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SAK NR 053-2018 

STATUS KONSEPTFASE VIDEREUTVIKLING AV AKER OG GAUSTAD 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering.   
 

2. Styret ber om å bli holdt orientert om det samlede risikobildet knyttet til videreutvikling 
av Oslo universitetssykehus HF  

 
 
 
 
 
 
Hamar, 7. juni 2018 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
  



 

 Side 2 av 9 

 

1. Hva saken gjelder 

 
Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF fattet følgende vedtak i møte 24.06.16: 

1. Foretaksmøte godkjenner Helse Sør-Øst RHF sitt fremtidige målbilde for Oslo universitetssykehus HF 
med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus 
på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.  

2. Foretaksmøte ber om at det ved utvikling av Aker sykehus som lokalsykehus på sikt kan legges til rette 
for å overta ansvaret for spesialisthelsetilbudet for de tre Oslobydelene som i dag tilhører Akershus 
universitetssykehus HF sitt opptaksområde. 

3. Foretaksmøte slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF vil starte med konseptfase for regional 
sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet, og at den første utviklingen på Aker og 
Gaustad planlegges startet opp samtidig og vil foregå parallelt.  

 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 15. juni 2017 sak om videreføring av planer for 
videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF (sak 072-2017). Styret fattet følgende vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus HF videreføres med 
oppstart konseptfase for Aker og Gaustad. 

2. Styret forutsetter at det videre arbeid tilrettelegges med oppstart konseptfase ved årsskiftet 2017/18. 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfasen for hhv. Aker og 
Gaustad. 

4. Styret ber Oslo universitetssykehus HF om å avsette nødvendige ressurser til medvirkning og forankring, 
utvikling av virksomhetsmodell, driftskonsepter og bemanning, samt planer for gevinstrealisering. 

5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke 
utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om risikobildet tilsier 
dette. Styret skal holdes orientert underveis i utredningen og spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko. 

6. Styret forutsetter at det ikke gjøres disponeringer mens utredningen pågår som kan hindre alternative 
løsninger i fremtiden. 

7. Styret legger til grunn at konseptfasen for både Aker og Gaustad gjennomføres innenfor en samlet ramme 
på 100 MNOK inkl. mva. og at konseptfaserapportene for hhv. Aker og Gaustad legges frem for styret 
til godkjenning i desember 2018. 

 
På bakgrunn av vedtaket i styresak 072-2017 ble det utarbeidet et mandat for konseptfasen for 
Aker og Gaustad, som ble lagt frem for styringsgruppen for videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF i møte 20.09.17. Styringsgruppen består av representanter fra ledelsen i 
Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF, representanter fra Oslo kommune og 
Universitetet i Oslo, en representant fra Kunnskapsdepartementet, en observatør fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, samt brukerrepresentant, tillitsvalgte og hovedverneombud fra Oslo 
universitetssykehus HF. Det er engasjert prosjektledelse fra Sykehusbygg HF til å lede det videre 
arbeid med utvikling og gjennomføring av konseptfasen. I januar 2018 ble det engasjert egen 
prosjekteringsgruppe for hhv. Aker og Gaustad og arbeid med utvikling av konseptfasen startet i 
februar 2018. Arbeidet med konseptfasen følger veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 
Det er i tillegg engasjert ekstern kvalitetssikrer som følger prosjektet og jevnlig rapporterer 
observasjoner og påpekninger.  
 
Hensikten med dette saksframlegget er å gi styret i Helse Sør-Øst RHF en status for prosjektet 
inkludert risikoforhold. 
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2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Status i prosjektet 

Prosjektet har nå gjennomført steg 1 av konseptfasen hvor det er utredet ulike utbyggings-
alternativer for å belyse mulighetene på de aktuelle områdene. Gjennom arbeidsprosessen er 
alternativene bearbeidet til tre konseptuelle løsninger for hvert av prosjektene. Disse er 
sammenlignet og evaluert slik at det nå foreligger anbefalinger om et alternativ for hhv. Aker og 
Gaustad. Anbefalingene skal behandles i styret i Oslo universitetssykehus HF den 21.06.18 og vil 
danne grunnlag for utvikling av skisseprosjekt i steg 2 av konseptfaseutredningen.  
 

2.2 Arbeidsprosess og medvirkning 

Det er gjennomført flere mulighetsstudier for utvikling av nye bygg på Aker og Gaustad og disse 
er lagt frem i bredt sammensatte arbeidsmøter, med deltakere fra Oslo universitetssykehus HF, 
Universitetet i Oslo, planrådgiver, prosjektorganisasjonen og prosjekteringsgruppen. Hensikten 
med disse arbeidsmøtene har vært å få belyst mulighetsrommet for sykehusutvikling på de 
aktuelle områdene og drøfte forbedring av aktuelle konsepter og utelukking av mindre gode 
konsepter.  
 
Oslo universitetssykehus HF har etablert et eget opplegg for medvirkning for videreutvikling av 
Aker og Gaustad. Strukturen bygger i all hovedsak på samhandlingsstrukturen som ble benyttet i 
forbindelse med nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og ny regional sikkerhetsavdeling.  
 
Det er etablert flere fagvise fokusgrupper for videreutvikling av Aker og Gaustad, samt felles 
tverrgående fokusgrupper. Hver fokusgruppe har eget mandat. Deltakerne består av 
representanter for klinikkledelsen, vernetjenesten, tillitsvalgte og brukere. Fokusgruppene ledes av 
en gruppeleder med forankring i relevant klinikk. Fokusgruppen for forskning, undervisning og 
universitet er ledet av representant fra Universitetet i Oslo.  
 
Det er gjennomført fire møter i fokusgruppene, hvorav de to første har hatt fokus på 
nærhetsbehov og funksjonelle sammenhenger som innspill og grunnlag for 
funksjonsprogrammet. Møteserie tre og fire har medgått til analyser av utbyggingsalternativer og 
innspill til evaluering. Møtene frem til tredje møteserie er i hovedsak gjennomført felles for 
videreutvikling av Aker og Gaustad.  
 
I tillegg til fokusgruppene er det etablert en felles samhandlingsgruppe som består av 
fokusgruppeledere, klinikkledere, brukerrepresentant, tillitsvalgte og vernetjenesten, samt 
Universitetet i Oslo og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF.   
 
Oslo universitetssykehus HF har etablert egne fokusgrupper for gjenværende funksjoner på 
Ullevål som inngår i etappe 2. 
 
Volum/areal i alternativsvurderingene er basert på planforutsetninger og framskrivinger som ble 
utført våren 2017 og som er dokumentert i vedlegg til styresak 072-2017. Dette vil si følgende 
bruttoareal (inklusiv Universitetet i Oslo) for etappe 1:  

 Aker: 121.000 m2 

 Gaustad: 80.000 m2 
 
I tillegg er det lagt til grunn at det skal anvises hvordan ytterligere utbygging i størrelsesorden 
60.000 m2 kan løses på både Aker og Gaustad.  
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Framskrivingene vil bli oppdatert før sommeren, når oppdaterte data fra NPR for 2017 foreligger 
sammen med oppdaterte befolkningsprognoser fra Statistisk Sentrabyrå.  I tillegg skal 
framskrivningene oppdateres etter at høringsversjon av regional utviklingsplan med ny 
framskrivningsmodell er styrebehandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF den 14. juni 2018. Dette 
vil bli gjenstand for nærmere gjennomgang med Oslo universitetssykehus HF i juni.  
 

2.3 Valg av utbyggingskonsepter Gaustad 

Prosjektet har utarbeidet egen rapport som oppsummerer det arbeidet som er uført i steg 1 av 
konseptfasen for videreutvikling av Gaustad (Videreutvikling Aker og Gaustad- Konseptfase 
Gaustad Steg 1-Oslo universitetssykehus HF- uttrykt vedlegg). 
 
De vurderinger som er utført har medført at følgende 3 utbyggingsalternativer er vurdert særskilt: 

 Alternativ 1 sør med hovedutbygging sør for dagens Rikshospital.  

 Alternativ 2 nord med hovedutbygging nord for dagens Rikshospital 

 Alternativ 3 øst med hovedutbygging sør og øst for dagens Rikshospital (mot Gaustad 
sykehus) 

 
Evalueringen i steg 1 har gitt følgende resultat:  

 
Evalueringskriterier Alternativ 

1 Sør 
Alternativ 

2 Nord 

Alternativ 

3 Øst 

Kvalitet i pasientbehandling ++ 0 ++ 

Godt og sikkert arbeidsmiljø ++ 0 ++ 

Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon + 0 + 

Tilrettelagt for etappevis utbygging ++ 0 ++ 

Andre samfunnseffekter 0 0 + 

Gjennomføringsrisiko og tid + 0 ++ 

Økonomi – investering 8,4 mrd. kr. 9,6 mrd. kr. 8,2 mrd. kr. 

Økonomi – drift ++ 0 ++ 

 

Som det fremgår av tabellen scorer både alternativ 1 sør og alternativ 3 øst godt på både 
funksjonelle og økonomiske kriterier. Videre er begge alternativene vurdert til å ha lavere 
investeringskostnad og gjennomføringsrisiko enn alternativ 2 nord. Både alternativ sør og 
alternativ øst legger godt til rette for en senere utbygging (etappe 2). 
 
Alternativ 1 sør er i medvirkningsprosessene vurdert som det beste alternativ mht. å tilrettelegge 
for god funksjonalitet med korte avstander og kompakt bygningsmasse. Alternativ 1 sør 
innebærer et høyt bygg som gir usikkerhet knyttet til høyhusbestemmelser og regulering. 
Alternativet innebærer også riving av bygg B1 (undervisningsarealer, kantine og administrasjon) 
og en massiv utbygging tett på eksisterende sykehus. Alternativ 3 øst er også vurdert til å ha god 
funksjonalitet, med mulighet for å differensiere døgn- og dagbehandling. Gjennomføringsrisikoen 
ved alternativ 3 øst vurderes som lavere grunnet lavere høyder og mer spredt bebyggelse.   
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Alternativet innebærer bygging tett på den vernede bebyggelsen på Gaustad sykehus, hvilket kan 
innebære en reguleringsmessig risiko. 
 
Slik situasjonen fremstår er det klart at både alternativ 1 sør og alternativ 3 øst kommer bedre ut 
enn alternativ 2 nord.  Samtidig er det behov for å bearbeide alternativ 1 sør og alternativ 3 øst 
videre, da det er kombinasjoner av elementer fra de to alternativene som fremstår som den mest 
robuste løsningen. Det er derfor anbefalt at arbeidet videreføres til steg 2 med en kombinasjon av 
alternativ 1 sør og alternativ 3 øst, der det søkes å optimalisere en løsning basert på de positive 
elementene i begge alternativene.  

 

Figur 1: Illustrasjon av alternativ sør (til venstre) og øst (til høyre). 

 

2.4 Regulering Gaustad 

Planprogram ble lagt ut på offentlig høring 05.02.18 med høringsfristfrist 19.03.18. Det ble den 
28.02.18 avholdt naboinformasjonsmøte på Gaustad med orientering om planprogrammet og 
videre prosess, samt et oppfølgende møte den 30.05.18 hvor resultatene av mulighetsstudien ble 
presentert. Revidert planprogram på basis av innspill fra høringsprosessen ble oversendt Oslo 
kommune ved plan- og bygningsetaten (PBE) den 23.03.18.  Helse Sør-Øst RHF har i 
oversendelsen bedt om at planområdet avgrenses til å omfatte området nord for ring 3. PBE har 
frist på 10 uker for fastsettelse av endelig planprogram og har signalisert at de må drøfte 
planprogrammet i sitt interne planforum før de kan gi tilbakemeldinger på forslaget. Slikt møte 
ble avholdt 23.05.18 og det er avtalt dialogmøte med PBE 08.06.18. Det forventes at 
planprogrammet kan være godkjent før sommeren.  
 
Bakgrunnen for at Helse Sør-Øst RHF har bedt om at planområdet avgrenses til nord for ring 3 
er først og fremst at det er utviklet utbyggingsalternativer som viser at det skal være mulig å 
realisere forutsatte utbyggingsbehov både i etappe 1 og 2 nord for ring 3. Utbyggingsalternativer 
nord for ring 3 vil også være viktig for å sørge for et funksjonelt sykehus. Dessuten har sentrale 
aktører, som blant annet SINTEF, sterke innvendinger mot at området sør for ring 3 skal 
reguleres til sykehusformål, da dette vil legge begrensninger på videreutvikling av deres 
eiendom/virksomhet.   
 
Det er knyttet usikkerhet til om PBE vil fremme eget planforslag hvor planområdet inkluderer 
områder syd for ring 3. I tillegg pågår det flere initiativer for utvikling av området sør for ring 3 
både i regi av Universitetet i Oslo, Oslo kommune og SINTEF. Helse Sør-Øst RHF, SINTEF, 
Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo har derfor inngått en intensjonserklæring 
som stadfester at partene ser positivt på de foreliggende utbyggingsløsningene sør-øst for dagens 
Rikshospital og at det ikke er nødvendig eller ønskelig at planområdet omfatter områder sør for 
ring 3.  
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2.5 Valg av utbyggingskonsepter Aker 

Prosjektet har utarbeidet egen rapport som oppsummerer det arbeidet som er uført i steg 1 av 
konseptfasen for videreutvikling av Aker (Videreutvikling Aker og Gaustad- Konseptfase Aker 
Steg 1-Oslo universitetssykehus HF- uttrykt vedlegg). 
 
De vurderinger som er utført har medført at følgende 3 utbyggingsalternativer er vurdert særskilt: 

 Alternativ 1 utsikt 

 Alternativ 2 paviljonger  

 Alternativ 3 diagonal 
 
Evalueringen i steg 1 har gitt følgende resultat:  
 

Evalueringskriterier Utsikt Paviljonger Diagonal 

Kvalitet i pasientbehandling +++ + 0 

Godt og sikkert arbeidsmiljø +++ ++ 0 

Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 0 0 0 

Tilrettelagt for etappevis utbygging +++ + 0 

Andre samfunnseffekter ++ ++ 0 

Gjennomføringsrisiko og tid + ++ 0 

Økonomi - investering 9,5 mrd. 9,3 mrd. 9,9 mrd. 

Økonomi - drift ++ + 0 

 
Alternativ utsikt scorer høyest på kriterier for både funksjonalitet og økonomi og vurderes å være 
det beste konseptet.  Konseptet er tydelig, fleksibelt og robust med stort potensiale for utvidelser 
og endringer.  
 
Alternativ utsikt har relativt store risikoelementer i seg knyttet til behov for riving av vernede og 
verneverdige bygninger, samt knyttet til behov for tomteerverv. Dette vil bli gjenstand for 
bearbeiding og nærmere analyser i steg 2. 
 
I figur 2 er det vist en illustrasjon av det alternativer som er vurdert som det beste, hvor 
framtidige utbyggingspotensiale er vist med angivelse av mulig utbyggingsvolum. 
 

 
Figur 2 Illustrasjon av konseptuell løsning - utsikt 
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2.6 Regulering Aker 

Prosjektene for videreutvikling av Aker og Storbylegevakten startet opp arbeidet med et felles 
planprogram høsten 2017. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 22. 
november 2017 til 12. januar 2018 med ett planalternativ. 

Planprogrammet ble endret etter offentlig ettersyn, herunder økning i maksimal utnyttelse fra  
167 000 m2 til 225 000 m2. Økning i utnyttelse medførte krav om innarbeiding av et planalternativ 
2 og en ny tidsbegrenset høring. Planalternativ 2 skal ivareta de hensyn som fremkommer i PBEs 
område- og prosessavklaring av 30. juni 2017. Årsaken til at utnyttelsen økte ut over de  
167 000 m2 som forelå i bestilling av oppstartsmøte, var å sikre fleksibilitet og mulighet for 
utvidelse ut over etappe 1 på Aker i det videre planarbeidet.  

Planprogram med tilhørende dokumenter ble oversendt PBE 15. mars 2018 for fastsettelse. 
Byråd for byutvikling konkluderte i brev av 4. april 2018 med at PBE kunne godkjenne 
planprogrammet med delegert myndighet. Fastsatt planprogram forelå fra PBE 12. april 2018.  

PBE har gjort en overordnet vurdering av de ovennevnte alternativene med tanke på 
reguleringsrisiko, slik forslagene fremsto ultimo april. De meddeler i brev datert 09.05.18 at de 
vurderer alternativ 2 (paviljonger) til å ha lavest reguleringsrisiko, basert på en vurdering av 
høyder, bevaringshensyn, byrom og bymessig sammenheng. Det samme synet er formidlet i møte 
med representanter for Riksantikvaren og Byantikvaren. Synspunktene er reflektert inn i 
evalueringen av alternativene og legger føringer for arbeidet med alternativ utsikt.  
 

2.7 Risikoforhold 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i styresak 072-2017 i vedtakspunkt 5 besluttet følgende: 
 
«Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke 
utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om risikobildet tilsier dette. 
Styret skal holdes orientert underveis i utredningen og spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko.» 
 
Prosjektorganisasjonen har rapportert risiko til Helse Sør-Øst RHF som del av den faste 
månedsrapporteringen og gjennomgått risikopunkter i møtet mellom administrerende direktør i 
Oslo universitetssykehus HF og prosjektdirektør for prosjektet, samt i kontaktmøte. Oslo 
universitetssykehus HF rapporterer risiko i sin styringslinje.   
 
Overordnet status for gjennomføring er at det foreligger et godkjent planprogram for Aker og et 
endelig forslag til planprogram for Gaustad som forventes ferdig behandlet før sommeren. Det er 
etablert god dialog med planmyndighetene og Riksantikvaren. Videre er det utviklet 
utbyggingsalternativer som viser at det er mulig å etablere forutsatt areal for både etappe 1 og 2 
på henholdsvis Aker og Gaustad.  
 
I prosjektorganisasjonens risikomatrise er det identifisert 17 åpne risikopunkter ved utgangen av 
mai for både Aker og Gaustad. Av disse er det fire som er kategorisert med høy risiko fordi de 
kan påvirke omfang og rammer for prosjektet. Det vises til vedlagte risikomatrise for oversikt 
over risikoforhold i prosjektet.  
 
Det er tillegg avholdt et felles arbeidsmøte primo juni med bred deltagelse fra Oslo 
universitetssykehus HF for å identifisere risiko knyttet til driften på Ullevål i perioden mellom  
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etappe 1 og 2. Det skal videre gjennomføres risikovurderinger av driften ved de ulike 
lokalisasjonene ved en eventuell faseforskyvning av utbygging på hhv Aker og Gaustad. Disse 
risikovurderingene av driften skal fremlegges ledelsen og styret i Oslo universitetssykehus HF før 
styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF og styret i Helse Sør-Øst 
RHF vil få fremlagt risikovurderingene. Risikovurderingene av driften sammen med prosjektets 
risikoelementer vil danne det totale bildet av den samlede risikoen for gjennomføring av 
prosjektet.  

 

2.8 Behandling i styringsgruppen for videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF 

Styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF ble orientert om status for 
videreutvikling av Aker og Gaustad i møte 25.05.18, med hovedvekt på arbeidet med å vurdere 
ulike utbyggingsløsninger på Aker og Gaustad og hvilke alternativer som legges til grunn for steg 
2 av konseptfasen. Styringsgruppen tok saken til orientering med de kommentarer som fremkom 
i møtet.  

 

2.9 Plan for det videre arbeid 

Hovedtidsplan for videre arbeid fram mot behandling av konseptfaserapportene i styret i Helse 
Sør-Øst RHF er som følger: 

 

AKTIVITET TID 

Utvikling av hovedprogram (80% versjon). Juni 2018 

Konseptfasen steg 2 m/skisseprosjekt. Mai 2018-Nov. 2018 

Behandling av konseptfaserapporten i styringsgruppen. Nov./Des. 2018 

Behandling av konseptfaserapporten i styret i  
Oslo universitetssykehus HF. 

29.11.2018 

Behandling av konseptfaserapporten i styret i  
Helse Sør-Øst RHF. 

13.12.2018 

Videre arbeid med regulering. Hele perioden 

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Det er gjennomført omfattende arbeidsprosesser for å få belyst de ulike utbyggingsløsningene 
ved både Aker og Gaustad. De anbefalte alternativene viser løsninger som legger til rette for en 
helhetlig og langsiktig utvikling av funksjonelle sykehus på Aker og Gaustad og som gir rom for 
antatt utbyggingsvolum i både etappe 1 og 2.  
 
Prosjektorganisasjonen har etablert en risikomatrise for oversikt over risikoforhold i prosjektet. 
Administrerende direktør mener det er viktig at det også etableres en god oversikt over 
risikoforhold knyttet til driften av Oslo universitetssykehus HF, både driften ved Ullevål i fasen 
mellom etappe 1 og 2, samt driften ved alle lokalisasjoner ved en eventuell faseforskyvning av 
utbygging på hhv Aker og Gaustad.  
 
Styret i Oslo universitetssykehus HF behandler sak om risikovurderinger og anbefalinger av 
konseptuelle løsninger i sitt møte 21.06.18. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret i 
Helse Sør-Øst RHF med en oppdatert status for dette i neste styremøte.  
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Administrerende direktør inviterer styret til å ta saken til orientering. Det legges til grunn at styret 
skal holdes orientert om det samlede risikobildet knyttet til videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF. 
Den formelle behandlingen av konseptfasen finner først sted når komplett konseptrapport 
foreligger i desember, inklusive analyser av økonomisk bærekraft.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Risikomatrise  
 
Utrykte vedlegg: 

 Videreutvikling Aker og Gaustad- Konseptfase Gaustad Steg 1-Oslo universitetssykehus HF 

 Videreutvikling Aker og Gaustad- Konseptfase Aker Steg 1-Oslo universitetssykehus HF 
 


