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Gaustadalléen 34, Gaustad sykehusområde -
Detaljregulering med KU til off. ettersyn

Gjennomgang av 
sakens premisser
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Oppdatering (oktober 2020)

Vi har gått gjennom dialogen mellom PBE og HSØ og de endringer som er gjort i planforslaget. Overordnet kan vi ikke se at de 
endringene som er gjort, endrer sakens premisser eller konklusjon. 

• Det er fortsatt ikke tilstrekkelig plass på Gaustad til å bygge et stort nok sykehus
• Blokkene er fortsatt omtrent like høye – hjelper ikke å fjerne 1 etasje  
• Nye blokker er tilkommet – Domus Athletica-bygget rives og erstattes av en dobbelt så høy blokk. Det samme skjer med 

parkeringshuset – her økes bygningsvolumet med flere hundre prosent
• Hvor skal brakkeriggene (6000m2 bakkeareal) plasseres når de ikke lenger er i vest?
• Det vil koste 3 MRD mer å bygge etter endringene som nå kommer er implementert i planforslaget
• Fortsatt anleggstrafikk over Sognsvannsbekken, gjennom boligområder og midlertidig helikopterlandingsplass ved 

Sognsvannsbekken de neste 10 år hvis det bygges
• Markaportalen utfordres av økt bebyggelse i syd, blir smalt og mye kryssing – vil ikke fungere
• Det planlegges en permanent, midlertidig bygning inne på området til fredete Gaustad sykehus

Disse endringene gjør at sykehusfunksjoner splittes og spres ytterligere. Byens åsside ødelegges like mye som før. Grøntdraget og 
turveien; inngangsporten til marka ligger fortsatt i ruiner som følge av nye atkomster, brakkerigger og helikopterstøy.
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Sammendrag (juni 2020)
Oslo Universitetssykehus (OUS) består i dag av 4 sykehus – Ullevål, som er spesialisert på barn og traume mm., Gaustad (Rikshospitalet), som er et landsdekkende spesialsykehus, Radiumhospitalet som er et 
spesialsykehus for kreft og deler oppgaven med Ullevål og Rikshospitalet  og Aker Sykehus, som er et lokalt/regionalt sykehus. I 2015 ønsket OUS å legge lokk over Ring 3 og samle all virksomhet i ett stort 
sykehus på Gaustad. Året etter stoppet Statens Vegvesen planene om å legge lokk over Ring3. Dermed ble tilgjengelig plass på Gaustad svært begrenset. Men ledelsen i OUS vedtok samme år (2016) likevel å 
samle alt på Gaustad og Aker og selge Ullevål-tomta. 

Kritiske røster på pekte at Ullevål ville være et bedre alternativ – med 5 ganger så mye ledig areal, mye velfungerende og delvis ny bygningsmasse og god lokalisering. Dette ville ikke ledelsen i OUS høre på. 
Istedenfor å lytte til fagmiljøer og følge tidligfaseveilederens krav om skikkelig utredning av reelle alternativer, gikk OUS videre med planene og utviklet et «målbilde» for OUS med et samlet og komplett 
regionsykehus inkl. lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet. Ullevål-alternativet ble konstruert som et alt-eller-intet alternativt og kun «belyst». Dette var 
det mange som reagerte på, spesielt fagmiljøene ved Ullevål Sykehus. Det endte med at direktøren for OUS måtte gå av i 2019 som følge av mistillit blant de ansatte ved OUS.

Etterhvert som saken utvikler seg, blir det enda tydeligere at det ikke er plass nok på Gaustad til å samle alt der. Derfor endres planene til å splitte opp sykehusfunksjoner ved å plassere dem delvis på Gaustad 
og delvis på Aker. Dette øker kostnadene og reduserer de effektiviseringsmessige og kvalitetsmessige gevinstene, men OUS går likevel videre og sammen med sin eier, Helse Sør-Øst, overtaler sentrale 
stortingspolitikere i 2019 til å vedta en lånegaranti for dette «målbildet». Samtidig blir det klart at manglende arealer på Gaustad delvis skal kompenseres for ved å bygge i høyden – opptil 80 meter høye bygg 
vises på skisser. Dette skaper enorme protester i Oslo, som har en kommuneplan som forbyr bygging så høyt i byens grønne åsside. Det knappe arealet på Gaustad medfører også en rekke andre alvorlige 
problemer; grøntområder nedbygges, boliger og friområder havner i skyggen og 50 meter fra rød støysone når all helikoptertrafikk samle på ett sted, kun atkomst over Ring 3 medfører at ambulanser vil 
stå i kø og nye atkomster må åpnes gjennom boligstrøk etc. 

Ledelsen i OUS og HSØ vil ikke lytte til noen av disse innspillene og fortsetter planprosessen. Nå reduseres byggene til 50 meter, som fortsatt er 25% høyere enn høyhusstrategien i Oslo tillater. Nå snakkes 
det om «fase 1» og «fase 2» og det er reell bekymring for at dette er et forsøk på å kamuflere det virkelige endelige omfanget. 

Korona-epidemien har satt fokus på smittevern, som i dag finnes i egne bygg på Ullevål. Planen er å samle disse i høybygg på Gaustad (smittetårn), noe alle advarer mot. Heller ikke dette vil OUS/HSØ lytte til. 
Isteden intensiverer de reguleringsprosessen ved Gaustad, nå ledet av samme person som måtte gå av etter en ikke-vellykket lignende prosess ved et annet av HSØ sine sykehus. Det lyttes ikke til innspill og 
protester fra fagmiljøer og naboer – nå skal HSØ bygge på Gaustad for enhver pris. 

Heldigvis har Oslos politikere våknet opp - i 2020 vedtok i Bystyret at det må utføres en reell og relevant utredning av et alternativ der Ullevål består, sammen med Gaustad og Aker. Dette alternativet vil 
med stor sannsynlighet være rimeligere, sikre god nok kapasitet, forsvarlig smittevern og det forhindres ødeleggelse av byens åsside, friområder og nabolag på Gaustad. 

Vi opplever at reguleringsprosessen nå som den intensiveres har stadig mindre fokus på utredning og behandling av konsekvenser. Det er lagt opp til så lite medvirkning at dette i seg er grunn nok til å 
stoppe prosessen. Saksinnsyn fylles opp av stadig flere dokumenter og dette tåkelegger sakens kjerne. Derfor har vi foretatt en grundig og helhetlig gjennomgang av de viktigste premissene i denne saken for 
å sikre at den blir opplyst på en måte som er tilgjengelig for flest mulig.
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For å opplyse saken bedre har vi stilt spørsmål ved de viktigste premissene i saken behandlet disse grundig og helhetlig

S1 Er beslutningsprosessen forsvarlig gjennomført forsvarlig i henhold 6l gjeldende regler og bestemmelser?

S2 Er det 6lstrekkelig areal på Gaustad 6l planlagte og frem6dige utbyggingsbehov?

S3 Er støynivået fra frem6dig helikoptertrafikk på Gaustad akseptabelt for beboerne?

S4 Har Gaustad har 6lstrekkelig antall og trygge atkomster for akuDunksjoner og tåler området mer trafikk?

S5 Er det trygt, skånsomt og kostnadseffek9vt å bygge et sykehus i høyden på Gaustad?

S6 Er det samfunnsøkonomisk økonomisk lønnsomt å legge ned Ullevål og bygge på Gaustad?

S7 StøIes nedleggelse av Ullevål og bygging på Gaustad av sykehusfaglige vurderinger, 9llitsvalgte og ansa<e?

S8 Ønsker Oslos befolkning og Oslos poli6kere å legge ned Ullevål og bygge på Gaustad?

S9 Er det mulig å bygge ut Gaustad uten uholdbare konsekvenser for  nærområdene i anleggsperioden?

S10 Har utbygger og/eller PBE sørget for 6lstrekkelig medvirkning i denne saken?

S11 Vil de grønne områdene ved Sognsvannsbekken tåle den planlagte utbyggingen?

S12 Vil de endringene som nå gjøres, påvirke noen av sakens premisser? Hvordan?

SAMLET RISIKOVURDERING

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
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S1 - Er beslutningsprosessen forsvarlig gjennomført forsvarlig i henhold til gjeldende regler og bestemmelser?
1. FAKTA
1.1 Statens prosjektmodell stiller krav til metodikk og kvalitet når store statlige investeringsprosjekter skal utredes. Etter en konseptfase skal det gjennomføres en kvalitetssikring (KS1) og etter 

et forprosjekt og før gjennomføring en ny vurdering (KS2)
1.2 HSØ er et regionalt helseforetak (RHF), som er eid og styrt av staten, men som har en stor selvråderett
1.3 Utredningsinstruksen er en felles, lovpålagt instruks for departementene og de underliggende virksomhetene i statsforvaltningen. Til denne har DFØ utarbeidet en tidlig-fase-veileder som 

forutsetter at mulighetsrommet i form av virksomhetsinnhold, struktur og samfunnseffekter er tilstrekkelig vurdert i helseforetakets utviklingsplan. Det betyr at veilederen primært omfatter 
en alternativvurdering av tomtevalg og bygningsmessige løsninger og konsepter.

1.4 En reguleringsplan er et kart over et område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet reguleringsbestemmelser.
1.5 En statlig reguleringsplan kan utarbeides når det er viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak som gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn 

tilsier det. Statlig plan kan benyttes i situasjoner hvor det ikke kan forventes at den ordinære kommunale planleggingen vil føre til et resultat som kan godtas av staten. Kommune skal i bistå 
departementet i arbeidet, for eksempel i forbindelse med høring, offentlig ettersyn og medvirkning.

2. FORUTSETNINGER

S1F1 Finansieringen av flyttingen av Ullevål til Gaustad skal være «selvbærende» 
(tomtesalg og effektivisering)
Det er stor risiko for at effektiviseringsgevinsten ikke oppnås når sykehusfunksjoner 
må splittes opp. Her skapes det en driver for over-utnyttelse av Ullevål-tomta for å 
kompensere for tapt effektivisering og dyr og komplisert bygging i høyden.

S1F2 Saksbehandling av byggeprosjekter i sykehussektoren skal følge «Veileder for 
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» utgitt av Sykehusbygg
Styret i HSØ har bestemt at veilederen skal legges til grunn for sykehusbygg-
prosjekter, og OUS vedtok at tidligfaseveilederen skulle følges ((sak 18, 29.3.12), men 
hverken HSØ eller OUS har fulgt disse reglene. Bla. Var det feil å avgjøre  
lokaliseringsspørsmålet så tidlig som det ble gjort her – direkte i strid med 
bestemmelsene i tidligfaseveilederen som anbefaler at konsekvensutredning etter 
plan- og bygningsloven gjennomføres før beslutning om tomtevalg. 

S1F3 Byggeprosjekter som overstiger 15 000 m2 skal konsekvensutredes iht. 
Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854)
Det er flere elementer i forslaget til detaljregulering hvor det er tvil om konsekvens-
utredningens uavhengighet. Forslaget er ikke komplett, det hersker for eksempel tvil 
om hvilke dokumenter som reflekterer at sykehuset skal dekke 4 bydeler istedenfor 3. 

S1F4 ROS-Analysen har vurdert risiko for smittespredning
Fagrapporten: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) sendt Plan- og Bygningsetaten 
(PBE) 31.01.20 inneholder ingen vurderinger av risiko for smittespredning i byggene 
hverken i bygningsfase eller etter ferdigstillelse. 

3. HENDELSER, VEDTAK, UTREDNINGER, RAPPORTER OG UNDERSØKELSER
Aktør Dato Dokument
Oslo Kommune 29.01.2020 Et flertall i Oslo Bystyre krever utredning av Ullevål-alternativet
Stortinget 15.12.2019 Stortinget vedtar lånegaranti til HØS for salg av Ullevål og bygging på Gaustad
OUS 24.06.2019 OUS Direktør Erikstein går av
OUS 18.06.2019 Mistillitsbrev mot Erikstein, delvis begrunnet i tilsidesatt rapport fra eksperter på akuttmedisin
PWC 03.06.2019 Kvalitetssikring av Vurdering av Ullevål som alternaRv lokalisering Rl Gaustad
HSØ 28.05.2019 Rapport om Ullevål som alternaRv lokalisering Rl Gaustad, kalt «belysning»

Parksykehuset 09.04.2019 Parksykehuset - Et bærekraftig alternativ. Framtidsrettet, fleksibelt og grønt
Rådet for Byarkitektur 11.12.2018 Rådet for byarkitektur uttaler at Gaustad har for liten plass, bryter med høyusstrategien, ødelegger grøntområder og er tvilende til «vertikal pasientflyt»
PBE 28.11.2018 Gaustadalléen 34, Gaustad sykehusområde Overordnet vurdering av reguleringsrisiko
OUS 25.04.2018 OUS utviklingsplan 2035
Regjeringen 24.06.2016 Fremtidige målbilde for OUS med  samlet og komplett regionsykehus inkl. lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet
HSØ 16.06.2016 HSØ vedtar å legge ned Ullevål og flytte til Gaustad og Aker 53/2016 16.06.2016
Oslo kommune 26.04.2016 Byrådsleder bekreftet i Notat til byutviklingskomiteen 26.4. at Byrådet ikke kjente til kvalitetssikringsrapporten før uttalelsen ble avgitt.
WSP 18.04.2016 2016 Framtidens OUS - ROS-analyse i idéfase – rapport bestilt av OUS, tolket av OUS mer positiv til Gaustad, men kritisk til for få alternativ
Opak Metier 11.02.2016 2016 Ekstern kvalitetssikring av idéfase – FremRdens OUS – kriRsk Rl Gaustad
Oslo Kommune 21.01.2016 Byrådet støtter nedlegging av Ullevål og bygging på Gaustad - forutsetter lokk over Ring 3 og kjenner ikke til kvalitetssikring

SVV 12.01.2016 Statens Vegvesen Avslår lokk over ringveien
PBE 12.01.2016 PBE krever lokk over Ring 3 før utbygging og viser til betydelig reguleringsrisiko knyttet til for små tomtearealer (referert i møtereferat 29.2.16, saksnr 2011162727) 4. MISFORSTÅELSER

S1M1 Det som er vedta`, er utredet
Nei, det som er utredet og har vært på høring er et stort sykehus med lokk over 
Ringveien. Det som bare er internt utredet uten offentlig høring, og er vedtaV som 
målbilde, er et delt sykehus på en liten tomt på Gaustad, uten lokk over Ring 3, med 
virksomheten delt med Aker.
S1M2 Ullevål-alternaavet innebærer å legge ned Gaustad
Det alternaYve forslaget, Parksykehuset, er å fortseVe med Ullevål og Rikshospitalet 
og bygge opp Aker, ved siden av Radiumhospitalet
S1M3 Byggesaken som er fremmet inkluderer alle inngrep i anleggsfasen
Nei, f.eks. den midlerYdige helikopterlandingsplassen er ikke inkludert i forslaget Yl 
detaljregulering. Omfanget av Yltaket, konsekvensene for nærområdet, og varigheten 
(8 år) Ylsier at Yltaket må inkluderes i detaljreguleringen. Alt annet er et forsøk på å 
omgå gjeldende lover og regler.

OUS 22.10.2015 Brev fra OUS til Oslo kommune (PBE). Press fra OUS på Oslo kommune for utbygging på Gaustad (PBE saksinnsyn 201116727, dok. 16.2) 
OUS 01.05.2015 Idefase rapport 2.0 (2015) (Lokk over Ring 3)
OUS 19.06.2014 Idéfase rapport 1.0 (2012) (Ring 3 legges i tunnell)
OUS 01.12.2011 Arealutviklingsplan 2025 - konkluderer med at det ikke er plass til samling av OUS på Gaustad
OUS 05.06.2011 OUS Direktør Hatlen går av – deprtementet går ikke med på å bevilke 17 mrd til arealplan 2025
HSØ 20.11.2008 SAK NR 108-2008 Aker, Gaustad og Ullevål slås sammen til OUS
5. RISIKO
S1R1 Reguleringsrisiko  Det er en risiko for at reguleringsforslaget for Gaustad ikke godkjennes av Oslo Kommune fordi fordi de negative konsekvensene for området og byen ikke kan 
aksepteres  Konsekvensen er at  vedtaket om å lokalisere på Gaustad mister sin gyldighet
S1R2 Vedtaksrisiko Ullevål Det er en risiko for at en utredning av Ullevål-alternativet viser at dette er økonomisk, tidsmessig og kvalitetsmessig bedre enn Gaustad-alternativet. Konsekvensen 
er at  vedtaket om å lokalisere på Gaustad mister sin gyldighet
6. KONKLUSJON
Prosessen med å utrede alternativer og skape et godt grunnlag for beslutninger og fatte beslutninger er ikke gjennomført på en tilfredsstillende og troverdig måte. Statens selvpålagte 
metodeverk er ikke fulgt og vurderinger i KS-rapportene er ignorert, det samme gjelder innspill i høringsrunder (ingen medvirkning å spore her). Vi mener at dette kan rettes opp ved å utføre en 
skikkelig vurdering av et alternativ der sykehusdriften fortsetter både på Gaustad og på Ullevål og reetableres på Aker. Et slikt alternativ vil kunne gjennomføres uten de alvorlige og negative 
konsekvensene vi ser som følger av den valgte løsningen.

https://nab.no/nyheter/bystyret-snur-stotter-ikke-nedleggelse-av-ulleval-sykehus/19.20340
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2019-2020/refs-201920-12-09?all=true
https://www.nrk.no/osloogviken/ous-direktoren-trekker-seg-fra-jobben-1.14600895
https://www.aftenposten.no/norge/i/0ngEK0/de-ansatte-ved-oslo-universitetssykehus-varsler-mistillit-mot-oeverste-leder
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%2520utviklingsprosjekter/OUS/Aker%2520Gaustad/Tilleggsutredning%25202019/Kvalitetssikring%2520-%2520Rapport%2520om%2520Ullev%C3%A5l%2520som%2520alternativ%2520lokalisering%2520til%2520Gaustad%2520-%2520Versjon%25201.0%2520(3.juni).pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%2520utviklingsprosjekter/OUS/Aker%2520Gaustad/Rapport%2520om%2520Ullev%C3%A5l%2520Mai%25202019.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/6d7d57f69ad54785b645e9a1c46f1635/temahefte_ullevaal_2019_enkeltsider.pdf
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819837&filnavn=byr%2Fjournals+010000-02%2F3522512_129.pdf
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018141428&fileid=8205711
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nyheter/Documents/Utviklingsplan%20Oslo%20universitetssykehus%202035-vedtatt-styre.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a992ef9163a54e4a98aadc4e8908d54e/forelopigprotokollforetaksmotehelsesoostrhf24062016.pdf
https://www.helse-sorost.no/nyheter/framtidens-oslo-universitetssykehus-tre-sykehus-med-tydelig-profil
https://www.dagsavisen.no/debatt/bor-sykehus-luftslottet-pa-gaustad-forsvinne-i-det-bla-1.703801
https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/ROS-analyse20161804.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/OPAK-Metier%2520kvalitetsikring%2520av%2520id%C3%A9fasen%252020161102.pdf
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819837&filnavn=byr%2F2016%2Fbr2%2F2016002209-1500608.pdf
https://finansavisen.no/meninger/debattinnlegg/2019/11/08/7469738/striden-om-nytt-sykehus-i-oslo-hevder-viktig-informasjon-ble-tilbakeholdt
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Aker-Gaustad-byggeprosjekter/Documents/2016%2520C%2520%2520Idefase%2520OUS%2520oppf%C3%B8lging%2520risiko%252C%2520videref%C3%B8ring%2520etter%2520styrem%C3%B8te%252028.01.2016.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Aker-Gaustad-byggeprosjekter/Documents/2015%20Idefase%20OUS%20v.%202.0.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Aker-Gaustad-byggeprosjekter/Documents/2014%20Idefase%20OUS%20v.%201.0.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Aker-Gaustad-byggeprosjekter/Documents/2011%20Arealutviklingsplan%202025.pdf
https://www.aftenposten.no/norge/i/pL7qo/siri-hatlen-trekker-seg-som-sykehusdirektoer
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Utbygging-p%C3%A5-Radiumhospitalet/Documents/108-2008%2520Omstillingsprogrammet-innsatsomr%C3%A5de_1-hovedstadsprosessen.pdf
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S2 - Er det tilstrekkelig areal på Gaustad til planlagte og fremtidige utbyggingsbehov?
1. FAKTA Ullevål Gaustad 3. FORUTSETNINGER

S2F1 Sykehusfunksjoner kan plasseres i høyden
Enkelte funksjoner, f.eks. høyriskoisolater til smittevern, og trykktank pga. eksplosjonsfare, må plasseres 
på bakken. Dette vil øke behovet for arealer på bakken, som Gaustad har svært lite av og da vil presset på 
grønne områder og vernet natur og bygningsmasse øke.

S2F2 Noen funksjoner kan flyttes til fase 2
Gaustad-tomta blir ikke større i mellomtiden og det er fortsatt stor reguleringsrisiko i fase 2 selv om fase 1 
skulle godkjennes. Uansett må omfanget i fase 2 tas med i vurderingen av totale skadevirkninger for 
området, områdene rundt og byen

S2F3 ROS-Analyser skal analysere og vurdere alle risikoelementer og sårbarheter
En del av de funksjonene som skal flyttes innebærer omgang med farlige kjemiske stoffer, biologiske 
agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver, såkalte CBRNE-midler. Dette er ikke 
omhandlet i ROS-Analysen i det hele tatt.

1.1 Areal som kan bebygges* 240 000 m2 50 000 m2
1.2 Brutto byggepotensial* 700 000 m2 (8 etasjer) 160 000m2 (10-16 etasjer)
1.3 Bygningsmasse som kan gjenbrukes* 110 000 m2 220 000 m2
2. FUNKSJONER SOM FLYTTES FRA ULLEVÅL
Funksjon ved Ullevål i dag Til Gaustad Til Aker Til Radium Overføres til OK Uavklart
Kreft x
Barn og ungdom x
Traume x
Smittevern x
Akutt x x
Gynekologi x
Føde og nyfødt intensiv x x
Laboratorium x
RSA x 4. MISFORSTÅELSER

S2M1 Alle funksjoner fra Ullevål samles, styrkes og effektiviseres på Gaustad
Nei, enkelte miljøer (eks. føde og akutt) vil splittes mellom Aker og Gaustad

S2M2 Store sykehus er mer effektive enn mindre sykehus
Nei, forskning.no melder at det ikke er gitt at stordriftsfordeler alltid oppnås ved å slå sammen til større 
enheter. Kun akuttberedskap kan bli mer effektiv hvis den slås sammen (husk at den her er foreslått 
splittet mellom Gaustad og Aker).

S2M3 Bygningsmassen på Ullevål er utdatert og alt må rives
Nei, mange bygg på Ullevål er nye og kan gjenbrukes. Noen må rives og gjenoppbygges fordi de er gamle 
og utidsmessige. Men det er nok plass til å bygge nytt og fortsette driften i gamle bygg til det nye er klart.

S2M4 HSØ kjører forsvarlige prosesser når sykehus planlegges og settes i drift
Nei, Sykehuset ved Kalnes i Østfold er et nylig eksempel på det motsatte. Under planleggingen av dette 
sykehuset ble påpekinger og innvendinger bagatellisert og neglisjert av prosjektledelsen. Etter åpningen 
oppsto det en masse problemer. Driften ble vanskelig og krevende forhold for pasienter og ansatte. 
Direktøren som var ansvarlig for utbyggingen måtte gå – samme person som skal være ansvarlig for 
utbyggingen på Gaustad – en varslet katastrofe. 

Kirurgi x x
KreOkirurgi x
Sykehotell x x

5. RISIKO

S2R1 Fase 1 har for lav kapasitet Det er en risiko for at det i fase 1 bygges for lav kapasitet fordi tomta er for liten og skadevirkningene for området og 
byen er for store og da er konsekvensen at fase 2 fremtvinger seg for å øke kapasitet med anda mer alvorlige skadevirkninger
S2R2 Fagmiljøer splittes opp Det er en risiko for at sterke fagmiljøer på Ullevål splittes opp fordi det ikke er plass til samlokalisering på en liten og 
uegnet tomt som Gaustad og da blir konsekvensen at fagmiljøene svekkes og/eller grønne og vernede områder på Gaustad må ofres for å sikre økt 
areal der

6. KONKLUSJON

Det er ikke plass på Gaustad til samlokalisering av de funksjoner som planlegges flyttet fra Ullevål. Funksjoner splittes opp mellom Gaustad og Aker og 
det er en risiko for lavere tjenestekvalitet samtidig som effektiviseringsgevinstene blir borte på veien. Hvis Gaustad likevel skulle velges, er det en stor 
fare for at fase 1 har for lav kapasitet og dette vil drive frem en større fase 2 og da er det ikke lenger plass på Ullevål når tomta er solgt til bolig-
utvikling. Dette betyr at fase 2 må gå i høyden, bygge på grøntarealer eller verneverdig bebyggelse må rives, eller funksjoner må flyttes til andre syke-
hus. Derfor anbefaler vi at det videreføres drift ved både Gaustad (Rikshospitalet) og Ullevål, og bygges ut på Aker  – da vil de store og alvorlige 
skadevirkningene som følger av fase 1 og fase 2 på Gaustad bortfalle. 

* Kilde: Parksykehuset Ullevål
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S3 - Er støynivået fra fremtidig helikoptertrafikk på Gaustad akseptabelt for beboerne?
1. FAKTA Ullevål Gaustad Samlet 2. FORUTSETNINGER

S3F1 De nye redningshelikoptrene (AW101) veier 50% mer enn SeaKing
Helipad må ligge 30 meter over bakken (20 på Ullevål i dag)

S3F2 De nye redningshelikoptrene har lengre rekkevidde enn Sea King
AW-101 forventes derfor i mange tilfeller å erstatte transporter med ambulansefly. Derfor 
forventes det at trafikken vil øke i fremtiden (utover de anslåtte 15%)

S3F3 Helikoptrene skal lande på taket av planlagte nye høyhus på Gaustad 
Dette betyr at flybensin må føres gjennom bygningskroppen fra bakken (på Ullevål er 
tanken i dag under og Helipad på toppen av parkeringshuset)

1.1 Antall helikopter-landinger i dag årlig NLA 709 570 1 279
1.2 Antall helikopter-landinger i dag årlig SeaKing 72 22 94
1.3 Estimert økning fra 2018 til 2040 15%
1.4 Totalt antall landinger årlig 898 681 1 579
1.5 Flybevegelser årlig (landing+letting) 1 796 1 362 3 158
1.6 Flybevegelser daglig 5 4 9

3. PLANGREP OG ESTIMERT VOLUMØKNING

3.1 Helikoptertrafikk til Gaustad
3.1.1 Det er usikkert hvordan trafikken fra Ullevål vil være fordelt mellom Gaustad og Aker i 2040. Oslo Universitetssykehus HF ser for seg at trafikkandelen på 
Gaustad vil bli mellom 75% og 90%. En trafikkandel på 90% til Gaustad er lagt til grunn for støyberegningene. 
3.2. Trafikkvekst
3.2.1 Helse Sør-øst RHF anslår nullvekst til moderat vekst i helikoptertrafikken fra 2018 til 2040. Støyrapporten har tatt utgangspunkt i såkalt moderat vekst (15%). 
Prognosen er gitt av Sykehusbygg, og den er ikke begrunnet.

3.3 Endrede forutsetninger
3.3.1 Helikoptertrafikken vil mer enn dobles, inkludert nattflygninger (gjennomsnitt 1,3 bevegelser per natt)
3.3.2 Dagens landingsplass gir god skjerming mot boligbebyggelsen, de nye landingsplassene vil ligge høyt og uten skjerming mot omgivelsene
3.3.3 Nye redningshelikoptre vil fases inn til erstatning for Sea King. De nye helikoptrene er betydelig tyngre og ventelig vil støye mer.

3.4 Støyberegninger
3.4.1 Støykonsulenten mener at anslagsvis 175 boliger havner i såkalt gul støysone som følge av helikoptertrafikken, hvorav ca 25 boliger vil kreve støyisolerende 
tiltak.
3.4.2 I Oslos kommunedelplan er grønndraget og skogen vest for sykehuset langs Gaustadbekken regulert som friluftsområde og markert som såkalt «Stille 
område». Mesteparten av området vil få støy fra helikopter tilsvarende gul sone.
3.4.3 Beregningene er beheftet med stor usikkerhet, spesielt nært landingsplassene. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til det forventede antall boliger i rød 
sone. 

3.5 Kritikkverdige forhold
3.5.1 Prosjektet opererer kun med døgnmidlede støyberegninger. Prosjektet vil ikke oppgi maksimalstøy-verdier nattestid som naboer på Gaustad har etterspurt 
ved flere anledninger. Naboene mener derfor at støyberegningene ikke oppfyller kravene gitt i T-1442 / M-128
3.5.2 Naboene mener at støykonsulenten underdriver og bagatelliserer helseeffekten som følge av helikoptertrafikken. Som støtte for dette synspunktet har 
naboene innhentet kommentarer fra FHI. 
3.5.3 Naboene frykter, blant annet basert på punktene over, at støyberegningene ikke er utført på tilstrekkelig uavhengig grunnlag, og de har derfor ikke tillit til 
resultatene eller den tilhørende konsekvensutredningen.

4. MISFORSTÅELSER

S3M1 Helikopterstøy er konsekvensutredet slik planprogrammet krever
Nei, det er bare utarbeidet en støyberegning som følge av helikoptertrafikken. Det er ikke 
utført en konsekvensutredning. Naboer er sterkt kritiske til støyberegningene som er 
utført, f.eks. at HSØ nekter å oppgi maksimal støy fra helikoptertrafikk på dag og 
nattestid
S3M2 «Standarden for støyberegninger T-1442 angir 80 dB som støygrense utenfor 
soverom om natten. Grensen gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.» Nei, ref
M-128 kap 2.2.4 (veileder til T-1442): «For flyplasser hvor trafikken er så lav at 
ekvivalentnivåbaserte konturer blir urimelig små, eller hvor svært støyende aktiviteter 
forekommer regelmessig med en hyppighet som ikke gir særlig utslag i ekvivalentnivå-
baserte konturer, må støy-kartleggingen suppleres med støykartlegging av 
maksimumsbaserte måle-enheter for periodene dag, kveld og natt. Dette vil særlig gjelde 
helikopter-landingsplasser og flyplasser med militær jagerflytrafikk
S3M3 Beregningene viser at støysituasjonen vil bli tilfredsstillende for vanlig 
boligbebyggelse Nei, uttalelse fra FHI v/Gunn Marit Aasvang: FHI kjenner ikke 
bakgrunnen for hvorfor dette er å anse som en tilfredsstillende støysituasjon. Hva menes 
med en «tilfredsstillende støysituasjon»? 
S3M3 Det tillates boliger i rød og gul støysone i Oslo
Nei, Kommuneplanens utgangspunkt er at det ikke skal etableres boliger eller andre 
støyfølsomme bygg i gul eller rød sone – med mindre det kan gjøres tiltak som kan få 
støynivået under grenseverdiene. Her er situasjonen at det finnes mange boliger i 
området dit all helikopterstøyen skal samles – de som bor her kan ikke pålegges i bo i 
gul/rød støysone.

5. RISIKO S3R1 Støynivået er uakseptabelt  Det er en stor risiko for at økt helikopterstøy vil gi betydelige negative helseeffekter spesielt som følge av oppvåkninger 
og tap av nattesøvn (dokumenterte effekter som følge av støy). Den samlede helikoptertrafikken vil ikke være forenlig med bolig- og oppvekstmiljøer tett på det nye 
sykehuset

6. KONKLUSJON Trafikkvolumet og støynivået som planlegges på Gaustad er uakseptabelt og helseskadelig for beboere og derfor kan ikke all helikoptertrafikk 
samles på Gaustad. Det er en bedre løsning om det fortsettes drift på både Ullevål og Gaustad med en utjevning av helikoptertrafikken mellom disse to lokasjonene.
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S4 - Har Gaustad har tilstrekkelig antall og trygge atkomster for akuttfunksjoner og tåler området mer trafikk?
1. FAKTA Ullevål Gaustad 2. FORUTSETNINGER

S4F1 Hovedatkomst til akuttfunksjoner på Gaustad er Ring 3
En hovedadkomst via Ring 3 er ikke nok. Køer og stans ved ulykker forekommer ofte.

S4F2 Gaustad har en veimessig infrastruktur som tåler mer trafikk
Nei, er allerede køer og vi tror at når trafikken øker betydelig vil ikke den trafikale infrastrukturen pa
Gaustad ta unna dette – og det er heller ikke plass til utvidelser

S4F3 Ambulanser kjører inn og ut på samme vei
Her forventer vi trafikkavviklingsproblemer, som kan bli fatalt for hardt skadde og personer som 
kjemper for livet i  ambulansene

S4F4 Anleggstrafikk skal gå i samme trase som ambulanser
Dette er urealistisk, det vil bli kødannelser – som ytterligere forverres av at det er snakk om både 
ambulanser som ankommer og ambulanser som kjører ut – alt i samme trase

1.1 Atkomster i dag • Sognsveien (via Ring 2)
• Uelands gate

• Gaustadveien (via Ring 3)

1.2 Ekstra atkomster ved økt beredskap • Tåsenveien
• Ullevål Hageby

• Nordbergveien
• Gaustadbekkdalen

3. PLANGREP

3.1 Fase 1
3.1.1 Atkomst via Ring 3 – ny, direkte avkjørsel som anlegges ved Sognsvannsbekken og på grønne områder. 
3.1.2 Det planlegges en egen utkjøringsvei for ambulanser. Denne vil også benyttes til innkjøring av ambulanser.

3.2. Fase 2 (sannsynlig utvikling)
3.2.1 Nordbergveien åpnes
3.2.2 Gaustadbekkdalen åpnes

4. MISFORSTÅELSER

S4M1 Ambulanser med sirener og lydsignal slippes alltid frem – uavhengig av vei
Nei, på Ring 3 er det smalt og ikke alle steder tilgjengelig plass for å slippe frem en ambulanse, spesielt 
når det er kø og på de steder hvor det ikke er en bussfil vil dette bli et problem

5. RISIKO

S4R1 Ambulanser i kø på Ring 3 Det er en risiko for at atkomst via Ring3 ikke er tilstrekkelig fordi det ofte er kø på Ring 3 og for smalt til at 
ambulansene kan nå frem i tide og da blir konsekvensen at nye atkomster må åpnes med fare for trafikksikkerhet og utrygge skoleveier  

S4R2 Betydelig trafikkøkning Det er en risiko for at det blir store køer på Gaustad fordi den trafikale infrastrukturen der ikke er dimensjonert for en 
så stor økning og det er heller ikke plass til nødvendige utvidelser og konsekvensene blir lange køer, belasting på sideveier og trafikkfarlige forhold 

6. KONKLUSJON
Atkomst via Ring 3 vil ikke gi tilstrekkelig kapasitet og trygghet for at ambulansene når frem til en akuttfunksjon på Gaustad i tide.  Derfor vil det 
raskt oppstå et press for å åpne flere alternative atkomster. Her ser vi at alternativer fra nord og sør vil medføre farlig ambulansetrafikk gjennom 
boligområder med skoleveier og en vei-infrastruktur som ikke er dimensjonert eller tilrettelagt for denne type trafikk.
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S5 - Er det trygt, skånsomt og kostnadseffektivt å bygge et sykehus i høyden på Gaustad?
1. FAKTA
1.1 Oslo Kommunes Høyhusstrategi  Oslos grønne preg med et klart amfilandskap med grønne åssider og teppekarakter på bebyggelsen som 
hovedprinsipp må opprettholdes som i dag. Oslo Kommune bør ha en restriktiv høyhusstrategi. Den fremtidige bebyggelsen i Oslo kan enkelte 
steder bli noe høyere enn dagens, men det bør ikke gis tillatelse til bygging av mange flere høyhus. Bygging av høyhus blant annet i knutepunkt langs 
Ring 3 og langs Ring 1 frarådes. Høyhus i Oslo defineres som bygg høyere enn 42 meter byggehøyde over terreng. Hvis det fremmes 
reguleringsforslag med bebyggelse med byggehøyde over 42 meter, skal det alltid utarbeides et alternativt reguleringsforslag.

2. FORUTSETNINGER

S5F1 Oslo kommune kan godkjenne bygg over 42 meter høye plassert langs Ring 3
Den grønne åssiden trues og det skal ikke bygges langs Ring3. Dette bryter med kommuneplanen, og 
kan ikke vedtas uten at det gis unntakstillatelse.

S5F2 Isolasjon og smittevern kan plasseres i høyblokker
Høyblokkene gir langt dårligere betingelser for isolasjon i pandemisituasjoner enn lavblokker hvor en 
eller flere kan tømmes og brukes som isolat. I tillegg kan man ikke plassere høyrisikoisolat i blokkene 
med felles heisbatterier etc. pga. den uakseptable smitterisiko det medfører.  

3. PLANGREP

3.1 Fase 1
3.1.1 Alternativ 1 49 meter maks høyde
3.1.2 Alternativ 2 28 meter maks høyde (først foreslått av PBE, senere frafalt)

3.2. Fase 2
3.2.1 Mot nord (50 meter høyere terreng enn ved Ring 3) er det utpekt ytterligere områder som ønskes bygget – inne i vernet sone
3.2.2 Nederst ved ringveien er parkeringshuset markert som et sted det ønskes bygget i fase 2 4. MISFORSTÅELSER

S5M1 Det er kun noen få beboere ved Ring 3 som påvirkes av utbyggingen på Gaustad
Feil – det bor mange oppover langs Sognsvannsbekken i vest, på Gaustad i Nord og mot sør vil hele Oslo 
preges av at den grønne åssiden er brutt

S5M2 Det er anledning til å bygge høyt på Gaustad
Nei, Gaustad er plassert i foten av det som skal utgjøre Oslos grønne åsside mot marka. Det har vært 
enighet de siste 40 år om at den grønne åssiden mot marka skal bevares og dette er reflektert i 
kommuneplanen.

S5M3 Det er antall etasjer som avgjør høyden på bygget
En sykehusetasje er høyere enn en vanlig boligetasje. Derfor må høyden måles i antall meter over 
eksisterende terreng. I tillegg til selve bygget kommer piper til reservekraftanlegg etc. Disse kan være 
opp mot 40 meter høye. Takoppbygg til tekniske installasjoner må også medregnes i total høyde.

5. RISIKO

S5R1 Grønne åssider brytes opp Det må bygges mye i høyden fordi tomten på Gaustad ikke har nok ledig areal og da blir konsekvensen at Oslos 
grønne åsside brytes opp – i strid med kommuneplanen
S5R2 Beboere og grønne områder legges i skyggen Det må bygges mye i høyden fordi tomten på Gaustad ikke har nok ledig areal og da blir 
konsekvensen at boliger, grønne områder, vernede områder og bygg legges i skyggen
S5R3 Dyrt å bygge i høyden Det må bygges mye i høyden fordi tomten på Gaustad ikke har nok ledig areal og da blir konsekvensen at det blir mye 
mer komplekst og derved dyrere å få plass til funksjoner med ulike behov i høye bygningskropper
S5R4 Dårlig beredskap Det er en risiko for at fagmiljøer og infrastruktur splittes opp fordi det ikke er plass til alle funksjonene på en liten og uegnet 
tomt på Gaustad og da blir konsekvensen at beredskapsnivået reduseres sammenlignet med dagens nivå
S5R5 Brannfarlig Det er en risiko for at brannsikkerheten reduseres ved evakuering fordi det må bygges i høyden og da må all evakuering skje ved 
bruk av trapper og heis og konsekvensen blir at det tar lengre tid å evakuere med tilhørende fare for liv og helse. Laboratorier og 
smittvernsfunksjoner som innebærer kjemikalier og trykktanker som kan eksplodere vil ytterligere øke brannfaren
S5R6 Smittefarlig Plassering av smittevernfunksjoner i høyblokker øker faren for smitte 
S5R7 Redusert smittevernskapasitet Riving av sengefløy i anleggsfasen fører til overbelegg og redusert smittvernskapasitet

6. KONKLUSJON
Bygging i høyden er kompliserende og dyrt og vil ødelegge for grønne/vernede områder og boligområder rundt Gaustad. Oslo Kommunes høyhusplan 
setter begrensninger for hvor høyt det kan bygges – maks 42 meter og hvis så høyt skal det alltid lages et alternativt forslag som er maks. 28 meter 
høyt. Her er 28-meter alternativet droppet fordi tomten er for liten. I tillegg er fagmiljøene på OUS kritiske til å plassere mange ulike funksjoner i 
samme høybygg, dette går utover beredskap, vanskeliggjør evakuering og medfører dårlig brannsikkerhet.
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S6 - Er det samfunnsøkonomisk økonomisk lønnsomt å legge ned Ullevål og bygge på Gaustad?
1. FAKTA

1.0 HØS og OUS ønsker å selge Ullevål og flytte sykehusfunksjoner til Gaustad og Aker  
1.1 Stortinget har innvilget en lånesøknad fra HSØ for å finansiere utbygging på Gaustad  

2. FORUTSETNINGER

S6F1 Ullevål-tomta skal selges til boliger for å finansiere utbyggingen på Gaustad
Da vil det ikke være noe restareal til utvidelser av OUS hvis Gaustad viser seg å være for lite og for 
vanskelig. Dessuten vil kostnadsøkninger ved å bygge kompakt på Gaustad drive frem en 
overutnyttelse av når det skal bygges boliger på Ullevål-tomta, med de skadevirkninger det har for 
området og områdene rundt

S6F2 Hvis alt lokaliseres på samme sted, vil synergieffekter kunne tas ut
Det er mulig å se for seg at man kan spare kostnader ved å slå sammen flere enheter og derved få 
en mer effektiv drift, større volum, felles og mer effektiv administrasjon og bedre faglig kvalitet. 
Men det er ikke det som skjer når man prøver å flytte sammen til et sted som er for lite, da vil det 
ikke bli plass til alt og enkelte funksjoner må splittes mellom Gaustad, Aker og andre lokasjoner.

S6F3 Grunnen på Ullevål vanskeliggjør bygging
Nei, dette er tilbakevist i utredningen «Parksykehuset»

3. ØKONOMISKE BEREGNINGER

Forenklet modell ESTIMERTE BYGGE-
RENTEKOSTNADER

FINANSIERING 

Lån Boligsalg Effektivisering Totalt

3.1 Ullevål selges og flyttes til Gaustad og andre 
steder
OUS sitt finansieringsforslag 
(Lånesøknad HSØ, etappe 1) 

• Gaustad 13,5 MRD
Økning som følge av 
Revidert forslag: 3 MRD

• Aker 15 MRD
• Renter 4 MRD

15,5 MRD 8 MRD
(Ullevål)

9 MRD
(0,9 mrd årlig)

32,5 
MRD

3.2. Alternaavt forslag: (Parksykehuset Ullevål)
Ullevål sykehus bygges ut som stort akugsykehus med 
traumesenter. Rikshospitalet oppregholdes uforandret 
for lands- og regionsfunksjoner I senere faser samles 
region-funksjonene på̊ Ullevål. Aker er lokalsykehus 
for Groruddalen.

• Aker 8 MRD
• Ullevål 13 MRD
• Renter 3 MRD

12 MRD - 12 MRD
(1,2 MRD årlig)

24 MRD 4. MISFORSTÅELSER

S6M1 Bygging i høyden koster det samme som hvis likt antall m2 skulle bygges på bakken
Nei, byggene blir mer kompakte og infrastrukturen mer komplisert når den fortettes. Senere er det 
mindre enkelt og mindre fleksibelt å endre på funksjoner og lokasjoner og utvidelser er også 
vanskelige og kan også bli dyre hvis funksjoner må stokkes om og re-allokeres til andre bygg, som 
da også må bygges om.

S6M2 Bygningsmassen ved OUS er i katastrofal dårlig stand og kan ikke brukes
Det er riktig at enkelte bygg på Ullevål er gamle og har behov for å fornyes. Men ikke alle byggene 
er gamle og utslitte, noen her helt nye. Der det er behov for fornyelse, er det plass til dette og nye 
bygg kan oppføres, de gamle kan rives etter flytting.  

5. RISIKO

S5R3 Dyrt å bygge i høyden Det må bygges mye i høyden fordi tomten på Gaustad ikke har nok ledig areal og da blir konsekvensen at det blir mye mer 
komplekst og derved dyrere å få plass til funksjoner med ulike behov i høye bygningskropper

S6R1 Effektiviseringsgevinster uteblir Det er ikke sannsynlig at effektiviseringsgevinster kan oppnås fordi planlagte sammenslåinger og stordriftsfordeler 
ikke kan realiseres på en så liten og uegnet tomt som Gaustad og da blir konsekvensen at den selvbærende finansieringen ikke går opp og dette vil drive 
opp tomteutnyttelsen på Ullevål for å kompensere – med de negative konsekvenser dette vil ha for områdene rundt Ullevål
S6R2 Nye tomteområder i Oslo må anskaffes senere Nye, sentrale tomtearealer må anskaffes senere i Oslo fordi det etter at Ullevål er solgt til boliger 
viser seg at det er behov for mer tomteareal og da er Ullevål solgt og Gaustad har ikke mer ledig tomteareal. Konsekvensen er at det blir svært dyrt å få 
kjøpt tilstrekkelig egnet areal sentralt i Oslo (dette skjedde ved Aker sykehus der en del av tomten først ble solgt og så tilbakekjøpt). Eller det er ikke mulig 
da det ikke finnes tomter i Oslo som er egnet til formålet. Da vil sykehuset måtte lokaliseres utenfor Oslo, med de konsekvenser dette har for kapasitet og 
beredskap i Oslo.

6. KONKLUSJON
Bygging i høyden er dyrt og kompliserende og fordyrende. Stor usikkerhet er egnet til å øke kostnadsestimatene. Stordriftsgevinster og effektivisering blir 
borte når alt prøves presset inn på en liten tomt og mye må splittes opp. Hvis det skal oppnås store gevinster fra tomtesalg må det bygges svært høyt og 
tett på Ullevål med de skadevirkninger det gir for områdene rundt Ullevål. Revideringen av planforslaget høsten 2020 medfører at det blir ca. 3 MRD 
dyrere å bygge
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S7 - Støttes nedleggelse av Ullevål og bygging på Gaustad av sykehusfaglige vurderinger, tillitsvalgte og ansatte?
1. FAKTA
1.1 Utredningsinstruksen er en felles, lovpålagt instruks for departementene og de underliggende virksomhetene i statsforvaltningen. 

Til denne har DFØ utarbeidet en tidlig-fase-veileder som forutsetter at mulighetsrommet i form av virksomhetsinnhold, struktur 
og samfunnseffekter er tilstrekkelig vurdert i helseforetakets utviklingsplan. Det betyr at veilederen primært omfatter en 
alternativvurdering av tomtevalg og bygningsmessige løsninger og konsepter.

1.2 Helse Sør Øst har utviklet et sett med prinsipper for medvirkning i omstilling.  Tillitsvalgte og verneombud skal ha  reell innflytelse på 
organisering og omstilling og derfor trekkes in i utrednings- og beslutningsprosesser så tidlig som mulig.

2. FORUTSETNINGER

S7F1 Utredninger og høringer er utført iht. utredningsinstruksen og tidlig-fase veilederen   
Utredningsinstruksen og tidligfaseveileder er ikke fulgt,  selv om det er vedtatt i OUS styre 29.3.12. Utrednings-
instruksen innebærer at utredete forslag skal høres. Det er ikke foretatt høringer av OUS planer annet enn av 
Campus Oslo, idefase 1.0, frist 1.11.14. Utviklingsplan og virksomhetsplan forelå ikke ved start av idefase 2013 som 
de skulle. Det er ikke utredet tilstrekkelige alternative tomtevalg, og til konseptfaseutredning forelå kun ett 
alternativ, det er for lite.  

S7F2 Sykehusledelsen skal involvere og lytte til fagmiljøer og tillitsvalgte når nye sykehus planlegges
I denne saken fremstår det som om den administrative ledelsen ved OUS og HSØ prøver å overkjøre både tillitsvalgte 
og fagmiljøer ved OUS. Ansatte og tillitsvalgte blir ikke i tilstrekkelig grad involvert i beslutninger. Innspill blir ikke 
lyttet til og de forsøkes nedtonet hvis de har et innhold som ikke passer ledelsen.

3. SYKEHUSFAGLIGE VURDERINGER

Dato Utarbeidet av Utdrag fra innhold

2020 Smittevern ved OUS
Nasjonal behandlings-
tjeneste for CBRNe-
medisin

Smittevernmiljøet på Ullevål har ved gjentatte ganger påpekt at smittevern i lave, frittstående 
bygg på Ullevål er sikrere, mer fleksibelt, mer skalerbart og har høyere kapasitet enn tårn på 
Gaustad der smittevern skal blandes sammen med andre funksjoner. Senest har assisterende 
helsedirektør Nakstad og tillitsvalgt i HSØ uttalt dette. FHI støtter også dette synet

2019 Akuttfunksjon OUS
Avdeling for 
traumatologi  

Fageksperter skriver i en rapport til ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS) at «en 
splitting av dagens høyspesialiserte og tverrfaglige sammensatte akuttbehandlingsmiljø på 
Ullevål innebærer en betydelig risiko». Det påpekes stor risiko for lavere tjenestekvalitet, 
dårligere beredskapsnivå og høyere kostnader hvis dagens akuttfunksjon på Ullevål splittes 
mellom Gaustad og Aker. Faggruppas rapport ble omarbeidet av ledelsen, for faggruppa 
godtok ikke «målbilde»-opplegget Gaustad + Aker i sin rapport. (Begge finnes i 
styredokumentene til OUS til 5.6.2019.)

Fagtillitsvalgte ved OUS Mistillitsbrev mot Erikstein, delvis begrunnet i tilsidesatt rapport fra eksperter på 
akuttmedisin (18.06.2019)

2018 og 
tidligere

Tillitsvalgte og ansatte-
representanter i begge 
styrene (HSØ og OUS)

Tillitsvalgte og ansatterepresentanter i styrene, og hoveddelen av fagmiljøene, går konsekvent
imot ledelsens forslag fra Campus Oslo-idefasen kom i gang. 

4. MISFORSTÅELSER

S7M1 Den administrative ledelsen ved OUS kan beslutte hvilke funksjoner som legges hvor, hvilke som splittes 
og hvilke som samlokaliseres – på tvers av de ansattes faglige innspill
Det stilles spørsmålstegn ved om det er mulig å overkjøre de ansatte på denne måten. HSØ sier selv at ansatte skal 
ha reell medvirkning i omstillingsprosesser, som dette effektivt er – her slås avdelinger sammen, splittes og flyttes.

Styret ved OUS Alternativt forslag til vedtak i styremøte i OUS sak 8/2016

5. RISIKO
S2R2 Fagmiljøer splittes opp Det er en risiko for at sterke fagmiljøer på Ullevål splittes opp fordi det ikke er plass til samlokalisering på 
en liten og uegnet tomt som Gaustad og da blir konsekvensen at fagmiljøene svekkes og/eller grønne og vernede områder på Gaustad
må ofres for å sikre økt areal til samling av funksjoner der

6. KONKLUSJON
Vi skal ikke legge oss opp i de sykehusfaglige vurderingene, men registrerer at det kommer sterke advarsler fra et tillitsvalgte og 
fagmiljøer ved OUS og ellers i landet som må tas på alvor. Spesielt fare for opp-splitting av funksjoner som følge av for lite plass på 
Gaustad – dette kan føre til økt press på sårbare rest-arealer ved Gaustad, noe vi kjemper for å forhindre.

https://www.helse-sorost.no/Documents/MU/12_prinsipper_for_medvirkning.pdf
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/03/28/advarer-mot-a-bygge-sykehus-med-svare-hoye-tarn/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/09/nye-ous-manglende-pandemiplaner-bare-en-av-mange-svakheter/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/03/30/fhi-stotter-uttalelse-om-sykehus-med-hoye-tarn--gammeldags-har-blitt-nymotens/
https://www.aftenposten.no/osloby/i/rLadOa/traumesenteret-fikk-ros-etter-22-juli-naa-frykter-fageksperter-at-sykehusplanene-vil-svekke-akuttberedskapen
https://www.aftenposten.no/norge/i/0ngEK0/de-ansatte-ved-oslo-universitetssykehus-varsler-mistillit-mot-oeverste-leder
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/06/18/tillitsvalgt-slakter-styreforslaget-om-nye-ous/
https://www.aftenposten.no/norge/i/dOM3gj/helse-soer-oest-nytt-sykehus-til-ullevaal-i-stedet-for-gaustad-blir-flere-milliarder-dyrere
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styrem%C3%B8ter%25202016/Styrem%C3%B8te%25202016-03-17%2520Samlefil.pdf
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S8 - Ønsker Oslos befolkning og Oslos politikere å legge ned Ullevål og bygge på Gaustad?
1. FAKTA
1.1 OUS er i ferd med å utarbeide reguleringssak Nr. 201704683 «Gaustadalléen 34, Gaustad sykehusområde»
Planlagt dato for offentlig ettersyn var opprinnelig satt til våren 2020, men er utsatt til 2.6.2020  
1.2 Plan- og Bygningslovens § 5.1 krever at medvirkning skal skje: «Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen 
skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.»

2. FORUTSETNINGER

S8F1 Planforslaget som er ute på høring kan vedtas av Oslo Kommune
Ja, Oslo Kommune skal behandle dette på samme måte som andre reguleringsforslag, men er lovpålagt 
å arrangere en reell medvirkningsprosess som det må lyttes til. Dette kan medføre at planforslaget må 
nedskaleres betydelig – faktisk så mye at kost/nytte ødelegges helt og HSØ må se seg om etter andre 
alternativer

3. OSLO – POLITIKK OG OPINION – VEDTAK, AKSJONER OG UTSAGN

Dato Aktør Utredning/Vedtak

2020 Oslo Kommune Et flertall i Oslo Bystyre krever utredning av Ullevål-alternativet (Sp, Venstre, Rødt, Frp, KrF, FNB, SV og MDG)
2019 Uavhengig gruppe Forslag om «Parksykehuset Ullevål» (Holte, Kåresen m.fl.)
2019 Pax Forlag Spørreundersøkelse n=600 personer: 70% vil opprettholde Ullevål
2017- Redd Ullevål Sykehus 

Aker Sykehus venner
Rikshospitalets venner
Gaustadklubben

4 organisasjoner arbeider aktivt for å hindre at Norges største og viktigste akuttsykehus blir lagt ned.  

4. MISFORSTÅELSER

S8M1 Tilstrekkelig medvirkning har blitt sikret i denne saken
Nei, HSØ, OUS og Stortinget har konsekvent ikke lagt opp til en reell medvirkning fra fagmiljøer, 
tillitsvalgte og Oslos beboere  

S8M2 Ullevål-alternativet har vært tilstrekkelig utredet
Nei, det har ikke vært utført en fullverdig vurdering av Ullevål-alternativet. Dette alternativet går ut på 
å fortsette sykehusdrift både på Gaustad og på Ullevål og Aker, men OUS har isteden vurdert et annet 
alternativ, som er å flytte alt fra Rikshospitalet til Ullevål med en gang, som ikke er det alternativet som 
foreslås av av kvalitetssikrere, fagmiljøer og beboere

5. RISIKO

S8R1 Politikere og beslutningstagere lytter ikke til fagmiljøer og beboere Det er en risiko for at Oslo påføres et uegnet sykehusbygg på Gaustad 
fordi politikere og beslutningstagere nekter å lytte til innspill fra fagmiljøer beboere og da blir konsekvensen at sykehustilbudet ikke styrkes og at og 
all reservekapasitet og fleksibilitet forsvinner når Ullevål selges   

6. KONKLUSJON
En stor utbygging på Gaustad vil ha store negative konsekvenser for områdene rundt Gaustad og Ullevål. Dette må synliggjøre slik at byens 
befolkning og politikere faktisk forstår det. Så må Oslo Kommune ta sin lovpålagte forpliktelse om medvirkning på alvor og sikre at beboere og andre 
kan komme med innspill og så må disse lyttes til og behandles på en måte som har en reell påvirkning på saken. Vi tror at det i denne prosessen vil bli 
synlig hvor stor motstanden faktisk er og at Oslo Kommune vil bli nødt til å lytte til de innspill som kommer. Da vil den beste beslutningen være av 
stoppe hele reguleringsforslaget. Her minner vi igjen om at det er fase 1 og fase 2 som er det virkelige omfanget – det er det som må vurderes, ikke 
bare en nedskalert og tilpasset fase 1.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/12/06/ous-flertall-i-bystyret-i-oslo-krever-ulleval-utredning/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/04/08/ny-rapport-slik-kan-parksykehuset-ulleval-bli-seende-ut/
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g714ok/stort-flertall-i-oslo-for-aa-beholde-ullevaal-sykehus
https://www.facebook.com/reddullevalsykehus/
https://www.facebook.com/akersykehusvenner/
https://www.facebook.com/rikshospitaletsvenner/
https://www.facebook.com/StiftelsenGaustadklubben/
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S9 - Er det mulig å bygge ut Gaustad uten uholdbare konsekvenser for  nærområdene i anleggsperioden?
1. FAKTA
• Byggeperioden skal vare i 8-15 år

2. FORUTSETNINGER

S9F1 Skadevirkningene av en midleradig helikopterlandingsplass i vest er akseptable
Nei, deVe vil eksponere støyfølsom bebyggelse på̊ vestsiden av Sognsvannsbekken for betydelig støy på̊ en helt 
annen måte enn dagens skjermede landingsplass. Plasseringen er svært uheldig kun ca. 100 meter fra siste rest 
av åpent fri- og lekeareal på̊ sørvestsiden av sykehuset (Krokodillebukta) – her ødelegges et mye brukt turmål 
for familier, barnehager og skoler.  DeVe må konsekvensutredes. En video publisert av av BP viser hvor farlig det 
er å være nære helikoptre som lander og tar av.

S9F2 Fagrapport støy fra helikopter skal utarbeides iht krav i Miljøverndepartementets «Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)» med alhørende veileder.T-1442/M-128
Det er ikke utarbeidet noen offentlig Ylgjengelig støyrapport for den midlerYdige landingsplassen.

S9F3 Massetransport i ih. med tunnel utskyang av tunnel fra Ring3 al teknisk sentral i nord
Planforslaget innebærer en stor parkeringshall i jell under plenen mot Gaustad sykehus. DeVe medfører en stor 
mengde steinmasser som må kjøres ut i Yllegg Yl  masser fra det gamle inngangstorget samt rivning av 
sengefløy og graving på nyV inngangstorg. DeVe representerer en stor miljøbelastning og vil gjøre 
trafikkforholdene i rundkjøringen vanskelige. 

2. GREP OG TILTAK I BYGGEPERIODEN

Tiltak Konsekvenser for nærområder
MIDLERTIDIG HELIOKPTERLANDINGSPLASS  
Midlertidig helikopterlandingsplass vest for Rikshospitalet som skal 
brukes gjennom hele anleggsfasen (8-15 år).

Konsekvenser mangelfullt utredet, men det er helt klart at dette vil medføre støy fra 
helikoptre og anleggsvirksomhet som overskrider grenser for hva som kan tåles og 
beslaglegning av fri- og lekeområder i 8 år er heller ikke akseptabelt

ANLEGGSATKOMSTER
Det er planlagt anleggsatkomst vest for Sognsvannsbekken, over 
Sognsvannsbekken og  gjennom boligområdet i vest 

Konsekvenser mangelfullt utredet. Grøntområder og naboer sør-vest er spesielt utsatt

RIGGOMRÅDER
Det var opprinnelig planlagt riggområder med utplasserte brakker 
ved og i bolig- og friområder. Nå ser det ut til at rigger og brakker 
skal flyttes bort – men fortsatt uklart hvor det 6 000m2 
anleggsområdet skal plasseres.

Konsekvenser mangelfullt utredetredet. Turveiforbindelser ved Sognsvannsbekken brytes 
opp. Lekeområder blir ødelagte/utilgjengelige

ANLEGGSTRAFIKK
Det er snakk om 50 biler pr time, med rivingingsmaterialer, sprengt 
stein etc. – gjennom sårbare områder, grønt, turveier etc.

Konsekvenser mangelfullt utredet. Tungtransport i boligområder og i og ved turveier vil 
medføre direkte fare for liv og helse fordi disse veiene ikke er utformet eller dimensjonert 
for denne type trafikk Anleggstrafikk gjennom et boligområde i 8-15 år er fortsatt med i 
planen

STØY OG STØV FRA ANLEGGSARBEIDE
Det er snakk om betydelig støyende arbeid som sprengnings-
arbeider, rivearbeider, pigging, boring, spuntarbeider, graving og 
tungtransport.

Konsekvenser mangelfullt utredet. Grøntområder og naboer i nord og sør-vest er spesielt 
utsatt. Sykehusdriften vil også påvirkes negativt av omfattende, kompliserte og støyende 
rivnings- og byggearbeider svært nære ordinær sykehusdrift.

4. MISFORSTÅELSER

S9M1 Midleradige grep og altak må kunne aksepteres av de som bor og ferdes i nærområdene
MidlerYdige Yltak vil allYd kunne aksepteres i større grad enn permanente Yltak, men det finnes jo grenser for 
hva som kan tåles. Kommunelegen og Bydelsoverlegen vil ha klare grenser for hva som kan tåles av støy og 
andre plager. (her må vi få mer kontroll på hva som tåles og ikke. Det kan også diskuteres om en planlagt 
varighet på 8 år kan anses som «midlerYdig». Omregulering av friområder Yl bebyggelse krever 
erstatningsareal iht. rikspoliYske retningslinjer for barn og unge.  
S9M2 Midleradige grep og altak er ikke en del av selve planprosessen
Det virker som om forslagssYller tror at det er greit å unnlate å opplyse i plansaken (og derved offentlig 
Ylgjengelig på saksinnsyn) om midlerYdige Yltak som har alvorlige konsekvenser for nærområdene. Denne 
forutsetningen holder ikke mål – det er jo klart at hvis et helt nabolag ikke klarer seg gjennom byggefasen, da er 
deVe i seg selv en grunn Yl å stoppe hele saken. Brakkeriggen ved Sognsvannsbekken er planlagt å stå der i 13 
år – midt i grøntarealet.
S9M3 Nye AW101 helikoptre er årsak al relokalisering av landingsplass
Det virker søkt at landingsplass for AW101  krever landingsplass reV ved sykehusets to lekeplasser, langt fra 
dagens akuVmoVak, kjørevei og adskillig nærmere boligbebyggelse enn dagens skjermede landings-plass. 
Relokaliseringen er en direkte konsekvens av byggeprosjektet og har lite med innfasingen av AW101 å gjøre. 
Likevel prøver utbygger å få deVe unntaV behandlingen av byggesaken – et forsøk på å pulverisere 
konsekvensene ved å separere saksbehandlingen av den pågående reguleringssaken og den midlerYdige 
landingsplassen. 

MIDLERTIDIGE AMBULANSEATKOMSTER
Det er snakk om midlertidige ambulanseatkomster med trafikk i 
begge retninger, gjennom boligområder og blandet med 
anleggstrafikk

Konsekvenser er ikke utredet. Ambulansetrafikk i boligområder og i og ved turveier vil 
medføre direkte fare for liv og helse fordi disse veiene ikke er utformet eller 
dimensjonert for denne type trafikk

5. RISIKO

S9R1 Beboere, barn, skolebarn og turveibrukere vil lide av støy og okkupasjon av nær/naturområder og midlertidige veier
Det er en risiko for at beboere, barn, skolebarn og turveibrukere vil lide av støy og okkupasjon av nær/naturområder og midlertidige veier fordi 
politikere og beslutningstagere nekter å lytte til innspill fra beboere og fagmiljøer og da blir konsekvensen at disse beboerne vil kunne utvikle 
psykiske plager og bli fysisk mindre aktive

6. KONKLUSJON
En anleggsfase som er så lang som 8-15 år kan ikke tillate seg å overskride gjeldende grenser for tålbar støy, fjerne fri- og lekeområder og 
turveier fra området. Det faktum at byggeperioden er planlagt til å vare i 8-15 år sier mye om hvor komplisert og fordyrende det er å bygge så 
mye på en så liten tomt. Hvis det ikke er mulig å dempe skadevirkningene for lokalmiljøet i disse 8-15 årene, er dette i seg selv en grunn til å 
avvise planforslaget. 

https://www.youtube.com/watch?v=09bvuYRKwwc
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S10  Har utbygger og/eller PBE sørget for tilstrekkelig medvirkning i denne saken?
1. FAKTA
• PBL § 5.1 Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som 

utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge.  

• PBL § 5.3 I hver region skal det være et regionalt planforum. I planforumet skal statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og 
søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer.

• Kommuneplan Oslo 

3. FORUTSETNINGER

S10F1 Bemerkninger som kommer inn behandles forsvarlig av forslagsstiller (FS) og PBE
Nei, vår erfaring er at spesielt FS prøver å forsvare egne grep og bortforklare de innspill som er kommet inn. Her 
får FS en god mulighet til å tåkelegge saken før PBE tar tak i innspillene.

S10F2 Grønne områder og turveier som beslaglegges/sperres, erstattes med andre områder/forbindelser
Nei, her er det kun snakk om beslaglegning av grønne områder, lekeplasser og turveier som mister sin funksjon, 
både i anleggsperioden (8 år) og etterpå. Andre løsninger er ikke foreslått, selv om dette er lovpålagt.

S10F3 10 ukers høringsfrist er tilstrekkelig
Nei, Covid-19 påvirker fortsatt mange av dem som skal uttale seg i denne saken og sommerferien utgjør over 
50% av denne perioden. 

2. MEDVIRKNINGSTILTAK
Hendelse Dato Sted/Kanal Aktør

Kunngjøring utvidet plangrense 18.11.2018 Brev til postadresser  (Naboer, Bydelsutvalg, Oslo Velforbund) Rambøll
Møte med Oslo Legeforening 25.10.2018 Referat på Saksinnsyn PBE

Kunngjøring om 2.gangs offentlig ettersyn  30.08.2018 Epost til dem som abonnerer på Saksinnsyn PBE
Kunngjøring oppstart detaljregulering 05.02.2018 Annonse i Aftenposten Rambøll
Varsling om oppstart 06.11.2017 Brev til postadresser (Naboer, Bydelsutvalg, Oslo Velforbund) Rambøll
Område og prosessavklaring 02.11.2017 Publisert på saksinnsyn PBE

Informasjonsmøte(r) 2017/2018 2 møter gjennomført med naboer Rambøll
Plansmier Ikke gjennomført 4. MISFORSTÅELSER

S10M1 Digital medvirkning er mulig og det er like effektivt som fysiske møter
Nei, det legges opp til digital medvirkning ved at et digitalt møte kunngjøres i media og deretter skal beboere 
og andre som har interesse av medvirkning logge seg på et digitalt møte. Her vil det være svært mange som 
ikke får med seg at et slikt digitalt møte skal finne sted. Så er det mange som ikke klarer å logge seg på 
møtet, de har ikke riktig programvare, eller de mangler kunnskaper og kompetanse og slik 

S10M2 Informasjonsmøter er en effektiv form for medvirkning
Nei, vår erfaring er at informasjonsmøter, som ofte er arrangert av forslagsstiller, prøver å skjule de reelle 
konsekvensene av utbyggingsforslaget og det legges ikke opp til debatter og innspill, det er mest enveis-
kommunikasjon til dem som møter opp. Innspill tas ikke på alvor og behandles ikke etter møtet.

S10M3 Naboers innspill har blitt lyttet til og planforslaget endret 
Nei, naboer påpeker at støyen fra helikoptertrafikken medfører ulevelige forhold og gjør grønne områder ved 
en av markas viktige inngangsporter og barnas lekeplasser ubrukelige. HSØ svarer ved å utvide planområdet 
mot vest og der plassere helikopterlandingsplass og ambulanseatkomst. 

S10M4 Moderne digitale verktøy er benyttet for å visualisere nærvirkninger bedre
Nei, tvert i mot, digitale bildeframstillinger er benyttet for å fremstille den nye bebyggelsen som mindre 
omfattende og sjenerende enn den faktisk er.

Spørreundersøkelse Ikke gjennomført
Intervjuer/fokusgrupper Ikke gjennomført
Barnetråkk Ikke gjennomført
Befaring Ikke gjennomført

5. RISIKO

S10R1 Ikke medvirkning Det er en risiko for at de som har interesser i denne saken ikke blir hørt fordi det ikke har vært sørget for reell 
medvirkning i denne saken. Konsekvensen er at det bygges i strid med de interesser som ikke har kunnet fremføres på en skikkelig måte, herunder 
barns interesser, grøntområder, naboer som havner i gul/rød støysone, byen som mister sin grønne åsside, skoleveier som blir utrygge (ikke 
uttømmende liste).

6. KONKLUSJON
Hverken PBE eller utbygger har lagt opp til noen form for reell medvirkning i denne planprosessen. Utallige dokumenter (nå over 500) flyter frem 
og tilbake på saksinnsyn. Naboer og andre interessenter sender inn innspill, men får ikke svar og blir ikke hørt. Korona-tiltakene gjør det vanskelig 
å avholde fysiske møter. Istedenfor å prøve på dette, arrangeres digitale møter med få deltagere uten mulighet for dialog og reell påvirkning. 
HSØ benytter her korona-tiltakene som en mulighet for å redusere medvirkning ytterligere og PBE støtter oppunder dette. Alternativet hadde vørt 
å ta ned tempoet og sikre reell medvirkning.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018147174&fileid=8223516
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018112673&fileid=8112292
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018099060&fileid=8068930
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018013855&fileid=7682717
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017040938&fileid=7023968
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017153675&fileid=7494309
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S11  Vil de grønne områdene ved Sognsvansbekken tåle den planlagte utbyggingen?
1. FAKTA
• Sognsvannsbekken går fra marka nedover til byen, rett vest for planområdet. På begge sider av bekken er det turveier, grønne områder og 

lekeplasser for barn
• HSØ planlegger å bruke området som anleggsplass og legge ambulanseatkomster hit
• HSØ planlegger å bebygge deler av området
• Planlagt byggehøyde mot de grønne områdene i vest er i dag x meter og i fremtiden vil den bli y meter (økning z%) Sollyset morgen og 

formiddag vil reduseres

3. FORUTSETNINGER

S11F1 Helikopterlandingsplass
All helikoptertrafikk skal samles på taket til en av høyblokkene som vender ut mpt Sognsvannsbekken.

S11F2 Brakkerigger
Brakeriggene skal plasseres ved Sognsvannsbekken, i grønt området.

S11F2 Atkomster
Atkomst fra vest vil krysse Sognsvannsbekken.

2. LOVER OG REGLER SOM BESKYTTER GRØNNE OMRÅDER OG TURVEIFORBINDELSER
Lov/Regel/Forskrift Type Innhold Forvalter

Nasjonal Stortinget
Kommuneplan Oslo, Arealdel Kommunal Grønne områder skal utvides og bevares Oslo Kommune

4. MISFORSTÅELSER

S11M1 De grønne områdene ved Sognsvannsbekken benyttes «kun» av de som bor der
Feil, dette er en av markas viktigste inngangsporter for befolkningen på Majorstuen, Blindern, Ris, Frøen, 
Steinerud og Vinderen. Dette kommer i tillegg til lekeplasser og barnehager. Totalt er det snakk om en svært 
viktig »grønn korridor» som benyttes av svært mange mennesker hver eneste dag. Det er skiløype fra 
Blindern over  gangbroen ved Ring 3 og inn i marka.

S11M2 De grønne områdene ved Sognsvannsbekken vil kun bli forstyrret midlertidig
Nei, anleggsperioden er svært lang – 8-10år -og går dermed utover begrepet «midlertidig». Og det er kun 
fase 1 – deretter kommer fase 2. Erfaringsvis blir det alltid forsinkelser. Dermed er en periode på 15 år mer 
sannsynlig.

5. RISIKO

S11R1 En av byens viktigste inngangsporter ødelegges
Det er en risiko for at adgang til marka effektivt reduseres av anleggsbrakker og nye atkomster. I tillegg vil en voldsom økning av 
helikoptertrafikken gjøre området svært støyfullt og lite attraktivt for lek og opphold. Konsekvensen er at en av byens viktigste marka 
forbindelser ødelegges.

6. KONKLUSJON
Det grønne området ved Sognsvannsbekken blir sterkt forringet når det okkuperes av brakkerigger og krysse av nye atkomster. I tillegg vil støyen 
fra helikoptertrafikken gjøre det svært utrivelig å oppholde seg eller ferdes forbi dette området. Slik ødelegges et grøntområde som er mye brukt 
av barn i dag (Krokodillebukta) og en av de viktigste inngangsportene til marka mister sin funksjon.
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S12 Vil de endringene som nå gjøres, påvirke noen av sakens premisser? Hvordan?
1. FAKTA 3.  Hvordan påvirkes sakens premisser av den endringene som foreslås

S1 - Er beslutningsprosessen forsvarlig gjennomført forsvarlig i henhold til gjeldende regler og bestemmelser?
Nei, og ingen nye beslutninger har blitt fattet siden juni

S2 - Er det tilstrekkelig areal på Gaustad til planlagte og fremtidige utbyggingsbehov?
Nei, tomten har ikke blitt større

S3 - Er støynivået fra fremtidig helikoptertrafikk på Gaustad akseptabelt for beboerne?
Nei, støynivået er fortsatt uakseptabelt og plassert på samme sted

S4 - Har Gaustad har tilstrekkelig antall og trygge atkomster for akuttfunksjoner og tåler området mer trafikk?
Nei, det har ikke blitt flere trygge atkomster og området tåler like lite trafikkøkning nå.

S5 - Er det trygt, skånsomt og kostnadseffektivt å bygge et sykehus i høyden på Gaustad?
Nei, ikke noe som tyder på at dette blir tryggere, billigere eller mer kostnadseffektivt

S6 - Er det samfunnsøkonomisk økonomisk lønnsomt å legge ned Ullevål og bygge på Gaustad?
Nei, dette endres ikke ved å flytte på noen bygg, blir antagelig heller dyrere enn rimeligere

S7 - Støttes nedleggelse av Ullevål og bygging på Gaustad av sykehusfaglige vurderinger, tillitsvalgte og ansatte?
Nei, det har ikke vært noen endring her. Mostanden er like stor som før, om ikke større.

S8 - Ønsker Oslos befolkning og Oslos politikere å legge ned Ullevål og bygge på Gaustad?
Nei, det er ikke noe som tyder på at dette ønskes mer nå. Tvert om viser Covid 19 at smittetårn ikke er lurt

S9 - Er det mulig å bygge ut Gaustad uten uholdbare konsekvenser for  nærområdene i anleggsperioden?
Riggområdet er tatt bort vest for bekken, men det er fortsatt riggområde øst for Sognsvannsbekken og anleggstrafikk gjennom boligområdet og 
over Sognsvannsbekken og den midlertidige helikopterlandingsplassen er fortsatt plasser rett ved friområdet.

S10  Har utbygger og/eller PBE sørget for tilstrekkelig medvirkning i denne saken?
Nei, også i de siste rundene har det ikke vært lagt opp til noen form for medvirkning

S11  Vil de grønne områdene ved Sognsvansbekken tåle den planlagte utbyggingen?
Bygg H3 (C) er trukket litt tilbake for å ivareta 20m grense mot bekken
Helikopterstøyen er der fortsatt. Sol- og lysforholdene morgen/formiddag er sterkt forringet som følge av 42 meter høye bygg plassert på en høyde 
ved Sognsvannsbekken.

Aktør Dato Dokument
Dialogmøte 17

HSØ 08.09.2020 Grunnlag Dialogmøte 16
PBE/HSØ 31.08.2020 Dialogmøte 15
PBE/HØS 24.08.20 Møte Fare for innsigelse bevaring PBE noterer at størrelse, bredde og høyde er problematisk
PBE/HSØ 14.08.2020 Dialogmøte 14 HS presneterer utkast til justeringer
PB/HSØ 05.08.20 Møte om Gaustad og Aker, kort og overordnet
PBE/HSØ 19.06.2020 Ramme/luft rundt verneverdige bygg, pasienter i rød støysone, byggehøyder
PBE/HSØ 10.06.2020 Dialogmøte 13 PBE forklarer sine innvendinger
PBE/HSØ 05.06.2020 Møte HSØ står fast på kompaktsykehus PBE er bekymret for manglende utvidelsesmuligheter HSØ ønsker 

isteden et nytt sykehus i tillegg til Gaustad
HSØ 01.06.2020 HSØ ber om møte for å diskutere løsninger
PBE 29.05.2020 PBE anbefaler ikke forslaget, hverken 1A eller 1B

2. ENDRINGENE SOM PLANLEGGES
• A,B,C,D Blokker reduseres med  1 etasje, nå 42m
• G Helikopterlandingsplasser har 

samme høyde og trafikkvolumet 
er uendret

• E NyM bygg, 30 000m2
• F NyM bygg
• Totalt seM 12 000m2 skal bygges  
• Riggområdet tas ut vest for 

Sognsvannsbekken 

4. Er noen av risikoene endret som følge av de endringene som foreslås?

S12R1 PBE overkjøres og revidert forslag tvinges gjennom
Det er en risiko for at HSØ lykkes i sitt forsøk på å overkjøre PBE og få fremmet et forslag som i bunn og 
grunn er det samme som PBE ikke ville anbefale. Konsekvensen er at forslaget kan vedtas politisk og 
realiseres.
6. KONKLUSJON
HSØ har foreslått en del endringer for å prøve å imøtekomme PBEs innvendinger. Dette har ikke lyktes så 
langt. Noen problemer reduseres, mens andre oppstår. Sakens kjerne er fortsatt at det ikke er plass nok 
tilgjengelig på Gaustad til å bygge så mye sykehus. Da hjelper det ikke å flytte rundt på bygningsvolumer.



05.10.2020 - 17 - GAUSTADALLEEN 34– 201704683 – VERSJON 12

5. Vurdering - Risiko
5

4
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2

1

1 2 3 4 5

Konsekvens
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S1 Uforsvarlig beslutningsprosess  
S1R1 Reguleringsrisiko   
S1R2 Vedtaksrisiko 
S2 Arealknapphet på Gaustad undervurderes
S2R1 Fase 1 har for lav kapasitet  
S3 Uakseptabelt støynivå
S3R1 Støynivået er uakseptabelt  
S4 Trafikkfarlige forhold
S4R1 Ambulanser i kø på Ring 3 – presser frem flere atkomster
S4R2 Betydelig trafikkøkning 
S5 Skadevirkninger fra bygging i høyden
S5R1 Grønne åssider brytes opp  
S5R2 Beboere og grønne områder legges i skyggen  
S5R5 Brannfarlig  
S5R6 Plassering av smittevernfunksjoner i høyblokker øker faren for smitte 
S5R7 Riving av sengefløy i anleggsfasen fører til overbelegg og redusert smittvernskapasitet
S6 Dyrt å bygge kompakt på Gaustad og effektiviseringsgevinster er i fare
S5R3 Dyrt å bygge i høyden  
S6R1 Effektiviseringsgevinster uteblir  
S6R2 Nye tomteområder i Oslo må anskaffes senere (dyrt)
S7 Fagmiljøer splittes opp og tjenestetilbud og beredskapsevnen svekkes
S7R2 Fagmiljøer splittes   
S7R4 Dårlig beredskap  
S8 Oslo påføres et alternativ ingen er for
S8R1 Politikere og beslutningstagere lytter ikke til beboere og fagmiljøer  
S9 Nærområder lider sterkt i utbyggingsperioden
S9R1 Skadelig støy og okkupasjon av nær/naturområder og midlertidige veier
S10 Planprosessen har vært gjennomført uten noen form for reell medvirkning
S10R1 Hverken PBE eller FS har sørget for medvirkning
S11 Grøntdrag og inngangsport til marka ødelegges
S11R1 Brakkerigger, høye bygg, ambulanseatkomster og helikoptre ødelegger grønt/turvei

S1R1

Risikovurderingen preges av at alle risikoer som er identifisert her (flere finnes), har høy sannsynlighet og høy konsekvens. Dette tyder på at beslutningen om å legge ned Ullevål sykehus og 
flytte alle funksjoner derfra til Gaustad og Aker ikke er en god beslutning. Samtlige av risikoene identifisert her kan løses ved følgende grep: Fortsatt drift både på Gaustad og Ullevål, med Aker 
som lokalsykehus for hele Groruddalen. Rikshospitalet fortsetter som nå med planlagte høyspesialiserte funksjoner uten nybygg, Ullevål fornyes til det store akuttsykehuset med Traumesenter, 
Aker blir rent lokalsykehus for alle fire Groruddalbydeler og Storbylegevakt og Radiumhospitalet forsetter som høyspesialisert kreftsykehus.

S1R2

S2R1S3R1S4R1S5R1

S5R2

S5R3

S5R4S5R5S6R1

S8R1

S6R2

S4R2

S9R1

S5R6S5R7

S10R1

S7R2

S7R4
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6. Oppsummering og anbefaling
S1 Viktige offentlige beslutninger som lokalisering av sykehus i en by fortjener bedre og mer skikkelige prosesser enn den som hittil har blitt gjennomført i denne saken
Prosessen med å utrede alternativer og skape et godt grunnlag for beslutninger og fatte beslutninger er ikke gjennomført på en tilfredsstillende og troverdig måte. Statens selvpålagte metodeverk er ikke fulgt og vurderinger i KS-rapportene er ignorert. Vi mener at dette kan rettes opp ved å 
utføre en skikkelig vurdering av et alternativ der sykehusdriften fortsetter både  på Gaustad og på Ullevål og på Aker. Et slikt alternativ vil kunne gjennomføres uten de alvorlige og negative konsekvensene vi ser som følger av den valgte løsningen.
S2 Arealknapphet på Gaustad undervurderes
Det er ikke plass på Gaustad til samlokalisering av de funksjoner som planlegges flyttet fra Ullevål. Funksjoner splittes opp og det er en risiko for lavere tjenestekvalitet samtidig som effektiviseringsgevinstene blir borte på veien. Hvis Gaustad likevel skulle velges, er det en stor fare for at 
fase 1 har for lav kapasitet og vil dette drive frem en utvidet fase 2 og da er det ikke lenger plass på Ullevål når tomta er solgt til boligutvikling. Dette betyr at fase 2 må gå i høyden, bygge på grøntarealer eller verneverdig bebyggelse må rives, eller funksjoner må flyttes til andre sykehus. 
Derfor anbefaler vi at det videreføres drift ved både Gaustad og Ullevål – da vil de store og alvorlige skadevirkningene som følger av fase og fase 2 på Gaustad bortfalle. 

S3 Støynivået blir uakseptabelt når all helikoptertrafikk samles på Gaustad og denne øker
Trafikkvolumet og støynivået som planlegges på Gaustad er uakseptabelt og helseskadelig for beboere og derfor kan ikke 90% av all helikoptertrafikk samles på Gaustad. Det er en bedre løsning om det fortsettes drift på både Ullevål og Gaustad med en utjevning av helikoptertrafikken 
mellom disse to lokasjonene.
S4 Utrygge atkomster
Atkomst via Ring 3 vil ikke gi tilstrekkelig kapasitet og trygghet for at ambulansene når frem til en akuttfunksjon på Gaustad i tide.  Derfor vil det raskt oppstå et press for å åpne flere alternative atkomster. Her ser vi at alternativer fra nord og sør vil medføre farlig ambulansetrafikk gjennom 
boligområder med skoleveier og en vei-infrastruktur som ikke er dimensjonert eller tilrettelagt for denne type trafikk.
S5 Skadevirkninger fra bygging i høyden
Bygging i høyden kompliserende og dyrt og vil ødelegge for grønne/vernede områder og boligområder rundt Gaustad. Oslo Kommunes høyhusplan setter begrensninger for hvor høyt det kan bygges – maks 42 meter og hvis så høyt skal det alltid lages et alternativt forslag som er maks. 28 
meter høyt. I tillegg er fagmiljøene på OUS kritiske til å plassere mange ulike funksjoner i samme høybygg, dette kan gå utover beredskap, vanskeliggjøre evakuering og medføre dårlig brannsikkerhet.

S6 Dyrt å bygge kompakt på Gaustad og effektiviseringsgevinster er i fare
Bygging i høyden er dyrt og kompliserende og fordyrende. Stor usikkerhet er egnet til å øke kostnadsestimatene. Stordriftsgevinster og effektivisering bortfaller når alt prøves presset inn på en liten tomt og mye må splittes opp. Hvis det skal oppnås store gevinster fra boligsalg må det 
bygges svært høyt og tett med de skadevirkninger det gir for området rundt.  

S7 Fagmiljøer splittes opp, tjenestetilbud og beredskapsevnen svekkes
Vi skal ikke legge oss opp i de sykehusfaglige vurderingene, men registrerer at det kommer sterke advarsler fra et fagmiljøer ved OUS som må tas på alvor. Spesielt fare for opp-splitting av funksjoner som følge av for lite plass på Gaustad – dette kan føre til økt press på sårbare rest-arealer 
ved Gaustad, noe vi kjemper for å forhindre.

S8 Oslo påføres et alternativ ingen er for
En stor utbygging på Gaustad vil ha store negative konsekvenser for områdene rundt Gaustad og Ullevål. Dette må synliggjøre slik at byens befolkning og politikere faktisk forstår det. Så må Oslo Kommune ta sin lovpålagte forpliktelse om medvirkning på alvor og sikre at beboere og andre 
kan komme med innspill og så må disse lyttes til og behandles på en måte som har en reell påvirkning på saken. Vi tror at det i denne prosessen vil bli synlig hvor stor motstanden faktisk er og at Oslo Kommune vil bli nødt til å lytte til de innspill som kommer. Da vil den beste beslutningen 
være av stoppe hele reguleringsforslaget. Her minner vi igjen om at det er fase 1 og fase 2 som er det virkelige omfanget – det er det som må vurderes, ikke bare en nedskalert og tilpasset fase 1.

S9 Nærområder utsettes for utålelige skadevirkninger i 13 år
Det faktum at byggeperioden varer i opp mot 13 år  år sier mye om hvor komplisert og fordyrende det er å bygge så mye på en så liten tomt. Hvis det ikke er mulig å dempe skadevirkningene i disse 8 årene, er dette i seg selv en grunn til å avvise planforslaget. 
S10 Kravene til medvirkning er ikke oppfylt
Hverken PBE eller HSØ har lagt opp til reell medvirkning i denne saken – hvilket kan bety at hele planprosessen må anses som ugyldig
S11 De grønne områdene ved Sognsvansbekken og en av markas viktigste inngangsporter ødelegges
Det grønne området ved Sognsvannsbekken blir sterkt forringet når det okkuperes av brakkerigger og krysse av nye atkomster. I tillegg vil støyen fra helikoptertrafikken gjøre det svært utrivelig å oppholde seg eller ferdes forbi dette området. Slik ødelegges et grøntområde som er mye brukt 
av barn i dag (Krokodillebukta) og en av de viktigste inngangsportene til marka mister sin funksjon.
S12 Endringene som foreslås av HSØ endrer ikke sakens natur og utfall
HSØ har foreslått en del endringer for å prøve å imøtekomme PBEs innvendinger. Dette har ikke lyktes. Noen problemer reduseres, mens andre oppstår. Sakens kjern er fortsatt at det ikke er plass nok tilgjengelig på Gaustad til å bygge så mye sykehus. Da hjelper det ikke å flytte rundt på 
bygningsvolumer.

ANBEFALING
Vi anbefaler at driften ved Ullevål og Rikshospitalet opprettholdes og at Aker bygges ut. Da vil det til enhver tid være tilstrekkelig med arealer for utvidelser og forbedringer uten at dette må gjøres på en (for) liten tomt i høyden rett ved Ring 3. Vi anser at dette vil bli både billigere og mindre 
risikabelt og at det vil gi et mindre skadeomfang for området, områdene rundt og byen for øvrig. Vi anbefaler at Oslo Kommune tar innover seg innholdet i dagens planer, skadevirkningene for områdene rundt Gaustad og Oslo som by og den betydelige faren for senere enda mer skadelige 
utvidelser og avviser dette forslaget. Vår anbefaling til OUS er å starte en skikkelig utredning av et alternativ der Ullevål, Gaustad og Aker videreutvikles – slik som flertallet i Oslo Bystyre krever.
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7. Leseliste
2020 Informasjonsheke Redd Ullevål Sykehus
(under produksjon)

2020 Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad advarer mot å bygge sykehus i høyden på grunn av smi`evernhensyn  
hgps://www.dagensmedisin.no/arpkler/2020/03/28/advarer-mot-a-bygge-sykehus-med-svare-hoye-tarn/

2019 OUS-utbyggingen: Målbilde, manipulering og maktmisbruk
hVps://www.dagsavisen.no/debaV/ous-utbyggingen-malbilde-manipulering-og-maktmisbruk-1.1469683

2019 Sykehus i Oslo: Et bærekrakig alternaav. Framadsre`et, fleksibelt og grønt
hVps://nab.no/meninger/et-barekraqig-alternaYv-framYdsreVet-fleksibelt-og-gront/19.18599

2019 Sykehusplaner for Nye Oslo Universitetssykehus - En gjennomgang av re`slige problemsallinger aktualisert av lånesøknad fremmet i statsbudsje`et for bygging av Nye Oslo Universitetssykehus
hVps://www.dagensmedisin.no/contentassets/ea94dc7eea884c5890add894d289520f/gjennomgang-av-reVslige-problemsYllinger_ous_kroepelien.pdf

2019 Sykehusplanene i Oslo – kort fortalt
hVps://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/oslo-legeforening/nyheter/2019/sykehusplanene-i-oslo-kort-fortalt/

2018 OUS-utbyggingen er styrt i feil retning
hVps://www.dagsavisen.no/debaV/ous-utbyggingen-er-styrt-i-feil-retning-1.1185400

2016 Framadens Oslo Universitetssykehus ROS-analyse i idéfase (WSP-Rapport besalt av ledelsen ved OUS)
hVps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/ROS-analyse20161804.pdf

2016 Ekstern kvalitetssikring av idéfase – Fremadens OUS
hVps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/OPAK-MeYer%20kvalitetsikring%20av%20idéfasen%2020161102.pdf
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