bør det
vurderes om området kan båndlegges før det realiseres nye boliger der, slik at det
eventuelt kan omreguleres til sykehusformål.

3.1.4.5 Oppsummering Aker
Det er utfordringer knyttet til vern og naboskap som må løses for å sikre en god og framtidsrettet
situasjon for et nytt lokalsykehus på Aker. Men disse utfordringene bør kunne løses. Dette vil
være naturlige punkter å følge opp i neste planfase, med sikte på å ha på plass gode løsninger ila
konseptfasen. Forholdet til planen fra Fredensborg eiendom om boligbygging kan utløse behov
for mer konkrete tiltak ila 2016-2017.
3.1.5

Gaustad

3.1.5.1 1. Høyhuset på «forplassen» ved RH:
Det lar seg gjøre å bygge ut uten høyhus (dvs. uten å gå over 42 m). Huset på «forplassen» kan
være 10.000 kvm til 20.000 kvm (dette er i tegningene vist med 20.000 kvm, men er da over
«høyhusgrensen»). Flere ulike løsninger kan legges til grunn. Det kan vurderes om hotell eller
deler av kontorvirksomhet i planlagt høyhus kan flyttes til andre deler av tomten, og eventuelt at
noe også kan lokaliseres i Gamle Gaustad sykehus (som er forutsatt benyttet til
kontor/opplæring/administrative funksjoner som man på en hensiktsmessig måte kan lokalisere
der). OUS er innforstått med at offentlige / allment tilgjengelig torg og møteplasser ikke skal
overbygges, jf. Kommuneplanen. Plassens betydning som allment tilgjengelig torg, med allmenn
tilknytning til parken i vest og forbindelser til trikkeholdeplass vil bli vektlagt i den videre
utviklingen av området. Det vil bli lagt vekt på å plassere utadrettede funksjoner i første etasje/på
bakkeplan.
3.1.5.2 Parkeringstomta og Domus Medica
Bebyggelse på Parkeringstomta er tenkt som erstatning for revet bebyggelse på de vestre, eldre
delene av PKI (Domus Medica), for universitetet. Prosjektets bebyggelse, slik det er vist, bryter
ikke den siktlinja som allerede er etablert av LVS-bygget. Dette vil utløse behov for erstatning av
p-plasser. Parkering bør primært legges under nybygg, men det kan være at man, i hvert fall i
utbyggingsperioden, må finne supplerende løsninger da bortfallet av p-plasser i denne perioden
vil være ekstra stort. Lavere P-dekning for bil skal også vurderes, jf. kollektivtilgjengelighet. PBE
mener større deler av Domus Medica tomten / PKI må vurderes ift noe høydeøkning. Dette vil
OUS følge opp i den videre utviklingen av prosjektet. Ift A-avsnittet er det avklart at dette lar seg
gjøre. For Domus Medica følges det opp med undersøkelse av hva som er mulig. Dialog med UiO
om saken tilsier at UiO også finner det hensiktsmessig med en «fortetting» gjennom økte høyder i
dette området.
3.1.5.3 Bro over Ring 3
Det har vært møter med Statens vegvesen (SVV) i november 2015, i januar 2016 og sammen med
PBE i mars 2016. 50 m bred bro er i brev fra januar 2016 akseptert av SVV, men forbindelsen bør
av funksjonelle grunner for å binde området nord og sør for Ring 3 sammen, være noe bredere.
PBE mener også at broen helst bør være opp mot 150 m for å gi god turveiforbindelse, for å unngå
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barrierevirkning og for å bidra til støyskjerming for sykehuset. SVV sin utredning av bro/lokk på
Furuset indikerer en bredde på 100 m der, før «tunnel-kravene» slår inn. På Skøyen er det rundt
150 m. På denne bakgrunn vil OUS arbeide for å kunne oppnå en løsning i retning det PBE peker
på, men hvor man unngår å utløse «tunnel-krav».
Uansett bredde vil det være ønskelig å senke profilen til Ring 3 sør for Rikshospitalet i forbindelse
med etablering av broen for å minske barrierevirkning og for å få til muligheten å bruke
overgangen for ambulansetrafikk om nødvendig i unntakstilfeller. Utredninger gjort av Norconsult
indikerer at en nedsenking av Ringveien og bygging av overgang, uavhengig av ønsket lengde, er
gjennomførbar og ikke spesielt kompleks også når det legges særlig vekt på trafikkavvikling i
byggeperioden. Men det krever anleggsperiode 2-3 år.
3.1.5.4 Sengeområdene og RH nord
Det er i illustrasjonene vist tilbygg til sengefløyene mot Sognsvannsveien/Gaustad. Det vil bli lagt
vekt på å ta hensyn til Byantikvarens vurdering om tilstrekkelig avstand til den fredete
bebyggelsen. Det vil også i neste fase bli vurdert om det kan legges noe mer areal på RH med en
etasje mer på noen utvalgte deler av bygget. OUS har utredet og vurdert dette tidligere. Det er
byggeteknisk mulig i noen avgrensede områder, men gjennomføringsmessig mer krevende enn å
bygge tilbygg eller frittliggende bygg pga. sykehusdriften i underliggende områder.
Utbyggingsprosessen på Gaustad vil føre til behov for oppgraderinger og ombygging også på
Rikshospitalet. Eventuelle påbygg bør koordineres med slike tiltak der relevante områder må
tømmes for ombygging.
3.1.5.5 Nord for Gaustad
OUS vurderer å lokalisere noe nord i området (vist i illustrasjonene som noen bygg på 2-3 etasjer),
med omlegging av Sognsveien til tidligere trasé. PBE mener man må være forsiktig med
bebyggelse i dette området, og viser i denne sammenheng også til Byantikvarens uttalelse. I dette
området vil derfor foreslått bebyggelse i neste fase bearbeides til å være mer «oppdelt» som
frittliggende bygg i landskapet.
3.1.5.6 Bebyggelse sør for Ring 3
PBE har stilt spørsmål ved at «Blindern-aksen» sin retning i illustrasjonene som foreløpig er
oversendt trekkes inn i denne delen. PBE har pekt på at man heller bør ta utgangspunkt i
Forskningsveien og evt. boligbebyggelsens retninger. OUS har på denne bakgrunn sett på å
«knekke» bebyggelsen i en retning som i større grad samspiller med Forskningsveien. De
generelle høydene i 5-7 etasjer (som er i tråd med eksisterende bygg) opprettholdes, men de
«kompakte lange fasadene» ut mot landskapet vil i neste fase søkes løst opp til en åpnere form.
Høyhus (over 42 m) her er ikke i samsvar med høyhusutredningen, og det vil derfor bli utarbeidet
alternativer til denne løsningen. God forbindelse til Gaustad T-banestasjon til og gjennom dette
området er viktig, og vil bli vektlagt i det videre arbeidet og i kontakten med Ruter.
3.1.5.7 Gaustad T-banestasjon
I sammenheng med oppgradering og ombygging av Holmenkollbanen må det sikres at Gaustad Tbanestasjon opprettholdes som et viktig ledd i kollektivdekningen i området. Mulighet for en ny Tbanestasjon med mulighet å oppfylle aktuelle krav til slike holdeplasser er vist og vil
kommuniseres videre om i kontakten med Ruter. Dette gjelder uavhengig av hvilket alternativ for
framtidens OUS som velges.
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3.2
3.2.1

Spesifikk vurdering av risiko i byggefasen
Innledning

På bakgrunn av vedtaket i styret 28.1.2016 og ekstern kvalitetssikrers påpekning av at det savnes
en mer utdypende beskrivelse av risiko byggefasen for flere av lokalisasjonene, har OUS ledelse
bedt idéfaseprosjektet om å beskrive risiko i byggefasen mer utdypende for Aker og Gaustad samt
oppdatere beskrivelsen for Ullevål.
Beskrivelse av risiko i byggefasen begrenses til å omfatte risiko i forbindelse med faktisk fysisk
gjennomføring av byggefasen på de tre lokalisasjonene; Gaustad, Aker og Ullevål. Arbeidet har
primært vært rettet mot tekniske og gjennomføringsmessige forhold.
Risiko i byggefasen knyttes til to perspektiver:


Risiko ift sykehus i drift.
Herunder forstått byggeaktiviteter i prosjektet som medfører risiko for
sykehusvirksomheten på samme lokalisasjon.
 Prosjektrisiko (tid, kost, kvalitet)
Herunder forstått forhold knyttet til gjennomføring av prosjektet på lokalisasjonen som
innebærer risiko for at prosjektet ikke leveres innenfor avtalt tid, kostnadsramme eller
kvalitet.
Beskrevne risiki i byggefasen er spilt inn til risiko- og sårbarhetsanalysen som gjennomføres i
prosjektet i samme periode. Utarbeidet delrapport om risiko i byggefasen går noe mer detaljert
inn i risikobildet per lokalisasjon for de enkelte alternativ, og inneholde mer utdypende, men
fremdeles overordnede, tekniske beskrivelser.
For å komme frem til aktuelle risikofaktorer er det innhentet vurderinger fra:







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

I tillegg er erfaringer fra bygging av Akuttbygget på Ullevål, Nordlandssykehuset og vurderinger
knyttet til utbygging av Sykehuset i Stavanger hentet inn.
Det er gjennomført oppstartsmøter med deltagerne som beskrevet, samt to felles
arbeidssamlinger for å kartlegge og beskrive risiko i byggefasen for de tre lokalisasjonene.
Norconsult og Multiconsult har, basert på den fagkompetanse og erfaring selskapene innehar,
utarbeidet hvert sitt notat knyttet til risiko i byggefase for de spesifiserte lokalisasjonene.
Notatene er vedlagt delrapporten «Spesifikk vurdering av risiko i byggefasen». Risikoforholdene i
delrapporten er kartlagt og beskrevet kvalitativt.
3.2.2

Overordnet og oppsummert vurdering av risiko i byggefasen

Hensikten med dette arbeidet har vært å belyse om det foreligger risikoforhold ved bygging
samtidig som vi drifter som hittil ikke er fremkommet i idefasearbeidet, og som evt. kan påvirke
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valg av løsning i det videre arbeidet med utviklingen av sykehuset. Så langt er det ikke
fremkommet noen vesentlig nye punkter som etter vår mening påvirker valg av løsning. Det er
fremkommet nye momenter som det er viktig å hensyn til og å planlegge for. Dette må kartlegges
og arbeides med nærmere, uavhengig av løsning. Anbefalingen om å gå videre med alternativ 3
delvis samling av virksomheten på hhv Gaustad og Aker støttes. Dette fordi grunnforhold og
kompleksiteten ved infrastruktur og usikkerheten rundt denne ved Ullevål er så stor. Notatene
om risiko i byggefasen fra både Norconsult og Multiconsult understøtter denne vurderingen.
Bygging tett på pasientdrift vil også være mer omfattende på Ullevål enn i de andre alternativene.
Under oppsummeres hver av løsningene.
3.2.3

Risiko i byggefasen i Alt. 2, Delt løsning: Gaustad og Ullevål

3.2.3.1 Vurdering av risiko
Delt løsning innebærer bygging på Gaustad og Ullevål1.
Utbyggingen på Gaustad er i Alternativ 2, Delt løsning mindre enn i Alternativ 3, Delvis samling, og
berører i mindre grad UiO. Oppsummerende hovedpunkter i vurdering av risiko i byggefasen for
de to lokalisasjonene er som følger:
Risikofaktorer

Gaustad

Ullevål

Risiko ift sykehus i drift
Pasientsikkerhet

• Ivaretakelse av sårbare og alvorlig syke
pasienter ved bygging på torget
• Adkomst i byggeperioden - generelt og
for akuttpasienter spesielt (helikopterog ambulansetransport)

Logistikk i sykehuset

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

HMS

• Byggeaktivitet på torget tett på dagens
virksomhet
• Ansatte og studenter i Domus Medica vil
kunne oppleve noe støy og forstyrrelser
ved riving og bygging på hotelltomten
• Forutsetter ny teknisk sentral(er) for og
før nybygg
• Høyspentkabler i området utgjør en
risiko for prosjektet, men ansees
håndterbart

Infrastruktur

Infrastruktur, forts.

• Risiko for overraskelser som påvirker
pasientbehandling pga grunnforhold,
infrastrukturforhold og bygging tett på
sentrale pasientområder
• Helikopterlanding og adkomst for
akuttpasienter i ambulanse i
byggeperioden.
• Anleggstrafikk noe utfordrende.
• KIS bygget og kanskje Barnesenteret
(avhengig av løsning) kan bli delvis
isolert i byggeperioden
• Prosjektet vil medføre mye rokering som
vil påvirke logistikken i sykehuset –
krever god planlegging
• Bygging tett på sentral drift og svært
lang periode med støy støv og
forstyrrelser må forventes å slite på
organisasjonen og innebærer risiko også
for pasientbehandlingen.
• Forhold rundt bygg knyttet til dagens
infrastruktur representerer et høyt
risikobilde for prosjektet.
• Kulverter og eksisterende infrastruktur
strøm ligger i konflikt med bygging og
forutsetter erstatningsløsninger.
Inkludert flytting av høyspentkabler.
• Eksisterende infrastruktur må berøres i
minst mulig grad før ny er etablert.
• Overgang fra gammel til nytt innebærer
høy risiko
• Grunnforhold og usikkerhet rundt

1

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

Gaustad

Ullevål

Risiko ift sykehus i drift

•

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

Brann

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

•

Bygg

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

•

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

•

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

•

• Noe risiko for forsinkelser pga behov for
tilpasning til drift ved bygging i bygg nær
dagens pasientvirksomhet.
• Restriksjoner knyttet til byggeaktivitet
for ivaretakelse av biologisk mangfold i
Gaustadbekken kan påvirke fremdrift
• Noe risiko knyttet til ombygging av
gamle Gaustad sykehus.
• Noe risiko knyttet til ombygging av
gamle Gaustad sykehus.
• Noe risiko knyttet til behov for tilpasning
til drift nær eksisterende
pasientvirksomhet.

• Behov for stor grad av hensyntaking til
drift kan forsinke prosjektet
• Høy risiko for omprioritering pga
svikt/overraskelser på grunn av
grunnforhold og infrastruktur.
• Stor sannsynlighet for reprosjektering og
revisjoner pga mye oppgradering og
ombygging av gamle bygg
• Behov for stor grad av hensyntaking til
drift, grunnforhold og eksisterende
infrastruktur kan forsinke og fordyre
prosjektet
• Stor grad av modernisering av gamle
bygg medfører risiko for merkostnader
• Det vurderes å være relativt stor
sannsynlighet for overraskelser som
medfører kostnadsoverskridelse, og som
vil kunne gjøre kutt/ omprioritering og
kvalitetsreduksjon i løsningen nødvendig

Grunnforhold

IKT

•

•

Prosjetrisiko
Tid

Kost

Kvalitet

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

Samlet sett vurderes risiko i byggefasen for Alternativ 2, delt løsning å være relativt høy.
Størst risiko er knyttet til bygging på Ullevål der bygging vil skje tett på de største pasientbehandlingsbyggene, og der grunnforhold og usikkerhet knyttet til eksisterende bygg og
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infrastruktur gjør byggeaktivitet svært utfordrende. Mange av risikofaktorene er håndterbare og
får primært konsekvenser for kostnader og tid. Det kan imidlertid ikke utelukkes at
byggeaktiviteten på Ullevål kan medføre fare for pasientsikkerheten.
Det er for alternativ 2, også noe risiko ved bygging på Gaustad ved oppføring av bygg på torget
spesielt og adkomst/anleggstrafikk generelt, men dette vil være likt i begge alternativ, og er
uavhengig av valg.
3.2.3.2 Anbefaling for videre arbeid
Norconsult peker på at kapasitet og overgang knyttet til infrastruktur og IKT i gamle bygg/
påbygging av eksisterende bygg på Ullevål må kartlegges.
Samlede kart over infrastruktur foreligger som et resultat av arbeidet med risiko i byggefasen.
Kartene viser kjent infrastruktur. Det anbefales at kart for Ullevål gjennomgås og sikres oppdatert
med kunnskap om infrastruktur som pt. ikke er tegnet inn.
Multiconsult beskriver at alternative løsninger for etablering av adkomstvei for anleggstrafikk på
Gaustad bør vurderes nærmere, da ulike løsninger vil kunne ha relativt store kostnadsforskjeller
og konsekvenser for fremdrift. Det vurderes imidlertid ikke å representere noen vesentlig risiko
ifm gjennomførbarhet av utbyggingen.

3.2.4

Risiko i byggefasen i Alt. 3, Delvis samling: Gaustad og Aker

3.2.4.1 Vurdering av risiko
Delt løsning innebærer bygging på Gaustad og Aker1. Det må også foretas teknisk oppgradering av
Ullevål for å kunne drive sykehus her inntil Gaustad og Aker er ferdigstilt.
Oppsummerende hovedpunkter i vurdering av risiko i byggefasen for de to lokalisasjonene der det
skal oppføres nybygg er som følger:
Risikofaktorer

Gaustad

Aker

Risiko ift sykehus i drift
Pasientsikkerhet

• Ivaretakelse av sårbare og alvorlig syke
pasienter ved bygging på torget
• Adkomst i byggeperioden - generelt og
for akuttpasienter spesielt (helikopterog ambulansetransport)

• Lav risiko, men noe bygging tett på
pasientvirksomhet

Logistikk i sykehuset

• Bygging på torget vil trolig kreve
alternativ adkomst til hovedinngang - og
kvinne/barn, antas løsbart
• Forskyningslogistikk i Domus Medica må
endres ved riving og bygging mot vest.
• Byggeaktivitet på torget tett på dagens
virksomhet
• Ansatte og studenter i Domus Medica vil
oppleve støy, støv og forstyrrelser i en
lengre periode

• Lav risiko
• To innganger, anleggstrafikk kan spores
inn fra øst.

• Forutsetter ny teknisk sentral(er) for
nybygg
• Domus Medica - Intern infrastruktur og
overgang
• Høyspentkabler i området utgjør en

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

HMS

Infrastruktur

06.04.2016

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

Gaustad

Aker

Risiko ift sykehus i drift

Brann

Bygg

Grunnforhold

IKT

risiko for prosjektet, men ansees
håndterbart
• Krav må ivaretas - tett på eksisterende
bygg på torget, v/Domus Medica og ved
forlengelse av sengepirer.

• Lav risiko

• Lav risiko for svikt i eksisterende bygg
som påvirker prosjektet og omfanget av
rokering er lite.
• Vernede bygg på Gaustad må ivaretas
• Primært fjell – lav risiko
• Byggeaktivitet må skje skånsomt med
hensyn til bevaring av biologisk
mangfold i Gaustadbekken
• IKT i nytt bygg vil ikke ha konsekvenser
for IKT i eksisterende bygg
• Kapasitet og overgang i gamle bygg/
påbygging av eksisterende bygg må
kartlegges

• Lav risiko for svikt i eksisterende bygg
som påvirker prosjektet og omfanget av
rokering er lite.
• Vernede bygg må ivaretas
• Gode grunnforhold
• Noe miljøgifter i grunn (PCB) - kjent
problematikk i Oslo og håndterbart.

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

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

• IKT i nytt bygg vil ikke ha konsekvenser
for IKT i eksisterende bygg
• Overgang i gamle bygg må kartlegges

Prosjetrisiko
Tid

Kost

Kvalitet

• Lav
For det meste nye bygg

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

Samlet sett vurderes risiko i byggefasen for Alternativ 3, delvis samling med lokalsykehus på Aker
å være håndterbar ved god planlegging og varsling/samspill mellom byggeprosjektet og
sykehuset.
Størst risiko er knyttet til bygging på Gaustad; ved oppføring av bygg på torget spesielt og
adkomst/anleggstrafikk generelt.
3.2.4.2 Anbefaling for videre arbeid
Multiconsult mener mulighetene for etablering av anleggsvei på Aker bør ses nærmere på, men
dette antas ikke å representere noen risiko i forhold til prosjektgjennomføring her.
Alternative løsninger for etablering av adkomstvei for anleggstrafikk på Gaustad bør vurderes
nærmere, da ulike løsninger vil kunne ha relativt store kostnadsforskjeller og konsekvenser for
fremdrift. Det vurderes imidlertid ikke å representere noen vesentlig risiko ifm gjennomførbarhet
av utbyggingen.
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Kapasitet og overgang knyttet til infrastruktur og IKT i gamle bygg/ påbygging av eksisterende
bygg må kartlegges.

3.2.5

Kommentar til risiko i byggefasen for 0-alternativet

0-alternativet innebærer noen nybygg på Gaustad og Ullevål for ivaretakelse av økt
kapasitetsbehov innen opptaksområdet, men i hovedsak omhandler 0-alternativet videre drift i
dagens bygg, på dagens lokalisasjoner. 0-alternativet innebærer en svært lang periode med
rehabilitering, ombygging og interne flyttinger for å kunne opprettholde dagens drift. I de
estimater som er lagt inn berøres 700 000 m2 av den eksisterende bygningsmassen av dette.
Kontinuerlige ombygginger, flyttinger og rokader vil medføre risiko både for pasientbehandling og
gå utover de ansattes arbeidsforhold.
Det høye omfanget av modernisering av gamle bygg må også forventes å innebære risiko for
overraskelser med konsekvenser for tid og kost.
0-alternativet vil også bety byggeaktivitet knyttet til eksisterende bygg på mange av OUS
lokalisasjoner samtidig, noe som øker risikoen for hendelser som påvirker sykehus i drift for OUS.
Se for øvrig beskrivelse av 0-alternativet i Idéfaserapporten (versjon 2.0).
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3.3

Arealdifferansen mellom 0-alternativet og tiltaksalternativene

Kvalitetssikrer har i sin rapport påpekt følgende under punkt 4.8: «OPAK og Metier mener at
reduksjonen i arealbehov fra nullalternativet til alternativ 3 (Delvis samling på Gaustad) er så stor
(underkant av 30 %), at prosjektet bør kvalitetssikre dette nærmere.»
Det er nedenfor gitt en beskrivelse av arealberegningene, og forskjellen mellom 0-alternativet og
tiltaksalternativene.
3.3.1

Areal i 0-alternativet

Idéfaseutredningens mandat beskriver 0‐alternativet slik:
Nullalternativet skal vise konsekvenser av å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten og
byggene over byggenes resterende levetid med minst mulig kostnader. Nullalternativet skal
fremstilles sammenlignbart med de øvrige alternativene når det gjelder planhorisont og hvilke
konsekvenser det har for investeringer og drift.
For OUS betyr dette at virksomheten må drives videre i eksisterende sykehus med unntak av
eventuelle bygg som er besluttet fraflyttet. Gjennomføring av 0‐alternativet innebærer at
bygningsmassen må:


Oppgraderes teknisk i henhold til lover og regler.



Ombygges der dagens lokaler er vurdert spesielt dårlig egnet for medisinske virksomhet.



Utvides i form av nybygg/påbygg for å møte økt aktivitetsbehov i framtiden (2030).

I 0‐alternativet forutsettes det at dagens arealer kan yte kapasitet tilsvarende dagens
aktivitetsnivå, og at all aktivitetsøkning fram mot 2030 skal dekkes gjennom arealutvidelser i form
av nybygg. Det er ikke inkludert tiltak (ombygginger etc.) som følge av eventuelle organisatoriske
omstillinger. OUS leier i dag en rekke lokaler, noe som forutsettes videreført i 0‐alternativet. Det
innebærer at ingen leide arealer erstattes av nybygg. Bygg som ikke benyttes til «sykehusformål»
og dermed ikke representerer funksjonsareal eller tilhørende tekniske arealer, og som heller ikke
kommer til å benyttes til sykehusformål i framtiden, er imidlertid ikke inkludert i arealberegningene.
0-alternativet innebærer videreføring av en bygningsmasse der muligheten for å oppnå gode
funksjonelle og driftseffektive løsninger er begrenset av bygningenes struktur. Gammel
infrastruktur og teknologiske begrensninger vil gjøre det mer komplisert å utnytte det potensial
som ligger i den medisinske utviklingen, ny medisinsk teknologi og nye IKT‐løsninger.
Det er i Idéfaserapport 2.0 gitt en oversikt over arealbruken i 2030 som er lagt til grunn i 0alternativet. Denne oversikten viser ca. 900 000 kvm. Dette arealtallet er justert noe grunnet ny
vurdering av bl.a. arealbehovet for RSA med tilgrensede funksjoner, slik at arealet i 0-alternativet
er i overkant av 900 000 kvm.
3.3.2

Areal i tiltaksalternativene

Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Oslo og i regionen frem til 2030. Befolkningsøkningen vil innebære økt aktivitet for alle nivåer i helsetjenesten. Det er imidlertid ikke lagt til
grunn en tilsvarende arealøkning for OUS for tiltaksalternativene. Moderne bygg og investeringer i
IKT og medisinsk teknologi som kan gi mer effektive pasientforløp gjennom bedre samhandling og
nye behandlingsmetoder, påvirker arealbehovet. I idéfasen ble det foretatt en systematisk
gjennomgang av en rekke omstillingsfaktorer for å vurdere pasientgrunnlaget i 2030. Bredt
sammensatte grupper av fagfolk har diskutert betydningen av faktorer som nye e‐Helse og
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IKT‐systemer, alder, etnisitet, livsstilsfaktorer, ny brukerrolle og medisinsk‐teknologisk utvikling.
Betydningen av de ulike faktorene er diskutert i vedlegg 2 til idéfaserapport 2.0.
Det ble så gjort en vurdering av arealbehovet i 2030 basert pasientgrunnlaget og arealstandarder.
Arealene summeres først i nettoareal som er summen av funksjonsrommene. Ved å legge til
arealer til trafikk, teknikk og konstruksjon fikk man det samlede bruttoareal (ved bruk av brutto/
nettofaktor). I tillegg til pasientbehandling har OUS, i nært samarbeid med UiO, Oslo kommune og
høgskolene, omfattende og viktige oppgaver innen forskning, utvikling, utdanning og innovasjon. I
sum gir dette et arealbehov på ca. 630 000 kvm for fremtidens OUS, forutsatt nybygg.
Arealbehovet inkluderer 475 000 kvm til somatikk, 55 000 kvm til PHA, og 99 000 kvm til forskning
og utdanning. Alternativene som presenteres i Idéfaserapport 2.0 og i tilleggsutredningen
(konkretisering etter høring) har imidlertid et høyere samlet areal. De konkrete alternativene
varierer fra rundt 670 000 kvm til rundt 740 000 kvm. Forskjellen skyldes ulikt omfang av bruk av
eksisterende bygningsmasse. Dette gjelder arealer ved Gaustad sykehus, Aker sykehus (hvis
lokalsykehuset legges hit), på Radiumhospitalet, og på Ullevål i alternativ 2. Eksempel på dette er
bruken av Gaustad sykehus som har ca. 40.000 kvm brutto, men som forventes å kunne utnyttes
tilsvarende ca. 20.000 kvm «nytt areal».
3.3.3

Om arealforskjell mellom 0-alternativet og tiltaksalternativene

0‐alternativet skiller seg fra de øvrige alternativene (tiltaksalternativene) ved at vesentlig mer av
eksisterende areal vil bli benyttet i framtiden, i bygninger som gir lavere arealutnyttelse enn man
ville få i nybygg. Omfanget av ombygging i 0-alternativet er holdt på et nøkternt nivå. En betydelig
andel av lokalene vil dermed fortsatt ha mangler i forhold til behov og den standard man ville lagt
til grunn i et nybygg.
Arealforskjellen mellom 0-alternativet og tiltaksalternativene skyldes de forutsetningene som er
lagt til grunn ved arealberegningene. For 0-alternativet er det forutsatt at dagens arealer kan yte
kapasitet tilsvarende dagens aktivitetsnivå, dvs. at aktivitetsøkning dekkes gjennom arealutvidelser i form av nybygg. Dette innebærer videreføring av dagens bygningsmasse og at bl.a. de
omstillingsfaktorer som er inkludert i arealberegningene for øvrige alternativer ikke kommer til
anvendelse for eksisterende arealer.
For tiltaksalternativene er det lagt til grunn omstillingsfaktorer, definerte arealstandarder,
utnyttelsesgrader og brutto/netto-faktorer, som gir et samlet areal på 630 000 kvm gitt nybygg.
De samme forutsetningene er ikke lagt til grunn ved beregning av arealbehovet i 0-alternativet,
noe som underbygger forskjell i areal. For å vise effektene av forutsetningene om omstillingsfaktorer, er det gjennomført en beregning av areal i 2030 uten omstillingsfaktorer. Denne viser et
arealbehov som er i størrelsesorden 90 000 kvm høyere enn de 630 000 kvm, gitt nybygg.
Det har gjennom tilleggsutredningen og gjennomgangen av arealberegningen, ikke fremkommet
forhold som tilsier at arealberegningene for 0-alternativet og øvrige alternativer bør endres.
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3.4

Kapasitetsbehov 2040 – 2050

3.4.1

Innledning

Kvalitetssikrer påpeker i sin rapport at kapasitetsbehovet er fremskrevet til 2030, men
ferdigstillelse av siste etappe er estimert til 2033 – 2035, noe som tilsier stor sannsynlighet for at
et nytt prosjekt må etableres før ferdigstillelse av nytt sykehus i 2033 – 2035. Kvalitetssikrer
mener derfor at prosjektet burde synliggjort et målbilde for nytt sykehus i 2040 (muligens også på
noe lengre sikt). Det er som en del av oppfølgingen etter styremøtet 28. januar i år derfor utført
beregning av kapasitetsbehov til hhv. 2040 og 2050.
3.4.2

Forutsetninger for beregningene

Det ble i 2014, som en del av idéfasearbeidet, etablert en arealmodell for å dimensjonere
framtidens OUS basert på aktivitet og arealstandarder, dokumentert i kapittel 3.5 i idéfaserapport
2.0. Denne arealmodellen er benyttet for beregning av kapasitets- og arealbehovet i 2040 og
2050. Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
•

Idefaserapport 2.0 sine forutsetninger om arealstandarder, utnyttelsesgrader og
brutto/netto-faktorer er opprettholdt

•

I beregningen av aktivitet i 2040 er det lagt til grunn en videreføring av aktivitetsutviklingen fra 2030 til 2040 med hhv. middels-, lav- og høy befolkningsframskriving (M =
middels, L = lav og H = høy, MMMM er SSB sitt hovedalternativ). Hver avdeling i OUS er
framskrevet individuelt, for å ta høyde for alderssammensetningen innen hver avdeling.
Den gjennomsnittlige demografiske vekst ble brukt der hvor vi ikke har aldersoppdelte
data. Med en vurdert vekting av opptaksområdet for OUS (lokal-, regional- og landsfunksjoner) er følgende demografiske endring fra 2030 – 2040 benyttet i beregningen:
Demografi OUS 2030 - 2040
MMMM

5,1 %

LLML

-4,1 %

HHMH

20,3 %

Aktivitetsutviklingen er gjort per avdeling og for behandlingstype (innlagt, dagpasient og
poliklinikk). Det er så gjort en vurdering av arealbehov for støttefunksjoner (laboratorier,
intern service, medisinsk støttefunksjoner etc.) basert på utviklingen i de kliniske
funksjoner.
•

Det foreligger ikke befolkningsframskrivinger til 2050 for kommuner eller bydeler, kun for
hele landet samlet.
Norge

2030

2050

Endring

MMMM

5 948 156

6 611 174

11,1 %

LLML

5 618 353

5 784 120

3,0 %

HHMH

6 385 802

8 138 945

27,5 %

Den samlede veksten for Norge fra 2030 – 2050 er 11,1 % ved middelsalternativet. Denne
veksten er benyttet i vurderingen av arealbehov i 2050.
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Det er stor usikkerhet knyttet til befolkningsvekst og til i hvilken grad de endrings- og omstillingsfaktorer som ligger til grunn for 2030-beregningen vil fortsette. Det er derfor gjennomført
beregninger for ulike scenarier:
•

2040 med videreføring av endrings- og omstillingsfaktorer (middels befolkningsvekst)

•

2040 uten videreføring av endrings- og omstillingsfaktorer etter 2030 (både med lav,
middels og høy befolkningsvekst), dvs. tre beregninger

•

2050 uten videreføring av endrings- og omstillingsfaktorer etter 2030 (middels
befolkningsvekst)

3.4.3

Resultat av beregningene

I tabellen under er resultatene fra arealberegningene vist avrundet).
Somatikk

PHA

F&U

Total
avrundet

Endring fra
idefase

%-endring

a) 2030 idefase

475 000

55 000

99 000

630 000

0

0%

b) 2030 u/omstilling

553 000

67 000

99 000

720 000

90 000

14 %

459 000

55 000

104 000

620 000

-10 000

-2 %

502 000

61 000

104 000

670 000

40 000

6%

567 000

68 000

119 000

750 000

120 000

19 %

421 000

54 000

95 000

570 000

-60 000

-10 %

519 000

60 000

110 000

690 000

60 000

10 %

OUS

c) 2040 MMMM
m/omstilling
d) 2040 MMMM fryst
omstilling
e) 2040 HHMH fryst
omstilling
f) 2040 LLML fryst
omstilling
g) 2050 MMMM fryst
omstilling

Om de enkelte beregningene:
a) 2030 Idéfase. Dette er arealberegningen slik den er presentert i Idéfaserapport 2.0, og
som er utgangspunktet for øvrige beregninger.
b) 2030 u/omstilling. Det er i arealberegningen av framtidens OUS lagt til grunn omstillingsfaktorer (se vedlegg 2 til idéfaserapport 2.0). For å vise effektene av forutsetningene om
omstillingsfaktorer, er det gjennomført en beregning av areal i 2030 uten disse
omstillingsfaktorer. Se også kapittel 3.3. Beregningen viser et arealbehov på 720 000 kvm
gitt nybygg.
c) 2040 MMMM m/omstilling. Denne beregningen er basert på demografisk utvikling fra
2030 til 2040 og at den årlige «takten» på omstillingsfaktorer fortsetter. Det er lagt til
grunn middels befolkningsframskriving. Beregningen viser at effekten av omstillingsfaktorer og demografisk utvikling nær utjevner hverandre, dvs. at arealbehovet i 2040 er i
samme størrelsesorden som i 2030.
d) 2040 MMMM u/omstilling. Denne beregningen er basert på demografisk utvikling fra
2030 til 2040 og ingen omstillingseffekt etter 2030. Det er lagt til grunn middels
befolkningsframskriving. Beregningen viser et arealbehovet i 2040 i størrelsesorden
670 000 kvm (gitt nybygg), dvs. 40 000 kvm høyere enn i 2030.
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e) 2040 HHMH fryst omstilling. Denne beregningen er basert på demografisk utvikling fra
2030 til 2040 og ingen omstillingseffekt etter 2030. Det er lagt til grunn høy
befolkningsframskriving. Beregningen viser et arealbehovet i 2040 i størrelsesorden
750 000 kvm (gitt nybygg), dvs. 120 000 kvm høyere enn i 2030.
f) 2040 LLML fryst omstilling. Denne beregningen er basert på demografisk utvikling fra
2030 til 2040 og ingen omstillingseffekt etter 2030. Det er lagt til grunn lav
befolkningsframskriving. Denne beregningen viser et arealbehovet i 2040 på i
størrelsesorden 570 000 kvm (gitt nybygg), dvs. 60 000 kvm lavere enn i 2030, noe som
skyldes en negativ befolkningsframskriving.
g) 2050 MMMM fryst omstilling. Denne beregningen er basert på demografisk utvikling fra
2030 til 2050 og ingen omstillingseffekt etter 2030. Det er lagt til grunn middels
befolkningsframskriving. Denne beregningen viser et arealbehovet i 2050 på i
størrelsesorden 690 000 kvm (gitt nybygg), dvs. 60 000 kvm høyere enn i 2030.
3.4.4

Drøfting av beregningene

Beregningen viser at for nær alle scenarier, er arealbehovet i 2040 og 2050 høyere enn i 2030.
Dersom middels befolkningsframskriving (MMMM-alternativet) og ingen omstillingseffekt etter
2030 legges til grunn, er arealbehovet i 2050 i størrelsesorden 10 % høyere enn i 2030, gitt
nybygg. En eventuell videreføring av endrings- og omstillingsfaktorer vil kunne redusere
arealbehovet. MMMM-alternativet bruker mellomnivået for hver av komponentene (fruktbarhet,
levealder, innenlandsk flytting, innvandring). Dette er befolkningsframskrivingenes
hovedalternativ og det som regnes som mest sannsynlig. Det er derfor prosjektets vurdering at
framtidens OUS bør ha en elastisitet tilsvarende 60 000 kvm for å møte kapasitetsvekst frem mot
2050, og det er i neste kapittel vist hvordan denne elastisitet kan ivaretas.
Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til befolkningsframskrivingen, og SSB skriver følgende
(ssb.no): «Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan folketallet og sammensetningen av
befolkningen i Norge vil utvikle seg. At anslagene spriker mellom de ulike alternativene, illustrerer
hvor stor betydning forutsetningene som legges til grunn har. Det er stor usikkerhet knyttet til
forutsetningene om innvandring, men også når det gjelder fruktbarhet, innenlandsk flytting,
utvandring og dødelighet kan utviklingen bli ganske annerledes enn vi har antatt. Usikkerheten i
befolkningsframskrivingene øker jo lenger vi ser fram i tid, og tallene blir også ekstra usikre når vi
skal framskrive mindre grupper, som folketallet i kommuner etter kjønn og ettårig alder.»
Ved en høyere befolkningsvekst enn middels, vil arealbehovet økes utover nevnte elastisitetsvurdering på 60 000 kvm. Beregningene viser at arealbehovet ved høy befolkningsframskriving og
ingen omstillingseffekt etter 2030, er i størrelsesorden 20 % høyere i 2040 enn i 2030, gitt nybygg.
Ved høy befolkningsvekst vil det være en ytterligere vekst fra 2040 og fremover. En utvikling med
høy befolkningsvekst innebærer at OUS må vurdere andre og mer omfattende tiltak for å møte
kapasitetsbehovet i 2040 og 2050, f.eks. et nytt sykehus på sted X.
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3.5
3.5.1

Elastisitet
Innledning

De regionale og nasjonale funksjonene vil følge befolkningsutviklingen2, men enda viktigere for
påvirkning på kapasitetsbehov av nasjonale/regionale funksjoner er forholdet mellom
sentralisering av ny høyspesialisert/utstyrskrevende behandling og desentralisering når
behandlingen blir etablert og gis i høyt volum. Sykdommer som er sjeldne eller krevende å
behandle i dag og derfor er lagt til region- eller landsnivå vil i framtiden kanskje desentraliseres,
og dermed utgå fra OUS sitt ansvar dersom behandlingen blir enklere eller forekomsten øker
vesentlig. Til gjengjeld vil eventuelt nye former for behandling eller nye sykdomsforløp kunne
sentraliseres til region- eller landsnivå. Det kan derfor antas at størrelsen av lands- og
regionfunksjoner i framtidens OUS vil være mindre påvirket av befolkningsutviklingen enn
lokalsykehusfunksjonene.
Lokalsykehusfunksjonen på Gaustad i alternativ 3, Delvis samling på Gaustad, er en støtte til den
høyspesialiserte behandlingen, spesielt traumevirksomheten. Volumet av lokalsykehusfunksjoner
som her er lagt til Gaustad er 2-3 bydeler, et omfang som er vurdert tilstrekkelig. Ved vekst i
befolkning som medfører behov for lokalsykehuskapasitet ut over dette kan det løses ved å levere
lokalsykehusfunksjoner fra Aker (eller annet lokalsykehus).
Behovet for elastisitet er med andre ord størst for lokalsykehusfunksjonen og utenfor Gaustad
både for alternativ 2 og 3.
3.5.2

Elastisitet knyttet til OUS sine lokaliseringer

Dette betyr at behovet for elastisitet knyttet til OUS sine lokaliseringer vil være avhengig av hvor
lokalsykehusfunksjoner skal utvikles i de forskjellige hovedalternativene. En betydelig andel av
framtidig aktivitetsvekst må forventes knyttet til kreft-virksomheten. På Radiumhospitalet bør
derfor uansett ivaretas muligheten for ytterlige utvidelser eller nybygg utover tiltakene planlagt i
begge alternativene.
I alternativ 2, delt løsning mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus, er alle
lokalsykehusfunksjonene lagt til Ullevål. Hovedvekten av nødvendig elastisitet må derfor ivaretas
her i dette alternativet. I tillegg må det ivaretas utvidelsesmuligheter for de regionsfunksjonene
som ligger på Ullevål i dette alternativet.
I alternativ 3 der lands- og regionsfunksjonene samles på Gaustad vil behovet for størst elastisitet
ligge på Aker som dedikert lokalsykehus. På Gaustad bør det prioriteres å opprettholde nødvendig
elastisitet i forhold til lands- og regionfunksjoner samt tilstrekkelig omfang av
lokalsykehusfunksjoner.
Med grunnlag i de overordnete beregningene av elastisitets-behov i forrige kapittel har prosjektet
derfor anslått en grov fordeling av nødvendig utvidelsespotensiale på OUS sine lokasjoner frem til
2050. Valgt utgangspunkt er scenario g som viser et arealbehov i 2050 på omtrent 690 000 kvm
(gitt nybygg), dvs. 60 000 kvm høyere enn i 2030. Følgende tabell viser hvordan denne eventuelle
generelle økningen i arealbehov burde kunne ivaretas fordelt på lokaliseringene i de forskjellige
alternativene:

2

Befolkningsutviklingen regionalt/nasjonalt er noe lavere enn lokalt.

06.04.2016

Side 22 av 30

Idéfase OUS, oppfølging av risiko etter vedtak i OUS styremøte 28.1.16

Elastisitet
60 tusen kvm

RAD

RH/
Gaustad

Ullevål

Alternativ 2,
vurdert behov

15

10

35

Alternativ 3,
vurdert behov

15

15

Aker

Ny tomt

30

Med grunnlag i dette har prosjektet vurdert potensiale for ytterlige utvidelser av areal for OUS
sine funksjoner på de forskjellige lokaliseringene.
3.5.2.1 Radiumhospitalet
Arealet på Radiumhospitalet summeres i dag til 110 500 kvm, hvorav mye er gammel og slitt
bygningsmasse. Idéfasen vurderer arealbehovet på Radiumhospitalet i 2030 til rundt 80 000 kvm
tilsvarende nybyggareal. Planlagt etablering av ny klinikkbygg på ca. 30 000 kvm vil erstatte store
deler av disse ineffektive arealene. Sammen med de andre nyere bygningene ved
Radiumhospitalet, stråleterapi, pasienthotell, laboratoriebygg og OCCI vil arealbehovet i 2030
dermed i stor grad bli dekket i «nybygg» med stor arealeffektivitet. Dette fører til at arealer i den
gamle bygningsmassen kan benyttes, bygges om eller rives og erstattes med nye bygg for å dekke
et eventuelt merbehov på 15 000 kvm etter 2030.
Tomten på Radiumhospitalet har i framtiden et potensiale tilsvarende minst det samme
bruttoarealet som den er bebygd med i dag. Selv om vernehensyn eller andre forhold krever å
opprettholde en andel «ineffektive» arealer blir dette mer enn kompensert med det betydelige
utbyggingspotensiale som ligger på tomten i dag og som benyttes for å etablere nytt klinikkbygg.
Gjennom etablering av en tydelig utbyggingsstrategi i den kommende konseptfasen for
Radiumhospitalet kan det sikres potensiale for å opprettholde nok elastisitet for å dekke et
merbehov på 15 000 kvm utover 2030 og i tillegg skape for eksempel mulighet for å etablere et
protonsenter på Radiumhospitalet.
3.5.2.2 Gaustad
Både i alternativ 2 og 3 foreslåes det å tilfredsstille arealbehovet på Gaustad gjennom en rekke
forskjellige tiltak der det tas i bruk alle mulighetene som ligger i området for nybygg, ombygg og
bruk av eksisterende arealer. Det anslåtte eventuelle utbyggingsbehovet etter 2030 på Gaustad er
forholdsvis lite sammenlignet med totalarealet som skal være plassert her i alternativ 2 (ca.
325 000 kvm) og alternativ 3 (ca. 400 000 kvm). Uavhengig av hvilken løsning som skal realiseres
er det derfor veldig sannsynlig at det i en neste planleggingsfase kan utarbeides en
utbyggingsstrategi som ivaretar dette eventuelle ytterlige utbyggingsbehovet.
I alternativ 2 – delt løsning – viser idefaserapporten hvordan et arealbehov for nye bygg på
omtrent 150 000 kvm på Gaustad kan realiseres. Dette er vist muliggjort uten bruk av deler av
Domus Medica eller arealer sør for ringveien som er utbyggingsstrategi i alternativ 3.
Parkeringstomten er i dette scenario benyttet for nybyggarealer på ca. 16 000 kvm.
Utbyggingspotensiale på denne tomten vurderes dog til omtrent det dobbelte av dette arealet og
et eventuelt ekstra arealbehov vil for eksempel kunne tilfredsstilles gjennom en større utnyttelse
av parkeringstomten. Et ekstra arealbehov som ligger over det anslåtte behovet for de deler av
OUS som ligger på Gaustad i alternativ 2 vil kunne tilfredsstilles ved å ta i bruk strategier brukt i
alternativ 3.
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I alternativ 3 – delvis samling – kreves det for Gaustadområdet at et arealbehov på omtrent
220 000 kvm eksklusive Rikshospitalet kan tilfredsstilles i tillegg til ca. 20 000 kvm
erstatningsarealer for pasienthotell og deler av Domus Medica.
Illustrasjonen av en mulig utbygging på Gaustad gjengitt i Idefaserapporten - Framtidens OUS,
Idéfase - Konkretisering etter høring, fra desember 2015 viser et bruttoareal på mellom 260.000
og 270 000 kvm nybyggareal i tillegg til Rikshospitalet og gir dermed en elastisitet på knapt 30 000
kvm. I tillegg er potensialet til parkeringstomten ikke fullt utnyttet i dette alternativet, og andel
påbygg og utvidelsesmuligheter av Rikshospitalet noe redusert i forhold til det som er anslått for
alternativ 2.
3.5.2.3 Ullevål
Grunnet tomtestørrelsen vurderes det at det generelle utbyggingspotensialet på Ullevål er
forholdsvis stort. Potensialet knyttet til somatisk virksomhet er dog begrenset gjennom
vernehensyn og tilknyttingsmuligheter til den tunge infrastrukturen i de mest sentrale byggene.
Vedlegget om fysiske løsninger til Idefaserapporten - Framtidens OUS, Idéfase - Konkretisering
etter høring, fra desember 2015 illustrerer allerede en mulig utbyggingsstrategi på Ullevål utover
2030 i tilfelle gjennomføring av hovedalternativ 2, som kan ivareta en utvikling av bygningsmassen
på Ullevål i et langt perspektiv.
3.5.2.4 Aker
Området som er regulert til helseformål på Aker sykehus omfatter omtrent 145 000 kvm.
Gjennom vurderinger gjort i konkretiseringsfasen av Idefasen etter høringen er dette arealet
vurdert å være tilstrekkelig stort for både et lokalsykehus etter variant 2 eller 3 fra
lokalsykehusutredningen. Dette er mulig selv om det tas hensyn til fredete og vernete bygg på
tomten.
Om Helsearena Aker konsentreres til de opprinnelige deler av sykehuset rundt Bygg 5 og ny
Storbylegevakt etableres på tomten blir en god del av den tilgjengelige elastisiteten i dagens
område brukt opp og det må sees etter strategier for å opprettholde en helt nødvendig elastisitet.
Her er det åpenbart 2 muligheter:
1. Å ta mindre hensyn til vern på tomten, eller
2. Utvide sykehustomten
Særlig sistnevnte vil også være behjelpelig til å forbedre adkomst-situasjonen til den sørlige delen
av tomten. Neste figur viser utvidelsesmuligheter av området som er regulert til helseformål ved
Aker sykehus med ca. 40 000 kvm.
Fredensborg eiendom har tre tomter med til sammen ca. 32 000 kvm. For å oppnå ønsket
elastisitet etter 2030 bør to av de tre tomtene på sikt omreguleres til helseformål (Fredensborg
eiendom planlegger nybygg – boliger på disse tomtene, noe som vil kunne komme i konflikt med
helsevirksomhetens framtidige utviklingsbehov). Problemstillingen er tatt opp med både Plan- og
bygningsetaten og med Fredensborg eiendom.

06.04.2016

Side 24 av 30

Idéfase OUS, oppfølging av risiko etter vedtak i OUS styremøte 28.1.16

8000 m2
mål mål

Det er gjort vurderinger hvordan denne elastisiteten kunne tas i bruk over tid og hvilke
konsekvenser dette får. Det har blitt sett på 2 forskjellige utgangspunkt:
1. Etablering av lokalsykehusvariant 2 (ca. 135 000 m²) med senere utvidelser (30 – 50 %).
Denne løsningen er inkludert i hovedalternativ.
2. Etablering av lokalsykehusvariant 3 (ca. 165 000 m²) med senere utvidelser (30 – 50 %).
Denne løsningen kan eventuelt bli aktuell ved en ny ansvarsfordeling for OUS på
bydelsnivå.
For området rundt lokalsykehuset på Aker er det definert en nødvendig elastisitet på omtrent
30 000 kvm frem til 2050. Denne elastisiteten kan ivaretas ved en tilnærming tilsvarende denne
som er vist i de neste figurene:
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Figur som viser utvidelsesmuligheter mot sør ved lokalsykehusvariant 2 på Aker

Figur som viser utvidelsesmuligheter mot sør ved lokalsykehusvariant 3 på Aker
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3.6

Tekniske rådgiveres vurdering av bygg 6 på Aker

Oppgradering av bygg 6 (høyblokken i kjerneområdet) på Aker har av enkelte vært påpekt som en
mulighet for å øke OUS kapasitet på kort sikt, da primært sengekapasitet. Dette frarådes av
tekniske rådgivere i Norconsult og Multiconsult som har sett på bygget (ref. vedlagte notater).
Eksisterende teknisk infrastruktur er i sin helhet utrangert og oppfyller på de fleste felt ikke
dagens standard til utførelse. Bygget er heller ikke tilrettelagt for etablering av moderne
infrastruktur inkl. VVS, blant annet gjelder dette innvendige bærevegger, førings/kommunikasjonsveier og etasjehøyder.
Det tekniske kostnadsbilde vil trolig ikke forsvare en slik videreføring. Etablering av ny
infrastruktur vil ligge i samme kostnadsområde som ved et nybygg. Dette fordi det ikke ligger til
rette for gjenbruk av teknisk anlegg.
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4

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

WSP har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus (OUS) gjennomført en kvalitativ ROS-analyse i
prosjektet. Oppdragsgivers hensikt har vært å få et nytt blikk på løsningene og tilhørende risiko,
samt å få utarbeidet et forslag til systematikk for videre risikohåndtering. Utarbeidet ROS-rapport
er vedlagt.
ROS-analysens forutsetninger og rammebetingelser er basert på forelagt idéfaserapport,
styremøtereferater, rapport fra ekstern kvalitetssikrer og annen prosjektdokumentasjon.
Gjennom et ROS-seminar er relevante risikoforhold kartlagt og prioritert i forhold til
risikoeksponering. Representanter fra Helse Sør-Øst RHF, UiO, brukere, medisinsk personale,
tillitsvalgte, verneombud, representanter fra sykehusdrift Ullevål og Rikshospitalet har, i tillegg til
nøkkelpersoner i prosjektledelsen vært viktige bidragsytere i denne kartleggingen. I tillegg er
prosjektets egne risikoanalyser og analyser fra Multiconsult og Norconsult gitt utdypet grunnlag
for vurdering av gjennomføringsrisiko.
Høyeste rangerte risikoforhold knyttet til konseptvalget vises i tabell nedenfor
Alt. 2
Delt løsning

Alt. 3
Delvis samling Gaustad

Nr

0-alternativet

1

Pasientbehandling/-miljø

Dårlig arbeidsmiljø og
pasientmiljø ved langvarig
ombygging / rehabilitering
under drift. Pasientsikkerhet
ved utbygging nær og på
sykehus i drift

Reguleringsrisiko

2

Det blir få muligheter for
å realisere driftsfordeler
ved innovasjon eller
stordrift etc.

Gamle bygg medfører økt
tidsbruk og kostnad. Omfang
øker mer enn antatt.

Mulighet for forbedret
kompetansebedrift (+)

3

Uhensiktsmessig med
drift på flere lokasjoner

Grunnforhold kan medføre økte
kostnader i utbygging

Driftssituasjon på Ullevål ved
utvikling på Aker og Gaustad

4

Arbeidsmiljø reduseres.
Motivasjon ved å arbeide
i moderne lokaler

Mulighet for forbedret
kompetansebedrift (+)

Mulighet for realisering av
ønsket utvikling og
lokalsykehuset som viktig
utdanningsarena (+)

5

Risiko for redusert nivå
på kompetanse-bedriften
OUS

Gamle bygninger med fremtidig
vedlikeholdsbehov medfører
økte kostnader i driftsfase,
behov for rokeringsbygg,
erstatnings-bygg etc.

Risiko for at antatt
driftsoptimalisering ved
samling av funksjoner ikke
kan realiseres

De fleste risikoforholdene representerer negative konsekvenser i alternativene, men ett forhold i
Alternativ 2 og to forhold i Alternativ 3 er positive muligheter, disse er markert med (+) i tabellen.
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Risikoeksponeringen i Alternativ 3 er vesentlig lavere enn for Alternativ. 0-alternativet har størst
risikoeksponering. Alle risikoforhold er gule, dvs. det er ikke kritisk å iverksette tiltak nå (men
tiltak må iverksettes ved videreføring av prosjektet).
ROS-analysen inkludert utarbeidet risikoregister legger et grunnlag for prosjektets videre
risikostyringsregime.
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