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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret i Helse Sør-Øst RHF 21. oktober 2022 
 
 
 

Sak 118-2022  

Oslo universitetssykehus HF – status prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar status for Oslo universitetssykehus HFs prosjekt Rokade rivning av C1 på 
Rikshospitalet til orientering. 

 
2. Styret viser til anmodning fra Oslo universitetssykehus HF i sak 75/2022, og 

godkjenner at utredningsarbeidet videreføres, og videre at det legges til grunn en 
styringsramme for gjennomføringsfasen på 725 millioner kroner (P50-estimat; juni 
2022-kroner). 
 

3. Styret ber om at endelig rapport fra utredningsarbeidet forelegges styret for 
behandling før oppstart gjennomføring, samtidig med forprosjektet for Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet.   
 

 
 
 
 
Hamar, 14. oktober 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Etablering av Nye Rikshospitalet medfører at noe av eksisterende bygningsmasse må rives 
for å gi plass til nye bygg. Dette gjelder i hovedsak en fløy (bygg C1) ved nytt 
hovedinngangsparti, samt deler av to andre fløyer (bygg B og D). Etablering av arealer for 
virksomheten som må flytte ut av de eksisterende byggene, er organisert som et 
rokadeprosjekt. Rokadeprosjektet gjennomføres av Oslo universitetssykehus HF, og skal 
ivareta virksomhetens samlede kapasitet gjennom byggefasen for Nye Rikshospitalet.  
 
Denne saken gir en status for innhold og framdriftsplan for prosjekt Rokade rivning av C1 på 
Rikshospitalet. På bakgrunn av anmodning fra Oslo universitetssykehus HF anbefales 
videreføring av utredningsarbeidet innenfor omfanget av et forprosjekt, og at det legges til 
grunn en styringsramme for gjennomføringsfasen på 725 millioner kroner (P50-estimat, 
juni 2022-kroner). Beslutning om gjennomføring (B4-beslutning i henhold til Veileder i 
tidligfasen for sykehusbyggprosjekter) planlegges lagt fram for styret som egen sak 16. 
desember 2022.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Bakgrunn 

Oslo universitetssykehus HF er gitt i oppdrag å gjennomføre nødvendige forberedelser til 
oppstart av byggeprosjektet på Rikshospitalet, jamfør sak 124-2020 Oslo universitetssykehus 
HF – oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Av endelig mandat for 
forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet fremgår det: 
 
«Oslo universitetssykehus HF har i henhold til forutsetningene i konseptrapporten ansvar for å 
etablere midlertidige løsninger for drift av den virksomheten som i dag er lokalisert i C-bygget 
på Rikshospitalet. Dette bygget må rives tidlig i gjennomføringsfasen. Kostnader til rivning og 
oppfølging av nye permanente lokaler er en del av prosjektets styringsramme, mens kostnader 
til drift av virksomheten skal dekkes av Oslo universitetssykehus HF. Det må i løpet av 
forprosjektet etableres tilfredsstillende løsninger for dette, tilpasset økonomiske rammer for 
Oslo universitetssykehus HF og for prosjektet»  
 
Gjennom arbeidet med prosjektet Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet har det vært tett 
samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst 
RHF for å ivareta koordinering av planene for prosjektet og planene for Nye Rikshospitalet. 
 
Som omtalt i styresak 108-2022 Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet, 
status forprosjekt og fullmakt til forberedende arbeider, skal rokadeprosjektet ved Oslo 
universitetssykehus HF ivareta følgende forutsetninger for framdriften av Nye 
Rikshospitalet: 

 Nye Rikshospitalet gis tilgang til å starte arbeider på dagens adkomsttorg ett år etter 
at beslutning om gjennomføring (B4-beslutningspunkt) er fattet  

 Nye Rikshospitalet gis tilgang for å rive bygg C1 to år etter beslutning om 
gjennomføring (B4-beslutningspunkt) 

 Rivning av sykehotellet kan skje 22 måneder etter beslutning om gjennomføring (B4-
beslutningspunkt) 
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2.2 Styrebehandling i Oslo universitetssykehus HF 

Styret i Oslo universitetssykehus HF fattet i styremøte 30. september 2022, i sak 75/2022 
Forberedelse til bygging av Nye Rikshospitalet: Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet, 
følgende enstemmige vedtak: 
 

1. Styret tar redegjørelsen for status for Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet til 
orientering. 

2. Styret anbefaler at arbeidet videreføres innenfor en styringsramme på 725 millioner 
kroner. 

3. Styret ber administrerende direktør oversende status for Rokade rivning av C1 på 
Rikshospitalet til Helse Sør-Øst RHF. 

4. Styret ber administrerende direktør legge fram rapport for Rokade rivning av C1 på 
Rikshospitalet samtidig med forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet for endelig 
anbefaling i styret i Oslo universitetssykehus HF. 

 

2.3 Status prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet 

Behov for tiltak relatert til rokader ved Rikshospitalet ble definert i konseptfasen for Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus HF har valgt å samle tiltakene som 
følger av oppstart rivningsarbeider på Rikshospitalet som ett prosjekt. Prosjekt Rokade 
rivning av C1 på Rikshospitalet består nå av 13 delprosjekter, som planmessig befinner seg 
tilsvarende forprosjektfase samlet sett. Hensikten med delprosjektene er å etablere 
erstatningsarealer for de funksjonene som må flytte som følge av rivningsarbeider, slik at 
kapasiteten opprettholdes i byggeperioden. Erstatningsarealene kan enten være 
midlertidige fram til nye arealer ved Nye Rikshospitalet og Nye Aker er ferdige, eller 
permanente, altså med forventet varighet ut over 2031. Det siste vil i så fall sørge for at 
berørt funksjon slipper å flytte flere ganger enn nødvendig.  
 
De 13 delprosjektene er følgende:  
 

1. Ombygging av bygg 14 på Gaustad og etablering av modulbygg for Klinikk for 
psykisk helse og avhengighet og Oslo sykehusservice (OSS) renhold som flytter ut av 
bygg 10 på Gaustad   

2. Ombygging av bygg 10 på Gaustad for Universitetet i Oslo  
3. Ombygging av B2 1. etasje til ny hovedinngang  
4. Ombygging av B1 1. etasje til kantine  
5. Ekstra hovedinngang C2-C3  
6. Ombygging E3 2. etasje til akuttmottak 
7. Påbygg D5 – 5. og 6. etasje for dialyse, kontorer, nyrelaboratorium   
8. Ombygging for portørstue  
9. Ombygging D4 2. etasje til Elfys 5 (angiolab 39) 
10. Ombygging C2 2. etasje til Klinisk forskningspost  
11. Inngang resepsjon C6 
12. Sengeposter i E3 og E4, totalt 54 sengerom 
13. Modulbygg for foreldreovernatting, poliklinikk ABU og kontorer fra blant annet E3    

 
Kartet nedenfor viser plasseringen av prosjektene på Rikshospitalet. 
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Figur 1: Plassering av delprosjektene i prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet 

 
Funksjoner som direkte eller indirekte må flyttes som følge av rivning av C1 og tilkomst til 
adkomstområde, vil i hovedsak reetableres permanent i nye bygg når Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet settes i drift. Et vesentlig unntak er dialyse og prøvetakning for voksne, som 
reetableres permanent i nybygde lokaler allerede i 2024.  Som en del av rokadeprosjektet 
etableres også 54 permanente senger i eksisterende bygg E3 og E4. Disse skal benyttes 
midlertidig for virksomhet fra C1, inntil nytt bygg J er ferdigstilt. Etter dette vil disse 
sengene benyttes videre av voksne, som erstatning for senger som er flyttet til nye bygg M 
og N gjennom etablering av et samlet senter for barn og unge («barnesykehuset»).   
 
Videre har Oslo universitetssykehus HF utviklet en kategori-inndeling for å skille mellom 
behovet for lettere, middels og tung ombygging, slik at rokadene legges til egnede arealer for 
å minimere behovet for tung ombygging.  
 
I styresak 006-2019 Oslo universitetssykehus HF – Konseptrapport videreutvikling av Aker og 
Gaustad godkjente styret konseptrapporen som ligger til grunn for de videre arbeidene med 
Nye Rikshospitalet. Allerede i konseptfasen var det foreslått flere makeskifter mellom 
eksisterende og nytt bygg for å understøtte etablering av ett funksjonelt sykehus. Gjennom 
forprosjektfasen er det anbefalt å foreta enkelte endringer i fordelingen av hvilke funksjoner 
som skal etableres i nye og eksisterende bygg. Dette for å optimalisere løsningene totalt sett.  
 
I styresak 108-2022 Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet, status 
forprosjekt og fullmakt til forberedende arbeider ble det kort redegjort for endringer etter 
konseptfasen, herunder ansvarsfordeling for rokader og makeskifter for Nye Rikshospitalet. 
For å få gode funksjonssammenhenger og understøtte effektive arbeidsprosesser, er det 
gjort en vurdering av behovet for å samlokalisere eksisterende funksjoner på dagens 
Rikshospital med tilsvarende funksjoner som skal flyttes fra Ullevål. Dette medfører 
flyttinger (makeskifter) mellom dagens Rikshospital og programmet for Nye Rikshospitalet, 
der noen funksjoner som inngår i programmet til det nye sykehuset vil bli plassert i 
eksisterende Rikshospital, mens andre funksjoner i dagens Rikshospital flyttes fra 

C1  
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eksisterende lokalisasjoner til nytt bygg. Et eksempel på et slikt makeskifte er dialyse og 
prøvetakning voksne, som foreslås trukket ut av programmet for Nye Rikshospitalet 
(nettoareal 998 kvadratmeter), og legges inn i Rokadeprosjektet som et nytt påbygg D5, i 
stedet for at rokadeprosjektet kun etablerer midlertidige arealer i byggeperioden, i tillegg til 
planlagt nybygg.  
 
Et annet eksempel på programendring, springer ut av vedtak i styresak 124-2020 Oslo 
universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, hvor det ble 
besluttet å innarbeide resultatene av fagrapporter fra Oslo universitetssykehus HF i 
prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Løsningen som foreslås i forprosjektet for Nye 
Rikshospitalet er at barn og unge samles i nybygg, slik at et større areal i bygg E fristilles. 
Arealene i eksisterende bygg E skal i framtiden benyttes for voksne og vil i henhold til dette 
makeskiftet bli oppgradert av Oslo universitetssykehus HF og benyttes slik det er redegjort 
for i forrige avsnitt. Som erstatning for funksjonsareal som går ut av programmet for Nye 
Rikshospitalet, så har andre funksjoner, slik som flere isolater blitt tatt inn. Summen av 
endringene som følger av programendringer og makeskifter er gjengitt i styresak 108-2022. 
Denne saken omtaler spesielt de makeskiftene som påvirker omfanget av Oslo 
universitetssykehus HFs prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet. 
 

2.4 Status framdrift 

Prosjektet Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet har etablert en plan for hvilke funksjoner 
som skal flyttes og hvordan rokadene skal gjennomføres. Planene beskriver rokadens 
omfang i form av ombyggings- og oppgraderingsbehov, som springer ut av behovet for 
fraflytting av C1, D0 og paviljongen i B2, samt etablering av midlertidig hovedinngang i B2 
på Rikshospitalet. Følgende arbeider er planlagt utført andre halvår 2022: 

 Videreføre prosjektering på de tidskritiske delprosjektene  
 Utarbeide konkurransegrunnlag for anskaffelse av entreprenører og leverandører  
 Gjennomføre dialogkonferanser med markedsaktører  
 Sende byggesøknader til Oslo kommune  
 Igangsette avvikling av Gaustad hotell og tilrettelegge for midlertidig bruk og 

innflytting av virksomhet  
 Inngå avtale med leverandør av modulbygg for reservering av brakker    
 Igangsette oppussing av bygg 14 som skal benyttes til fremtidige kontorer og 

møterom (Aktuelle arealer i bygg 14 står i dag tomme)  
 Videreføre arbeidet med å finne løsninger som ikke forsinker Helse Sør-Øst RHF 

prosjektorganisasjons oppstart 
 
Oslo universitetssykehus HF har vurdert grunnlaget for avvikling av sykehotellet på 
Gaustad, og oversendt sin anbefaling om dette til prosjektstyret for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet. Helseforetaket opplyser at behovet for sykehotell vil ivaretas utenfor 
sykehusområdet inntil endelig beslutning om framtidig løsning for sykehotell foreligger. Ny 
permanent løsning forutsettes realisert innen fem år etter ferdigstillelse av etappe 1 for 
videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF. Sykehotellet på Gaustad er beregnet på 
pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Det bør 
bemerkes at dette ikke er pasienthotell. Oslo universitetssykehus HF vil bl.a. fortsatt ha 
pasienthotell på Ullevål. Hotell på Ullevål er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av 
ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan 
også bo på hotellet. 
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Oslo universitetssykehus HF har innenfor eget investeringsbudsjett disponert ca. 40 
millioner kroner til de forberedende utredningene. Av dette er ca. 29 millioner kroner 
påløpt per september. For å sikre en gjennomføring i samsvar med den skisserte tidsplanen, 
jamfør arbeider i kulepunktlisten over, er det nødvendig å benytte også gjenstående av dette 
beløpet før forprosjektet endelig vedtas. 
 
Oslo universitetssykehus HF opplyser at prosjektet Rokade rivning C1 har vært gjennomført 
med bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten, brukerrepresentant, 
Universitetet i Oslo og stabsfunksjonene for medisin, helsefag og beredskap i samsvar med 
Helse Sør-Østs 12 prinsipper for medvirkning.  
 
De ulike delprosjektene er utredet tilsvarende forprosjekt-nivå. For enkelte delprosjekter 
må tiltakene verifiseres av bygg- og tekniske fagrådgivere, og det må gjennomføres dialog 
med enkelte fagmiljøer før endelig beslutning om gjennomføring kan fattes. Tiltakene 
relatert til frigjøring av adgangstorget, som betinger byggestart for Nye Rikshospitalet, er 
konkretisert og avklart. Det samme gjelder tiltak for avvikling av sykehotellet. 
Delprosjektene knyttet til rokader for tilgang for rivning av C1 skal ifølge Oslo 
universitetssykehus HF bearbeides videre, for å sørge for at rivningen kan skje innen to år 
etter B4-beslutning som forutsatt.   
 

2.5 Vedrørende investeringskostnader og finansiering 

Rokadeprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF har gjennom sommeren oppdatert 
kalkyler og gjennomført usikkerhetsanalyse i samarbeid med ekstern aktør. Oslo 
universitetssykehus HF har lagt til grunn at prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet 
skal gjennomføres innenfor en styringsramme på 725 millioner kroner.  Rokaden 
inneholder både midlertidige løsninger i byggeperioden, og permanente løsninger som også 
vil bli benyttet etter at de nye byggene tas i bruk. Blant annet inneholder rokadeprosjektet 
permanente løsninger for 54 senger i bygg E, og dialyse og blodprøvetaking for voksne. Det 
vil også påløpe driftskostnader til midlertidige modulbygg/brakker i byggeperioden. 
 
Det har pågått en dialog om finansiering av prosjektet, blant annet som følge av endringene 
gjennom utredningsløpet for rokadeprosjektet. Helse Sør-Øst RHF har som en 
planforutsetning for rokadeprosjektet meddelt Oslo universitetssykehus HF at 
helseforetaket kan legge til grunn at det gis et kortsiktig lån på 600 millioner kroner (2022-
kroner) som utbetales i 2023-2024. Lånet skal tilbakebetales i perioden 2025-2031, hvor 
avdragsprofil avtales nærmere med det regionale helseforetaket og tilpasses helseforetakets 
forutsatte likviditetsutvikling. Avdrag på lånet forutsettes dekket gjennom egen fri likviditet 
fra resultat og investeringer. Endelig lånebehov vil bli fastsatt i forbindelse med 
årsbudsjettene for 2023 og 2024. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør vurderer at Oslo universitetssykehus HF arbeider systematisk 
med gjennomføringen av prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet i tråd med mandat 
fra Helse Sør-Øst RHF, og anbefaler at styret tar status for Oslo universitetssykehus HFs 
prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet til orientering. Administrerende direktør 
konstaterer at de viktigste milepælene for tilkomst og rivning er avklart gjennom 
rokadeprosjektet, men at det gjenstår noe arbeid for å bekrefte dato for rivning av C1-
bygget.  
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Arbeidet i denne fasen av rokadeprosjektet har som formål å sluttføre et utredningsarbeid 
som er tilstrekkelig gjennomarbeidet for å gi grunnlag for beslutning om gjennomføring av 
investeringsprosjektet (beslutningspunkt B4 iht. Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter). Administrerende direktør viser til anmodning fra Oslo 
universitetssykehus HF i sak 75/2022, og anbefaler at styret godkjenner at 
utredningsarbeidet videreføres, og videre at det legges til grunn en styringsramme for 
gjennomføringsfasen på 725 millioner kroner (P50-estimat; juni 2022-kroner). 
 
Endelig rapport fra utredningsarbeidet planlegges lagt fram for styret for beslutning om 
gjennomføring 16. desember 2022, samtidig med forprosjektet for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet.  
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Vedlegg 1 OUS HF Oversendelsesbrev mottatt 3. oktober 2022 
 Vedlegg 2 OUS HF Styresak 75/2022 Forberedelse til bygging av Nye Rikshospitalet: Rokade 

rivning av C1 på Rikshospitalet 
 Vedlegg 3 OUS HF Protokoll fra styremøte 30. september 2022 

 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 

 


