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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2022 
 
 
 

Sak 052-2022 

Oslo universitetssykehus HF - Nye Aker, tomteerverv Sinsenveien 76 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Statsbygg 

for erverv av eiendommen Sinsenveien 76, gnr. 85, bnr. 263 i Oslo kommune.  
 
2. Kjøpet finansieres ved bruk av eksisterende lån til Nye Aker og Nye Rikshospitalet, 70 

prosent, og 30 prosent egenfinansiering fra Oslo universitetssykehus HF. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 20. april 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Saken gjelder forespørsel fra Oslo universitetssykehus HF om fullmakt til kjøp av 
eiendommen Sinsenveien 76, gnr. 85, bnr. 263 i Oslo kommune. Kjøpet inngår i en helhet av 
tomteerverv for Nye Aker og saken fremmes derfor for styret. Øvrige tomteerverv for Nye 
Aker vil bli fremmet i egne saker for styret.  
 
 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 
Bakgrunn 
Lokalsykehus på Aker er del av Oslo universitetssykehus HFs fremtidige målbilde. Oslo 
universitetssykehus HF mottok i juni 2021 tilbud fra Statsbygg om kjøp av deres eiendom 
Sinsenveien 76. Eiendommen er under omregulering og ligger innenfor planområdet for Nye 
Aker. 
 
Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF fremforhandlet 
kjøpekontrakt med Statsbygg til pris 123 millioner kroner (2021-kroner), tilsvarende 
tilbudt kjøpesum. Statsbygg står ved sitt tilbud datert 8. juni 2021, under forutsetning av at 
kjøpekontrakt inngås innen 12. mai 2022.  
 
Styret ved Oslo universitetssykehus HF behandlet sak om kjøp av Sinsenveien 76 fra 
Statsbygg i sak 21/2022, 31. mars 2022. Styret gjorde følgende vedtak: 
 

1. Styret anbefaler kjøp av Sinsenveien 76, gnr. 85 bnr. 263 i Oslo kommune med 
påstående bygninger og anlegg. 

2. Styret ber administrerende direktør sende anbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for 
godkjenning.  

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere kjøpekontrakt etter 
forutgående godkjenning av kjøpet fra Helse Sør-Øst RHF.  

 
Oslo universitetssykehus oversendte 6. april 2022 styresak 21/2022 om kjøp av 
eiendommen til Helse Sør-Øst RHF for behandling.  
 

Eiendommens omfang 
Gnr. 85, bnr. 263 tilhørende Statsbygg omfatter et bruttoareal på ca. 7 300 kvadratmeter 
bygningsmasse og ca. 16 000 kvadratmeter tomtegrunn. Eiendommen er ikke utleid, og 
bygningene har stått tomme etter at den forrige leieavtalen utløp 31. desember 2020.  
  



 
 

Side 3 av 5 

 

 
 

 
Figur 1: Sinsenveien 76 vist ved situasjonsplan og bilde 

 

Takster og verdivurderinger 
Kjøpesum fremkommer som middelverdien av tre verdivurderinger: 
 

- Veridian, 1. desember 2020:  
165 millioner kroner (forutsetter utleie til hybler, og ikke mer utbygging enn 
eksisterende bygg) 

- Newsec, 17. desember 2020: 
105 millioner kroner (forutsetter utleie av eksisterende bygg, og ikke mer utbygging 
enn eksisterende bygg) 
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- Hadrian, 3. november 2020: 

99 millioner kroner (forutsetter verdi som boligkonsept på 144,7 millioner kroner og 
som næringskonsept på 79 millioner kroner. Vekter bolig og næring 30/70, og ikke 
mer utbygging enn eksisterende bygg.  

 
Som grunnlag for vurdering av kjøpet av Sinsenveien 76 legges det særlig vekt på:  
 

- Det oppnås en minnelig ordning uten ekspropriasjon/avtale om skjønn. 
- Risikoen for høyere pris ved skjønn tas bort, sammen med den tilhørende 

muligheten for en lavere pris. Det vurderes 50 % sannsynlig at prisen ville blitt 
høyere. 

- Det spares omkostninger til juridisk og teknisk bistand ved prisfastsettelse ved 
skjønn, noe som alene er ca 3 - 5 millioner kroner i to instanser. Som kjøper må Oslo 
universitetssykehus HF dekke slike kostnader i skjønn. I tillegg kommer kostnader 
og tid til bruk av interne ressurser. 

- Det gis tilgang til eiendommen, slik at man kan planlegge bedre bruken av den uten å 
måtte vente på endelig reguleringsplan. 

 

Juridiske avklaringer 
Eiendommen inngår i området for Nye Aker og skal benyttes til dette. Dette er bakgrunnen 
for at ervervet gjennomføres som direktesalg mellom to statlige eide parter. 
 
Juridiske problemstillinger er avklart av advokatfirmaet Haavind AS.  
 

Finansiering 
Eiendommen inngår i kostnadsrammen for utviklingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet, 
og er således omfattet av finansieringsløsningen for prosjektet med 70% lånefinansiering 
fra Helse og omsorgsdepartementet1. Foreløpig finansiering av dette konkrete forholdet 
skjer gjennom 70% låneopptak fra Helse Sør-Øst RHF, og egenfinansiering fra Oslo 
universitetssykehus HF på 30%. Egenfinansiering håndteres ved bruk av helseforetakets 
opparbeidete basisfordring på Helse Sør-Øst RHF. Endelig finansiering avklares som del av 
prosjektets avslutning.  
 

Etteroppgjør 
Dersom eiendommen ikke vedtas regulert til sykehusformål i reguleringsplan for Nye Aker 
innen 1. juli 2023 kan Oslo universitetssykehus HF kreve at Statsbygg tar tilbake 
eiendommen på samme vilkår som avtalt ved ervervsavtalen.  
 
Dersom helseforetaket selger eiendommen innenfor en periode på 5 år etter overtakelse, 
skal Statsbygg ha utbetalt 100 % av den gevinsten som oppnås ved videresalget. Dersom 
helseforetaket selger Eiendommen innenfor en periode på 6-10 år etter overtakelse, skal 
Statsbygg ha utbetalt 70 % av gevinsten som oppnås ved videresalget.  
  

                                                           
 
1 Universitetsarealer finansieres 100% med lån, hvilket gjør at den samlede låneandelen er ca. 71%. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Kjøp av eiendommen Sinsenveien 76 er nødvendig for videre utvikling og gjennomføring av 
byggeprosjektet Nye Aker. En utsettelse av kjøpet vil kunne påvirke verdien som legges til 
grunn og eventuelt påføre ytterligere kostnader. Vilkårene for etteroppgjør i kjøpsavtalen 
redegjør på en god måte for handlingsrommet dersom det skulle inntreffe vesentlige 
endringer i planene for sykehusdrift på eiendommen.  
 
Administrerende direktør anbefaler at Oslo universitetssykehus HF gis fullmakt til å inngå 
kjøpekontrakt med Statsbygg om kjøp av Sinsenveien 76, gnr. 85, bnr. 263 i Oslo kommune. 
Kontrakten anbefales inngått innen 12. mai 2022 med en kjøpesum på 123 millioner kroner. 
 
I påvente av endelig beslutning om gjennomføring av prosjektet Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet, finansieres dette konkrete forholdet foreløpig gjennom 70% låneopptak fra 
Helse Sør-Øst RHF, og 30 % egenfinansiering fra Oslo universitetssykehus HF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Vedlegg 1 - Oslo universitetssykehus HF - Sak 21/2022 Kjøp av Sinsenveien 76 på Aker sykehus 
• Vedlegg 2 - Oslo universitetssykehus HF – Protokoll fra styremøte 31. mars 2022 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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