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Nytt Klinikk- og Protonbygg på Radiumhospitalet



• Nytt klinikkbygg og protonsenter skal bidra til å utvikle Radiumhospitalet 
til et helhetlig, fremtidsrettet og driftseffektivt kreftsykehus for Oslo, for 
regionen og for landet for øvrig. 

• Radiumhospitalet er et elektivt sykehus med døgn- og dagbehandling og 
består av flere eksisterende bygninger i tillegg til de to nye byggene.

• Et mål med innføring av protonbehandling er at flere skal overleve og 
kunne leve lengre med kreft, og at dette gir økt livskvalitet for 
kreftpasienter og pårørende.

Konsept



Viktige beslutningspunkter
• Konseptrapport for nytt klinikkbygg – godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF juni 2017 

(sak 071-2017)

• Godkjenning av konseptfase del II (skisseprosjekt) og samordnet gjennomføring av nytt 
klinikkbygg og protonsenter. Vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF i februar 2018 (sak 11-
2018)

• Skisseprosjekt for protonsenter behandlet og godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF i 
desember 2018 (sak 116-2018)

• Justert kapasitet i protonsenteret besluttet i april 2019 (sak 026-2019)

• Revidert skisseprosjekt for protonsenteret godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 
2019 (sak 049-2019)

• Forprosjekt for nytt klinikkbygg og protonsenter – godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 
november 2019 (sak 097-2019)



Prosjektfakta
• Byggherre

• Helse Sør-Øst RHF

• Fremtidig drifter

• Oslo universitetssykehus HF

• Areal

• 44 259 m2

• Kostnadsramme

• 4 540 MNOK (P50)

• Prosjektfase 

• Forprosjekt styrebehandles 21.11.19

• Fremdrift 

• Riving 2019

• Grunnarbeider og fundamentering 2020

• Byggestart 2020

• Ibruktakelse innen utgangen av 2023

• Prosjekteringsgruppen er Norconsult AS med underleverandører



Hva har skjedd siden forrige nabomøte
• Forprosjektet er utviklet i perioden mars-september 2019 

• Forberedende arbeider på tomten før byggestart som forutsatt i årsskiftet 
2019/2020

• Dette omfatter:

- Rokadeprosjekt i regi av Oslo universitetssykehus HF fra mars 2018

- Omlegging av teknisk infrastruktur fra høst 2018

- Riving og miljøsanering av deler av eksisterende bebyggelse fra vinter 2019 til 
cirka februar 2020

• Oppstart grunnarbeider tidlig vinter 2020



Oppstart rive- og gravearbeider den 23.5.19







Forprosjektets formål 

• Verifisere at prosjektet kan 
gjennomføres innenfor gitte 
økonomiske rammer 

• Optimalisere konseptet slik at 
det framstår som ett bygg

• Sørge for gode forbindelser til 
eksisterende bygg og god 
intern flyt

• Optimalisere 
bygningsstrukturen



Prosjektutvikling 2

Hovedgate fra bygg C til bygg K

Reduksjon fra 4 til 3 gantry gir 
mulighet til å rotere bunkerdelen

Gode forbindelser til klinikkbygg

Framtidig mulig kobling mot vest

U-formen er fleksibel

God tilkobling til hovedgata





PLAN U 1     Hovedinngang og fellesområder

LYSGÅRD NORD

LYSGÅRD SYD
Grønne hager og uteområder 

FORPLASS OG 
HOVEDINNGANG

HOVEDTRAPP HOVEDEKSPEDISJON PASIENTINFORMASJON OG VESTIBYE

PASIENTINFORMASJON OG VESTIBYLE

Til bygg A B C

KAFE`KIOSK SOSIAL SONE

SITTEPLASSER       SOSIAL SONE

Inn til Protonbygget Inn til Protonbygget

Hovedtrapp og heiser til sengeområder og behandlingsområderAuditorium



Hovedgata



Konseptet



Klinikk- protonbygg RAD, Kvartalsvis Faseplan Q4-2019

Avsluttes
i kvartalet

Startes
i kvartalet

Pågår fra 
forrige kvartal

Fargekoder

Startes og avsluttes
i kvartalet

Settes i operativ drift
i kvartalet

Provisorisk vann og avløp bygg F
(erstatning for inntak via bygg H)
Trafikkavvikling til J
Start i perioden7

Rive bygg D
Store konsekvens for sykehus i drift  

Rive bygg C 
Store konsekvens for sykehus i drift  

12

11

Brakke-
rigg

11

12

. Etablering drop-off helseekspressen13b

13 b



Klinikk- protonbygg RAD, Kvartalsvis Faseplan 
Q1-2020

Avsluttes
i kvartalet

Startes
i kvartalet

Pågår fra 
forrige kvartal

Fargekoder

Startes og avsluttes
i kvartalet

Settes i operativ drift
i kvartalet

Provisorisk vann og avløp bygg F
(erstatning for inntak via bygg H)
Trafikkavvikling til J
Start i perioden7

Brakke-
rigg

.    Oppstart grunnarbeider13a

7

13 a

13 b

. Etablering drop-off helseekspressen13b



Takk for oss!


