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OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS’ 
UTBYGGINGSPLANER

Ufullstendige utredninger og skyhøy pris

Rolf Kåresen*, Dag Hovland** og Tor Winsnes***. * Tidligere sjeflege, Ullevål sykehus, 
** Pensjonert arkitekt og prosjektleder, *** Pensjonert sivilarkitekt

De planene Oslo universitetssykehus (OUS) 
arbeider med er Norges største sykehusut-
byggings-prosjekt noensinne. Det dreier seg 
om nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet 
med protonsenter, ny sikkerhetsavdeling 
ved Ila fengsel, nytt lokalsykehus på Aker og 
en utbygging av Rikshospitalet på Gaustad. 
De to siste prosjektene skal bygges i to faser 
hvor den første skal ferdigstilles i 2028 og 
den andre i en usikker fremtid, men antydet 
2032. Etter det skal Ullevål sykehus legges 
ned og området selges til byutvikling. 

Prosjekthistorikk
Starten er at Bjørn Erikstein fikk stillingen 
som administrerende direktør i OUS i 
desember 2011 med en visjon om å samle 
alle regionsfunksjoner, inkludert traume-
senteret, på Gaustad eller Ullevål. Aker og 
Radiumhospitalet skulle nedlegges. Dette 
til tross for at hans forgjenger, Siri Hatlen, 
hadde utredet dette og funnet at det ble for 
stort, for dyrt og at tomta på Gaustad var 
for trang. Hun hadde fått et vedtak i OUS-
styret om at man skulle gå videre med en 
delt løsning som beholdt de spisse regions-
funksjonene på Gaustad og Radiumhospi-
talet. På Ullevål skulle de nedslitte, gamle 
klinikkbyggene rives og erstattes med nye 
bygninger slik at det kunne bli et moderne 
akuttsykehus med traumesenter. Prisen var 
beregnet til cirka 17 mrd. kr. Da hun ikke fikk 
gjennomslag for dette, gikk hun av. 

Dermed starter utredningen av et 
gigantsykehus på over 600 000 m² på 
Gaustad eller Ullevål. Man fant at det var 
plass begge steder, men at Gaustadalter-
nativet var best og billigst. Det forutsatte 
imidlertid tunell eller lokk over Ring 3, noe 
Veivesenet motsatte seg av både tekniske 
og økonomiske grunner. Derfor ble det hel-

omvending i 2014, og man startet utredning 
av tre alternativer: 

 y Alternativ 1: 0-alternativet, dvs. å drifte 
videre i eksisterende bygningsmasse. 

 y Alternativ 2: Delt løsning mellom Ullevål 
og Gaustad. 

 y Alternativ 3: Delvis samling på Gaustad, 
nytt lokalsykehus på Aker og fortsatt 
drift av Radiumhospitalet. 

For å gjøre en lang historie kort beslutter 
styrene i OUS og Helse Sør-Øst (HSØ) 
våren 2017 at alternativ 3 skulle utredes 
videre. Vedtaket ble gjort på tross av at 
ekstern kvalitetssikring av prosessen tidlig 
i 2016 påpekte at utredningen av alternati-
vene var ufullstendig. Firmaet Opak Metier 
uttalte: 

 y Risikoen i alternativ 3, delvis samling på 
Gaustad, er betydelig større enn det som 
fremkommer i rapporten.

 y Det er bekymringsfullt at prosjektet, 
basert på prosjektets egne kapasitets-
framskrivninger, ikke har løst behovet for 
kapasitet når nytt sykehus er ferdig.

 y Mener det derfor ikke på nåværende 
tidspunkt kan tas en beslutning om å 
gå videre med kun alternativ 3 sammen 
med nullalternativet til konseptfasen. Det 
er heller et spørsmål om antall versjoner 
av alternativene bør økes, eventuelt nye 
alternativer bør utredes

Firmaet WSP skrev bl.a.:
 y OUS-styret og byrådet i Oslo har uttalt 

seg om foreliggende skisserte alternati-
ver og allerede nå anbefalt alternativ 3. 
Anbefalinger på nåværende tidspunkt 
er fattet på et prematurt grunnlag og gir 
uheldige føringer sammenliknet med et 
ideelt forløp.
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Etter vår oppfatning er det maktarroganse 
når Bjørn Erikstein og hans stab ikke fulgte 
opp rådene. Det er med undring vi obser-
verer at styrene og helseministeren ikke 
har sett dette poenget. Resultatet er at 
bare alternativ 3 utredes og legges frem for 
styret i HSØ 13. desember 2018. 

Som følge av kompleksiteten i 
prosjektene, vil vi i resten av artikkelen kon-
sentrere oss om Gaustad og Ullevål selv om 
det også er problemer knyttet til gjennom-
føringen av prosjektene på Aker og Ila.

Befolkningsvekst og dekning
Det sentrale spørsmålet rundt sykehusut-
bygging er hvorvidt planleggingen dekker 
befolkningens behov. I dette tilfellet blir 
det en betydelig underdekning. Planene 
må se Oslo og Akershus som et samlet 
opptaksområde. Akershus universitets-
sykehus (A-hus) er allerede sprengt og må 
daglig overføre et tosifret antall pasienter 
til Diakonhjemmet  Sykehus. Det er også 
snakk om å tilbakeføre de tre oslobydelene 
som A-hus dekker til OUS. Befolknings-
utviklingen sammenliknet med planlagt 
sykehus kapasitet frem mot 2040, er 
vist i tabell 1. Den viser at i 2030 vil det 
være cirka 240 000 innbyggere i Oslo og 
Akershus som står uten lokalsykehus og i 
2040 366 000 dersom Ullevål legges ned. 
Beholder man det og dropper Gaustad, som 
skal dekke 147 000 innbyggere, vil Ullevål, 
som i dag dekker 400 000 innbyggere for 
kirurgi og 240 000 for generell indreme-
disin, sammen med et nytt Aker tilnærmet 
dekke befolkningsveksten frem mot 2030 
mens kapasiteten blir for liten i 2040. 

OUS-ledelsen sier videre at utbyg-
ging skal vurderes i utbyggingens fase 2, at 
150 000 liggedøgn skal fjernes ved effektivi-
sering og at Lovisenberg Diakonale Sykehus 

og Diakonhjemmet Sykehus skal overta 
større oppgaver. Det finnes ingen planer 
som forteller hvordan dette skal gjennomfø-
res. Uansett vil det ha kostnader som ikke er 
synliggjort. Liggedøgnseffektiviseringen er 
av byråd for helse og omsorg i Oslo karakte-
risert som urealistiske. 

Tomtenes egnethet 
Rikshospitalet
På Gaustad er tomten svært trang. Den 
foreslåtte bebyggelsen bryter med kommu-
neplanen og tilnærmet alle regulerings- og 
fredningsbestemmelsene for området. 

Nødvendig utbyggingskapasitet er av 
OUS beregnet til 185 000 m². For å dekke 
arealbehovet må tre om lag 60 m høye 
bygninger presses inn i område SØR foran 
hovedinngangen til Rikshospitalet og videre 
en rad av 30 - 50 m høye bygninger nedover 
mot Ring 3. To opptil 40 m høye bygninger 
skal i tillegg plasseres mellom Rikshospi-
talet og Gaustad sykehus. Alle bygningene 
planlegges med stor andel ubrukelige 
arealer uten dagslys (figur 1). Sammenliknet 
med dagens tillatte bygningshøyde mot 
Gaustad sykehus på 12 m, vil disse bygnin-
gene ødelegge den dominerende posisjo-
nen Gaustad sykehus skal ha i landskapet 
(figur 2). Dette har både byantikvaren og 
riksantikvaren sett, og i uttalelse til plan- og 
bygningsetaten av 2. oktober 2018 skriver 
Byantikvaren: «-- fraråder planalternativ 1 
sterkt, og anbefaler at forslagsstiller ikke går 
videre med dette planalternativet. Dersom 
planalternativ 1 (figur 1 og 2) legges til grunn 
for videre planprosess, vil Byantikvaren 
vurdere å oversende plansaken til Riksanti-
kvaren for vurdering av innsigelse». På lang 
sikt, når det nåværende Rikshospitalet må 
rehabiliteres og sykehuset utvides, finnes 

Årstall Oslos 
befolkning

Akershus 
befolkning

Sum A + O Planlagt 
sykehuskapasitet*

Manko

2015 658 390 594 799 1 253 189
2030 788 928 704 109 1 493 037 1 256 000 237 000**
2040 853 931 768 436 1 622 367 ? samme 366 000

Tabell 1. *Planlagt sykehuskapasitet basert på de tall OUS-ledelsen har oppgitt som 
befolkningsunderlag for Aker og Gaustad og den kapasitet de øvrige sykehusene Ahus, 
Bærum sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus har i 2018. ** 
Befolkningsutvikling i Oslo og Akershus 2015, 2030 og 2040 med middeltall fra Statistisk 
sentralbyrås framskrivninger juni 2018. 
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det ikke reserveareal hvis man ikke velger å 
rive deler av Gaustad sykehus. I argumenta-
sjonen mot å bygge på Ullevål har vanske-
ligheter med å bygge inntil et sykehus i drift 
vært brukt. Denne argumentasjonen kan i 
langt større grad brukes på Gaustad. Idé-
fasens 85 000 m² på forplassen har økt til 
anslagsvis 150 000 m² og vil kreve massive 
inngrep i det eksisterende sykehuset, slik de 
siste illustrasjonene fra HSØ viser. Det er 
ikke lenger «krevende» å opprettholde drif-

ten av Rikshospitalet i anleggsperioden, 
sannsynligvis må store deler stanse. 

Ullevål sykehus
Ullevål sykehus har en god del gammel og 
utdaterte bebyggelse. Men det er også ca. 
80 000m² bygninger bygget mellom 1995 
og 2014 og rundt 30 000 m² rehabiliterte 
eldre bygg. Disse er vel så moderne som 
Rikshospitalet og tilsvarer et like stort 
areal som det nye lokalsykehuset som 
planlegges på Aker. 

Ullevål sykehus har en byggeklar 
tomt på 250 dekar som gradvis kan byg-
ges ut til et nytt, stort regionsykehus uten 
vesentlige terreng- og infrastrukturtiltak. 
I første fase bygges et nytt klinikkbygg på 
cirka 60 000m² i sone 1 (figur 3). Da kan 
man rive de over 100 år gamle klinikkbyg-
gene (2 i figuren) og tømme de øvrige som 
samlet utgjør det «gammeldagse» Ullevål. 
Etter at det gamle er revet kan det bygges 
nytt. På sikt, eller som et alternativ, kan 
sykehuset bygges ut både i sone 4 og sone 
3 der dagens bygninger lett kan fjernes. 

Ulempene ved å bygge ut et 
sykehus mens det er i drift, faller ut til 
Ullevåls fordel. På Ullevål vil pasientavde-
lingene i liten grad berøres av utbyggingen 
i sone 1. Sammenliknet vil nedbyggin-
gen av adkomsttorget på Rikshospitalet 
med rundt 150 000 m2 vegg-i-vegg med 
dagens sykehus medføre massive ombyg-

ginger. Alle intensivavdelingene og mye 
av Kvinne-barn-avdelingen må sannsyn-
ligvis evakueres i store deler av byggepe-
rioden, noe som vil lamme den sentrale 
virksomheten. 

Grunnforholdene på Ullevål er upro-
blematiske, men fornyelse av den tekniske 
infrastrukturen gir kostnader. Sammenlik-
net med omlegging av veier, trikkelinjer og 
sikkerhetsadkomst på Gaustad, blir disse 
kostnadene likevel små.

Figur 1. Gaustad sykehus (mørk blå) og de grønne 
arealene er enten fredet eller vernet. Utvidelse (rød) av 
Rikshospitalet ( blå): I ØST med 3-9 etasjer, i SØR med 
8-14 etasjer.

 

Figur 2. Terrengsnitt med høyblokk på 14 etasjer i SØR, 9 etasjer mot Gaustad sykehus med tårnbygget i 
ØST (ny bebyggelse er rosa). 
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Medisinske 
problemstillinger
11. november 2017 skrev Fagråd for Trau-
matologi, OUS: «I lokalsykehusgruppen i 
Idéfase-prosjektet ble det beskrevet at det 
regionale akutt- og beredskapssenteret 
må ha minst 60 % av dagens befolknings-
grunnlag (på Ullevål) for å sikre en ade-
kvat akuttkirurgisk virksomhet ved en ny 
lokalisering. I dag har Ullevål akuttkirurgisk 
funksjon for 410 000 innbyggere, og 60 % 
av dette er 240 000 (tilsvarer 5 bydeler). Å 
redusere befolkningsgrunnlaget til 150 000 
(3 bydeler) av plasshensyn medfører at det 
ikke vil bli et adekvat grunnlag for den akutt- 
og beredskapsfunksjonen som er tenkt lagt 
til Gaustad.» Denne klare meldingen har 
ikke hatt noen effekt idet lokalsykehusbe-
folkningen på Gaustad i fase 1 ligger fast på 
cirka 150 000. Dette kan være en potensiell 

trussel mot liv og helse fordi kompetanseni-
vået ikke kan opprettholdes.

I juni 2018 ble det avhold et kvali-
tessikringsmøte hvor bl.a. alle klinikksjefene 
i OUS deltok. Der kom det frem at det ved 
flytting i to faser vil være meget høy risiko 
for liv og helse dersom øyeblikkelig hjelp for 
barn ble liggende igjen på Ullevål sammen 
med fødsler, men uten blodbank. Som 
konsekvens av dette bestilte OUS 12. juli 
2018 utredet 14 000 m² ytterligere areal på 
Gaustad og 25 000 m² på Aker. Rammen 
på Gaustad i fase 1 ble dermed øket til cirka 
95 000 m². Det er ukjent om dette løser 
problemene da det ikke er gjennomført 
noen kvalitetssikring. En fag- og virksom-
hetsrapport fra alle fagmiljøene er varslet, 
noe som vil være kritisk for den videre 
planleggingen.

Figur 3. Ullevål sykehus med utbyggingssonene. Mørk røde bygninger er fredet 
med tilliggende park. Mørk blå bygninger har høy bruksverdi. Øvrig bygninger 
kan rives eller innpasses i ny bebyggelse.
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Kostnadsbildet
I OUS’ egen økonomiske langtidsplan (ØLP) 
2019-2027 fra mai 2018 er det oppgitt at 
samlet investering til Aker, Radiumhospi-
talet, Gaustad og Ila er 41,3 mrd. kr hvorav 
23,9 mrd. på Gaustad. Vedlikehold, drift og 
bruk av medisinsk-teknisk utstyr på gamle 
bygninger i en 10-15 år lang byggeperiode 
koster 9,8 mrd. kr. Samlet investeringsbe-
hov blir da 51,1 mrd. kr. En gevinstrealise-
ringsanalyse som er levert HSØ fra OUS 
28. september i år, vil vise om sykehuset 
har økonomisk bærekraft. Driften gir neppe 
overskudd idet ØLP har nedjustert drifts-
overskuddet i perioden 2019-2022 fra 1,8 
til 0,4 milliarder kr, og i år går sykehuset så 
vidt i balanse. 

Det som er klart er at man kan 
spare mellom 20 og 30 mrd. kr ved å la 
Rikshospitalet forbli som det er, et høyspe-
sialisert, elektivt sykehus, og videreutvikle 
Ullevål (Siri Hatlens opprinnelige forslag). 
Regnestykket ser slik ut: Droppe Gaustad-
utbyggingen 24 mrd. kr, slippe erstatning 
for Kreft- og Isolatsenteret på Ullevål 2 mrd. 
kr, slippe nytt lokalsykehus for 200 000 
personer ca. 10 mrd. kr fordi Ullevål har 
nær dobbel kapasitet i forhold til det som 
planlegges på Gaustad. Fra dette trekkes 
kostnad for nytt klinikkbygg på Ullevål 6-7 
mrd. kr. Sparepotensialet er dermed ca. 30 
mrd. kr. Om man tror at befolkningsveksten 
ikke vil kreve enda et lokalsykehus, reduse-
res sparepotensialet til 20-25 mrd. kr. Det 
er mye penger som for eksempel kan gå til å 
utvide de trange arealrammene i prosjektet, 
eller til andre sykehusprosjekter i regionen. 

Sammenfatning
Konseptfaseutredningen på Gaustad har så 
langt avslørt følgende risiko: 

 y Det finnes ingen brukbare utbyggingsa-
realer for Rikshospitalet når den eldste 
delen skal skiftes ut. 

 y Utbyggingen krever en ny regulerings-
plan som vil være ødeleggende for det 
fredede Gaustad sykehus (konf. Byanti-
kvarens og Riksantikvarens uttalelse til 
Plan- og bygningsetaten) og som ikke vil 
imøtekomme fremtidig arealbehov.

 y En kompakt utbygging av Rikshospitalet 
med høyblokker vil ødelegge kvalitetene 
i det nåværende Rikshospitalet og anleg-
gets forhold til landskapet rundt.

 y Utbyggingen vil medføre store driftsfor-
styrrelser for Rikshospitalet i byggefasen.

 y Befolkningsunderlaget for traumesen-
teret er for lite til at kompetansen og 
kapasiteten kan opprettholdes på nivå 
med den som i dag er på Ullevål. Det kan 
ha konsekvens for liv og helse.

 y Ikke realistiske effektiviseringsplaner.
 y Et kostnadsbilde som er fire ganger 

dyrere enn for de samme funksjonene på 
Ullevål.

Risikobildet er grunnen til at styret når det 
i møte 13. desember 2018 behandler kon-
septfaseutredningene, bør benytte vedtak 
om risiko i sak 072/2017 HSØ fra juni 
2017: «5. Styret påpeker at det er knyttet 
gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalter-
nativene og ber om at det ikke utelukkes 
alternativ plassering innen Oslo universi-
tetssykehus HFs tomtearealer om risikobil-
det tilsier dette. Styret skal holdes orientert 
underveis i utredningen og spesielt knyttet 
til gjennomføringsrisiko». 

Tiden er inne til å starte den kon-
septfaseutredningen for Ullevål som skulle 
vært gjort våren 2017. En slik utredning 
vil koste noe, men i forhold til de svære 
investeringene som skal gjøres og sparings-
potensiale, er det ubetydelig. Utredningen 
vil neppe føre til tidstap for prosjektet fordi 
omreguleringene som må gjennomføres 
på Gaustad, tidligst kommer til politisk 
behandling vinteren 2020/2021. På Ullevål 
foreligger det en godkjent reguleringsplan 
for sykehusbygg opp til 8 etasjer, noe som 
i tid mer enn oppveier tiden det tar å utar-
beide en konseptfaseutredning. Kanskje får 
ikke planene for Gaustad godkjenning! Uten 
en plan B får man da betydelige problemer 
og forsinkelser. 


