
 

202207445 Midlertidig Helipad  16.10.2022 1 

Styret i Helse Sør-Øst 
postmottak@helse-sorost.no 

Uttalelse med informasjon til Styresak 117-2022 Tertialrapport 2 2002 for regionale byggeprosjekter 

 
Vi ønsker å informere styret i Helse Sør-Øst om feil og uriktigheter vi har funnet i byggesak for ny, midlertidig 
Helipad ved Gaustad Sykehus. Vi ber om at denne henvendelsen vedlegges saken og distribueres til styre-
medlemmene. 

OUS har i en byggesak fått tillatelse til å lande de nye, store redningshelikoptrene (SAR-Queen) i et boligområde og 
rett ved en av markas viktigste inngangsporter. Dette bryter i svært stor grad med intensjon og formål i regulerings-
planen for Rikshospitalet på Gaustad: 

• «ta vare på og utvikle natur- og kulturverdier til beste for bydelen og byen»  

• «utbyggingen av området skal ses i sammenheng med andre planer» 

• «knyttes til friområdene i og Marka» 

• «turveien ikke må forringes»  

• «brukere av tilliggende områder ikke blir skadelidende» 

 
OUS har søkt om 70 årlige flybevegelser og det er dette PBE har gitt tillatelse til. Vi har funnet informasjon som 
tyder på at planene til OUS tilsier at det planlegges nærmere 1500 årlige flybevegelser (se vedlegg) fra den 
midlertidige Helipaden i en periode som kan være i over 10 år (altså ikke midlertidig).  
 
På side 48 i "Fagrapport Anleggsfasen - konsekvensutredning og undersøkelser" i reguleringssaken står det: 
 
«Plattformen er planlagt elevert 31 meter over bakken og skal håndtere innfasingen av de nye redningshelikoptrene 
AW101 på Rikshospitalet. Dette er en prosess som foregår uavhengig av prosjektet Nye Rikshospitalet. Når 
plattformen er operativ, er det naturlig at også ambulansehelikoptre benytter denne»  
 
Dermed er altså den egentlige planen at alle redningshelikoptrene, både de nye og de gamle skal lande i et sårbart 
område – med svært negative konsekvenser, som ikke er utredet.  
 
Dette bryter i så stor grad med dagens reguleringsplan at vi mener dette må kjøres som en reguleringssak.  

Plan og Bygningsetaten (PBE) i Oslo har iht. Plan- og Bygningslovens bestemmelser ikke anledning til å gi 
dispensasjoner for et tiltak som i så stor grad bryter med intensjonen i reguleringsplanen.  

Tilsvarende har ikke OUS anledning til å søke om 70 årlige flybevegelser og senere gjennomføre 1500.  

 
 
Med vennlig hilsen 
Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel 
Henning Iversen 
Styreleder  
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