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PROSJEKT
O:Felles
A:Aker
G:Gaustad

ID HENDELSE BESKRIVELSE REG. DATO SANN-
SYNLIGHET

KONSEKVENS
1: (lav)

3: (med)
5:7:9 (høy)

RISIKO PÅVIRKNINGS-
GRAD

ENDRING STATUS TILTAK/Aksjoner UTFØRTE TILTAK

O 5 Pågående arbeid med utviklingsplaner kan innebære 
endringer i forutsetninger for fremskrivning av Aker og 
Gaustad.

I forbindelse med arbeidet med utviklingsplaner må 
forutsetninger for fremskriving og dimensjonering av 
Aker og Gaustad avstemmes. Omfatter 
dimensjoneringsparametere og endring av 
fremskriving fra 2015-2030 til 2017-2035. Dette vil 
kunne påvirke arealbehov og økonomiske rammer 
for prosjektene.

22.02.2018 90 % 7 6,3 Lav Åpen 1. Konsekvens avklares når reviderte tall foreligger. Forventes foreligge endelig i 
slutten av juni. Eventuelle konsekvenser implementeres i steg 2 

3. Prosjektorganisasjonen redegjør for arealkonsekvens av de ulike parameterne

2. Det søkes å utvikle robuste utbyggingsløsninger som kan ta opp i seg økt 
arealbehov

A 12 Tomteerverv Aker ikke avklart Tomteerverv må være gjennomført før arbeider kan 
påbegynnes.
Tomteanskaffelse på Aker antas være 
kapitalkrevende.

26.02.2018 70 % 7 4,9 Medium Åpen 1. Vurdering av økononomisk bæreevne for tomtekjøp.
2. Vurdere tilpasninger av løsninger som i mindre grad krever ervervelse av 
tomter. 

O 3 Konflikt mellom verneinteresser og "ett" (funksjonelt) 
sykehus

Riksantikvaren og Oslo komune har egne 
særinteresser i forhold til bevaring av verneverdige 
bygning og landsskap som kan hindre funksjonelt 
sykehus

22.02.2018 50 % 9 4,5 Medium Åpen 1. Prosjektet må beskrive sykehusfunksjoner med behov for funksjonelle 
sammenhenger slik at sykehusbehovet kan vurderes mot vernebehov
2. Bruke konseptutviklingsfasen steg 1 til å sannsynliggjøre mulig bruk av vernede 
bygg etter prinsippet "vern gjennom bruk"
3. Etablere kontaktmøter med planmyndigheter for fortløpende avklaring av 
muligheter.

1. Mulighetsstudiene viser sålangt at det er mulig å etablere utbyggingsalternativer 
som også ivaretar vern.
2. Avholdt samordnet møte med Riksantikvaren og Byantikvaren den 02.05 med 
presentasjon av utbyggingsløsninger. Endrer ikke risikobildet med hensyn til 
konflikt mellom vern og utbygging.
3. Etablerer ikke faste møter med byantikvar. Dialog føres via plan og bygg.

O 19 Omfanget av Etappe 1 utvides med Etappe 2 
funksjoner

Det er bla gjennom medvirkningsprosessen registrert  
uenighet om etappeinndelingen og et ønske om å 
justere innholdet i etappe 1. Gir konsekvens for 
økonomi ift investeringsomfang.

06.03.2018 50 % 9 4,5 Høy Åpen 1. OUS må gjennomføre risikovurdering av enheter som inngår i etappe 2.
2. Det må lages en plan for gjenværende drift på Ullevål etter etappe 1

1. Egne fokusgrupper for gjenværende aktiviteter på Ullevål er etablert.
2. Risikovurdering under planlegging HSØ prosjektorganisasjon fasiliterer på 
vegne av OUS.

O 6 Oslo kommune fastsetter et planalternativ som ikke gir 
funksjonelt sykehus.

Planalternativer prioriterer byutvikling og naboer 
forran funksjonelt sykehus.
Planprogram er fastsatt for Aker. 

22.02.2018 50 % 7 3,5 Lav Åpen 1. Beskrive konsept og sykehusfunksjoner slik at nødvendige funksjons-og 
nærhetsbehov blir dokumentert og kan vurderes opp mot PBEs målsetting om 
byutviklng.
2. Initiere dialogmøte før fastsettelse av planprogram etter PBE etatsmøte.

1. Forslag til planprogram har vært ute til høring og ligger hos PBE til endelig 
fastsettelse.
2. PBE har fastsatt planprogram for Aker.
3. Gaustad skal behandles i etatsmøte 23.05 før videre dialog fra PBE

O 18 Samlet kostnadsestimat for gjennomføring av "Etappe 
1" er vurdert for lavt

Omfanget av rokader med reetablering av 
funksjoner, rivearbeider, bruk av vernede bygninger,  
trafikk, transportløsninger og parkering etc er større 
enn antatt.

06.03.2018 50 % 7 3,5 Medium Åpen 1. Unngå endringer av prosjektomfang og holde fast på behovene som definert i 
prosjektmandatet for konseptfase Aker og Gaustad.
2. Kontroll av kostnadsestimat mot nøkkeltall.

1. Opplegg for økonomivurdering av utbyggingsalternativene er under 
utarbeidelse. Gjennomgang av driftsøkonomiøkonomi og risikovurdering planlagt til 
08.05.18
2. Kostnadsvurdering utført som del av Steg 1 rapport.
3. Skape bevissthet til kostnader og gjennomføringstid under mulighetsstudier for 
utbyggingsalternativer.

G 20 Tomteerverv Gaustad ikke avklart Tomteerverv må være gjennomført før arbeider kan 
påbegynnes. For Gaustad er Oslo kommune 
tomteeier og kjøp må avklares.

04.06.2018 90 % 3 2,7 Medium Åpen 1. Dialog med Oslo kommune.

G 9 Ikke avklart beredskapsvei for akuttmottak Det er behov for alternativ vei inn til akuttmottak i 
tilfelle hindre eller annen blokkering av adkomstvei.

22.02.2018 50 % 5 2,5 Medium Åpen 1. Innarbeides i løsningskonsept
2. Avklares videre i planprosess.
3. Inngå dialog med veimyndigheter

O 10 Statens vegvesen tillater ikke etablering av veiløsninger 
hensiktsmessig plassert i forhold til sykehusbehov

22.02.2018 50 % 5 2,5 Lav Åpen 1. Gå i dialog tidlig med SVV for å få hensiktsmessige løsninger. Utføres når 
skisser/alternativer er klare for drøfting.
2. Alternativene skiller ikke på veiløsning. Bearbeides videre inn i steg 2

O 13 Prosjektgjennomføring med rokader og 
rekkefølgebehov er ikke kartlagt

Rokader og prosjektgjennomføring med 
rekkefølgebehov vil kunne påvirke gjennomføring og 
ferdigstillelse av etappe 1.

26.02.2018 50 % 5 2,5 Høy Åpen 1. Rekkefølge for gjennomføring av prosjektene kartlegges grovt i 
planalternativsvurderingen med konsekvens for de ulike alternativene.
2. I skisseprosjektfasen må varianter studeres nærmere mht 
prosjektgjennomføring og parallell gjennomføring Aker/Gaustad.
3. Vurdere eventuelle midlertidige løsninger som frigjør arealer for ombygging.

O 16 Beslutter konsept før regulering er gjennomført HSØ velger konsept viderført i skisseprosjekt før 
reguleringsplan er vedtatt.

26.02.2018 50 % 5 2,5 Medium Åpen 1. Holde god dialog med PBE og gjennom dette forsøke å avklare forhold som kan 
være krevende mht til regulering.

1. Forslag til revidert planprogram etter høring oversendt PBE for endelig 
fastsettelse. Ikke grunnlag til å forvente store endringer.

O 2 Medvirkningsprosessen gir ikke tilstrekkelig input til 
konseptutvikling

Manglende output fra medvirkningsprosessen vil 
kunne medføre dårlig ivaretakelse av 
funksjonssammenhenger, nærhet, flyt og logistikk

22.02.2018 30 % 7 2,1 Høy Åpen 1 Gjennomføring av fokusgruppemøter pågår i henhold til etablert plan. 1. Organisering av medvirkning i fokusgrupper
2. OUS har etablert samhandlingsansvarlige og kliniske koordinatorer for Aker og 
Gaustad.
3. Avklaringsmøte  mellom SHB og OUS avholdt og forventninger og struktur for 
arbeid med O-IKT, O-TP og MTU er gått opp.
4. De fleste klinikker har nå etablert møtearena for fokusgr.deltakere i sin klinikk for 
konsistens i innspill og for å sikre at alt vesentlig fanges opp.

G 21 Oslo kommune fastsetter planområde som går sør for 
Ring 3.

Planprogram forventes fastsatt før sommerferien. 
Begge planalternativer inneholder områder sør for 
Ring 3. HSØ har bedt om at planområdet avgrenses 
til nord for Ring 3.

04.06.2018 70 % 3 2,1 Medium Åpen 1. Kommunisere til PBE at forslaget har konsekvenser for interessenter i 
planområdet.
2. Avklare eventuelle konsekvenser hvis planområdet opprettholdes av PBE.

O 8 Stor motstand hos naboer Kan forsinke beslutningsprosesser og gjennomføring. 
Kan også påvirke funksjonelt sykehus.

22.02.2018 50 % 3 1,5 Lav Åpen 1. God dialog med naboer og utlegging av informasjon. 1. Gjennomført høring av forslag til planprogram. Revidert forslag oversendt PBE.
2.  Nabomøte avholdt for innspill/innsigelser til planprogram.
3. Nye nabomøter planlagt 29.- og 30.05. (Aker utgår)
4. Gjennomføre ny naboinformasjon med presentasjon av utbyggingsalternativer i 
mai. Annonseres i midten av april.

O 11 Nye parkeringsbestemmelser tillater ikke etablering av 
parkeringsplasser.

Oslo kommune har en uttrykt politikk på at antall 
parkeringsplasser skal være lavt og dermed få 
reisende over på kollektive løsninger. Dette kan 
medføre at det blir for få parkeringsplasser i forhold til 
nødvendig behov.

22.02.2018 50 % 3 1,5 Lav Åpen 1. Beskrive virksomheten og vurdere parkeringsbehov knyttet til virksomheten og 
bruke dette i grunnlag for diskusjon med planmyndigheter.
2. Mimimere avvikling av eksisterende parkeringsplasser ettersom 
erstatningsplasser betraktes som nye plasser.

A 15 Manglende fleksibilitet i planlegging og utforming av 
Storbylegevakten.

Storbylegevakten legger unødige begrensninger på 
gode helhetsløsninger for nytt sykehus på Aker. 

26.02.2018 30 % 5 1,5 Medium Åpen 1. Kartlegge funksjonssammenhenger og nærhetsbehov
2. Regelmessige dialogmøte med Storbylegevakten

1. Dialogmøter med storbylegevakta er initiert og gjennomført i perioden. God 
prosess, men ulike faser gir ulike behov.

O 17 Økonomisk ramme for konseptfasen sprekker Omfanget av undersøkelser, analyser og håndtering 
av ulike interessenter krever større ressurforbruk enn 
hva som er forutsatt.

06.03.2018 30 % 3 0,9 Høy Åpen 1. Styring av arbeidsomfang til rådgivere, plan og prosjektering, med gode 
rapporteringsutiner hvor kontroll av timeforbruk og prognoser for gjenstående 
arbeider gjennomgås.

1. Etablert interne rutiner for oppfølging av rapportering av økonomi, med 
endringer og fremdrift.
2. Rapportering etablert, prognoser oppdateres månedlig.
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