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2) Delt løsning  
mellom Gaustad og Ullevål 

 

 

 

3) Delvis samling  
på Gaustad  

og eget lokalsykehus  

1) 0-alternativet 

Bli der vi er; 
renovering/oppgradering av 
gamle bygg, enkelte nybygg 

Tre alternativer utredes likeverdig 

? 



Variant 2 Variant 3 Variant 1 

150 – 200 000  
(3 bydeler) 

~300 000  
(6 bydeler) 

1a, 150 – 200 000  
(3 bydeler) 

~300 000  
(6 bydeler) 

Indremedisin 

Elektiv 
kirurgi 

Indremedisin 

Elektiv 
kirurgi 

Voksen-
psykiatri 

Kreftbehandl 

Kreftbehandl 

Indremedisin 

Elektiv 
kirurgi 

Voksen-
psykiatri 

Kreftbehandl 

Akutt 
kirurgi 

Rus og 
avhengighet 

Fødsler 

Indremedisin 

Elektiv 
kirurgi 

Voksen-
psykiatri 

Kreftbehandl 

Akutt 
kirurgi 

Rus og 
avhengighet 

Fødsler 

Ca 160 senger 

350 - 400 senger 

Ca 500 senger 

600 - 650 senger 

Forskning og 
undervisning 

Forskning og 
undervisning 

Forskning og 
undervisning 

Forskning og 
undervisning 

Referansesykehus 

Lovisenberg 

Referansesykehus 

Diakonhjemmet, Bærum 
Referansesykehus 

Østfold, Ahus 

Alle variantene vil ha tilknytning til DPS/BUP poliklinikk 

og ruspoliklinikk, men ikke nødvendigvis samlokalisert. 

Lokalsykehusvarianter  

Lokalsykehus uten akuttkirurgi i OUS 
ikke aktuelt  som varig løsning 



Lokalsykehusvariant som legges til grunn i hovedalternativene 

 Lokalsykehus betyr her i praksis et sykehus med både lokal- og områdesykehusfunksjoner 



 

RSA med 
tilgrensede 
funksjoner 
 

3 aktuelle 
lokalisasjoner: 
-Gaustad 
-Dikemark 
-Ved Ila-fengsel 

Alternativ 2, Delt løsning 
Gaustad: Lands- og regionsykehus med barn Ullevål: Regionalt beredskaps-, akutt og  

traumesenter.  
Lokalsykehus for alle OUS bydeler/områder 

Radiumhospitalet: Kreftbehandling (40-50% av OUS aktivitet) 



Radiumhospitalet 

 

RSA med 
tilgrensede 
funksjoner 
 
3 aktuelle 
lokalisasjoner: 
-Gaustad 
-Dikemark 
-Ved Ila-fengsel 

Gaml
e Oslo 

Se
ntr
um 

Grünerl
økka Frogn

er 

Ullern 

Vestr
e 

Aker 

Nordr
e 

Aker 

Sagen
e 

Bjerke 

Groru
d Stovn

er 

Alna 

Østen
sjø 

Nordst
rand 

Søndr
e 

Nords
trand 

Follo 

? 

Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad og eget lokalsykehus  

Gaustad: Lands- og regionsykehus, lokalsykehus (for 2-3 bydeler) Lokalsykehus (for 3 bydeler) 

Radiumhospitalet: Kreftbehandling (40-50% av OUS aktivitet) 



• Samtidig utbygging av hele behovet for nybygg i OUS er ikke 
gjennomførbart verken praktisk eller finansielt 
 

• Etappevis utbygging gir ønsket fleksibilitet med mulighet til å justere 
planene underveis - tilpasset medisinsk, teknologisk og befolkningsmessig 
utvikling 
 

• Det er et mål å ta tak i den dårligste bygningsmassen først 
 

• Rekkefølge på og innhold i etappene avgjøres av:  
o Medisinsk forsvarlighet 

o HMS-hensyn 

o Kapasitetsutfordringer 

o Samling av virksomhet som er spredt 

o Fjerne dårlige pasientforløp og fremme gode  

o Faglige avhengigheter 

o Skjerme pågående klinisk drift i byggeperioden 

 
 

   Etappevis utbygging uansett hva som velges 



0-alternativet, 1. etappe 
 

•Nybygg (38 000 m2) 
for somatikk på Ullevål og Rikshospitalet 

•Nybygg (18 000 m2) RSA med tilgrensede funksjoner  

•Ombygging (68 000 m2) av viktige bygg for 
pasientbehandling på Ullevål og Radiumhospitalet, 
Aker, Sandvika og Sognsvannsveien 

•Teknisk oppgradering av bygg primært på Ullevål og 
Radiumhospitalet  

•Rokeringsbygg (10 000 m2) på Ullevål og 
Radiumhospitalet 

 

1) 0-alternativet 

Bli der vi er; 
renovering/oppgradering av 
gamle bygg, enkelte nybygg 



Alternativ 2, Delt løsning 

To aktuelle 1. etapper:  

•Bygge på Gaustad først  
Innhold:  
Barn, Kvinne, føde (60%), SSE og BUP (døgn) 

Heretter kalt: Gaustad - Barn 
 

•Bygge på Ullevål først 
Innhold:  
Psykisk helse og avhengighet  
(lokal- og områdefunksjoner) 

Infrastruktur, rokeringsbygg og erstatning for 
medisinsk blokk 
Heretter kalt: Ullevål 

Nybygg for RSA med tilgrensende funksjoner, for nyfødtintensiv, og tiltak ved 
Radiumhospitalet er inkludert i begge de aktuelle 1. etappene. 

 

 

2) Delt løsning  
mellom Gaustad og Ullevål 

 

 

 



Alternativ 2, Delt løsning, Gaustad - Barn (1. etappe) 



Alternativ 2, Delt løsning, Ullevål (1. etappe – rød farge) 



2016 2018 2020 2022 2024 2026 

Gaustad –  
Barn 

 
Ullevål 

 

Alternativ 2, Delt løsning 
Skissert tidsakse for 1. etappe 



Alternativ 3, Delvis samling på 
Gaustad med eget lokalsykehus 
Fire aktuelle 1. etapper:  

Bygge på Gaustad først   

• Akutt: Multitraume m/tilhørende funksjoner inkl. 60 % 
av akuttkirurgi og indremedisin (50 %)  
Heretter kalt: Gaustad - Akutt 

• Barn: Barn, Kvinne, føde (60 %), SSE og BUP (døgn) 

Heretter kalt: Gaustad - Barn 

Bygge Lokalsykehus først (Ullevål, Aker, eller X)  

• Aker: Lokalsykehus for somatikk 
Heretter kalt: Aker 

• På tomt X: Lokalsykehus for somatikk og psykisk helse 
og avhengighet 
Heretter kalt: X 

Bygge lokalsykehus på Ullevål i 1. etappe er ikke anbefalt før noe 
flytter ut, og er derfor lagt til side. 

Nybygg for RSA med tilgrensende funksjoner, for nyfødtintensiv, og 
tiltak ved Radiumhospitalet er inkludert i de fire aktuelle 1. etappene. 

 

3) Delvis samling  
på Gaustad  

og eget lokalsykehus  

? 



Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med eget 
lokalsykehus, Gaustad - Barn (1. etappe) 



Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med eget 
lokalsykehus, Gaustad - Akutt (1. etappe) 



Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med eget 
lokalsykehus, Gaustad - Akutt (1. etappe) 



PHA 
PHA 

PHA 

Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med eget 
lokalsykehus, Aker (1. etappe – rød farge) 

Sykehustomten på Aker sykehus har plass til et lokalsykehus på rundt 140 000 m² .  
Ved å legge PHA på den nordre delen av tomten kan mye av den fredete bebyggelsen bevares og benyttes.  
Dagens Helsearena Aker vil kunne forbli i nordenden av tomten og det er rom for en storbylegevakt. 
Men samlet sett blir det høy utnyttelse, og det kan bli noen interessekonflikter. 



Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad med eget 
lokalsykehus, samlet utbygging på Gaustad 



Avhengig av tomtevalg, regulering, infrastruktur etc. 

Gaustad-  

Akutt 

Gaustad- 

Barn 

Aker 

X 

2016 2018 2020 2022 2024 2025 

Alternativ 3, Delvis samling på Gaustad og eget 
lokalsykehus, skissert tidsakse for 1. etappe 



Investeringsanslag, første etappe 

Leseveiledning: 
Basiskostnad:  Summen av tiltakene som inngår i alternativet 
 
P50: 50% sannsynlig for at kostnad er lik eller lavere enn dette tallet (resultat fra usikkerhetsanalysen) 
P85: 85% sannsynlig for at kostnad er lik eller lavere enn dette tallet (resultat fra usikkerhetsanalysen) 
Standardavvik: Mål for usikkerhet, større tall betyr større usikkerhet (resultat fra usikkerhetsanalysen) 

Tall i mrd. kroner 

  

0-
alternativet 

  

Alt. 2 Delt løsning 
Alt. 3 Delvis samling Gaustad sør m/ 

lokalsykehus  

Gaustad-
barn 

Ullevål 
Gaustad-

akutt 
Gaustad-

barn 
Aker X 

Basiskostnad 9,6 11,5 13,5 14,2 11,5 13,7 16,5 

P50 11,3 12,4 14,6 15,4 12,5 14,7 18,8 

P85 14,4 15,4 18,5 19,3 15,8 18,4 24,8 

Standardavvik 24 % 22 % 23 % 22 % 23 % 22 % 27 % 



Investeringsanslag, samlet idéfase 

Lokalsykehus på Aker eller 
sted X innebærer muligheten 
for å avhende Ullevål. 

Tall i mrd. kroner 

  0-alternativet Alt. 2 Delt løsning 

Alt. 3 Delvis samling Gaustad sør m/ 
lokalsykehus  

Aker X 

Basiskostnad 22 31 35 36 

P50 26 34 38 40 

P85 33 43 47 53 

Standardavvik 24 % 23 % 20 % 25 % 

Alder på bygnings-
massen i 2035 

~ 58 år ~ 34 år  ~ 27 år ~ 26 år 

Leseveiledning: 
Basiskostnad:  Summen av tiltakene som inngår i alternativet 
 
P50: 50% sannsynlig for at kostnad er lik eller lavere enn dette tallet (resultat fra 
usikkerhetsanalysen) 
P85: 85% sannsynlig for at kostnad er lik eller lavere enn dette tallet (resultat fra 
usikkerhetsanalysen) 
Standardavvik: Mål for usikkerhet, større tall betyr større usikkerhet (resultat fra 
usikkerhetsanalysen) 



Oppsummering av alternativer og løsninger for innhold i 1. etappe 

Evaluering 

Kvalitativ vurdering 
•Pasientbehandling, forskning og 
utdanning 
•Bygg og eiendomsutvikling 
•Byutvikling og innovasjon 

3 2 1 

Gjennomførbarhet/ risiko Gjennomføringsrisiko Gjennomføringsrisiko Reguleringsrisiko 

Økonomi 3 
Minst investering,  

men ikke bæreevne 

2 
Har økonomisk 

bæreevne 

1 
Størst investering,  

men best bæreevne 

Samlet rangering 3 2 1 

Mest aktuelle 1. etapper: • Tiltak som 
beskrevet  

• Ullevål • Gaustad – Akutt 
• Lokalsykehus Aker 



Plan for videre arbeid – til ferdig konseptfase 

Når forprosjektfase kan starte er avhengig av godkjenning av konseptrapport 
og avklaring av finansiering, primært avklaring av lån fra HOD.  

 

Umiddelbart: Styrebehandling 17. desember 


