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Rammetillatelse til midlertidig helikopterlandingsplass Rikshospitalet  
Klage på saksbehandlingsfeil 
 
Vedlagt klage på at Plan- og bygningsetaten har gitt rammetillatelse til midlertidig 
helikopterlandingsplass for de nye redningshelikoptrene AW101 ved Rikshospitalet. 
  
Underlaget for søknaden stemmer ikke med faktiske forhold. Tiltakshaver Oslo universitetssykehus 
har ikke tydeliggjort at det Nye Rikshospitalet skal bygges. I underliggende støyrapport fra SINTEF 
(der Sykehusbygg er oppdragsgiver) oppgis at nåværende landingsplass for luftambulansen beholdes, 
mens det er tydelig i underlaget for den statlige reguleringen at den bygges ned.  
PBE burde med etatens historikk på reguleringsplanarbeid på stedet reagert. 
 
Hvis Nye Rikshospitalet ikke blir bygget, må utbygger velge en annen plassering for landingsplassen 
for nye redningshelikoptre, AW101, enn tett opptil fødeavdeling og nyfødtintensiv. Det må også tas 
mer hensyn til naboer, til grøntdrag og skog vest for Sognsvannsbekken og til ferdsel i området. 
 
Vennlig hilsen 
Bente Odner 
Kontakt tlf 90927677, e-post knu-od@online.no  
Randi Werner-Erichsen  
Kontakt tlf 91325743, e-post randiwernererichsen@gmail.com  
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Rammetillatelse til midlertidig helikopterlandingsplass Rikshospitalet  
Klage på saksbehandlingsfeil 

            
Omfanget av saken og brudd med gjeldende reguleringsplan reiser tvil om så store 
avvik kan tillates i byggesak, eller om det kreves ny regulering og politisk behandling.
  
Under Rammetillatelse, PBEs sak 202207445, dokument - 21-1 ser vi under «Kort 
beskrivelse av søknaden» på s 2: «…. Helikopterlandingsplassen skal utelukkende tas i 
bruk for det nye SAR Queen AW101 helikopteret med antatt tre landinger i måneden. 
All øvrig helikoptertrafikk til sykehuset skal fortsette å lande på den eksisterende 
helikopterlandingsplassen». 

Dette er umulig. Det er klart for de som går inn i dokumentasjonen til den statlige 
reguleringen, se nedenfor, og i PBEs tidligere reguleringssaker i området, at 
helikopterlandingsplassen, ved nåværende akuttmottak, må legges ned i 
byggeperioden, om det nye Rikshospitalet bygges, som intensjonen er med den 
statlige reguleringen.  
Årlig antall landinger på den midlertidige helikopterlandingsplassen - helipaden – 
må bli ca 500 med ambulansehelikopter, som Rikshospitalet (Rh) har i dag, og et 
antall mellom 35, og i løpet av få år, ca 200 landinger med redningshelikopter, som 
fra november 2023 skal være det nye AW101, SAR Queen.  
Sintefs rapport 2022-00304 om helikoptertrafikken som er grunnlag for 
byggesøknad og nabovarsel er skrevet på oppdrag fra Sykehusbygg. Den finnes i 
saksunderlaget sak 202207445, dokument 2-16. Her forutsettes nåværende 
landingsplass for ambulansehelikoptre å være i drift. 
OUS er tiltakshaver i denne byggesaken. Omkostningene er skilt ut fra 
hovedprosjektet, der HSØ er tiltakshaver. 
  
Om landinger med ambulansehelikopter 
I høringsunderlaget for den statlige reguleringen finner vi i Fagrapport Anleggsfasen 
s.33: «Som følge av anleggsfasen har ikke ambulansehelikoptre som i dag lander på 
landingsplassen ved C1 lenger mulighet til dette. Det er da naturlig at 
ambulansehelikoptrene også lander på den midlertidige plattformen vist i Figur 28, 
men dette er ikke besluttet enda.» Vedlegg til Fagrapport Anleggsfasen: 
støyanalyse i prosjektnotat 102010975-2, versjon 1.0 (datert 2.9.20) fra SINTEF 



 

 

regner med at all helikoptertrafikk flyttes over til midlertidig plattform. 
Oppdragsgiver for rapporten er også her Sykehusbygg. 
   
I PBEs dokument 202207445-2, 19.05.22, Søknad om rammetillatelse, ser vi i under 
dokument 4, Følgebrev:  
«Det er estimert at det nye redningshelikopteret vil lande på den nye 
helikopterplattformen ca 35 ganger per år. Andre helikopter skal fortsatt bruke 
landingsplassen på østsiden av Rikshospitalet»   
I et avsnitt lengre ned ser vi derimot: 
«I (ovennevnte) planforslag for nye Rikshospitalet vil dagens 
helikopterlandingsplass, som er plassert i forkant av akuttmottaket, fjernes i 
anleggsfasen. Helikoptertrafikken herfra er planlagt løst ved å lande på 
helikopterplattformen til AW101. Det er per i dag ukjent om dette vil være planer 
som forblir gjeldende og konsekvenser av dette vil måtte håndteres etter 
avklaringen. Det vil i så tilfelle sendes nye nabovarsler og utarbeides nye 
utredninger av konsekvenser»   
Da søknad om rammetillatelse ble levert forelå altså disse motstridende utsagn om 
ambulansehelikopterne skulle lande på midlertidig landingsplass eller ikke  
i søkedokumentene.  
Underlaget for den statlige reguleringen viser at det ikke er noen vei utenom at 
ambulansehelikoptrene lander på den midlertidige helipaden. Likevel ser vi ikke i 
byggesaken dokumentasjon på noen videre vurdering av dette i saksbehandlingen 
verken hos PBE eller ansvarshavende arkitekt Per Knudsen Arkitekter, PKA. 
 
Om støyrapporter 
Vi vil vise til dokument 202207445-8;  13.06.22, Merknad fra nabo Eirik Jacobsen. 
Støyrapporten det vises til i nabovarslet er utført for kun 16 årlige landinger(32 
flybevegelser) med AW101 på den midlertidige plattformen. I tillegg regnes det med 
fortsatt trafikk av ambulansehelikoptere på den nåværende landingsplassen (!)  
(Nevnte SINTEF rapport 2022-00304, versjon 1, ses som dokument 202207445- 2-16 ) 
I Merknad  i 202207445 - 8 vises til en ROS-analyse av innføring av AW101 ved 
Rikshospitalet i Oslo, på  i alt 1500 flybevegelser årlig, derav 100 med AW101.(Safetec 
rapport ST-16265-2, dato 2.8.2021, vedlagt rammesøknaden,  sak 202207445, dok 2-
17).  - (Det kan bli sammenblanding av antall landinger og antall flybevegelser (landing 
OG take off)). 
Man ser i sak 202207445 at nabovarslet i tillegg til ikke å vise reell støybelastning er 
sendt til bare de nærmeste naboene. Det er klager fra enkeltpersoner og vel. 
Enkeltmerknadene til nabovarslet er tilgjengelige i dokument 202207445- 2-9..  
I dokument 202207445-4 ser vi betenkeligheter fra Helseetaten ved 
bydelsoverlegene i Vestre Aker og Nordre Aker: «Vår vurdering er at det 
overveiende sannsynlig at all helikoptertrafikk blir på ny plattform under 
byggeprosessen og at totalbelastningen av støy må vurderes for mulig økt 
helsemessig ulempe for beboere i området.» 
 
Rotorvind 
I dokument 202207445-8 tas frem undersøkelser og simuleringer av rotorvind. Det 
finnes ikke dekkende dokumentasjon for hvordan rotorvind vil virke på 



 

 

Gaustadskogen vest for Sognsvannsbekken, der det også går en viktig turvei, og 
barn leker. Det er planer om bommer og varsler ved landing og take off for AW101, 
men dette blir umulig å gjennomføre for grøntområdet vest for bekken. 
Området ved Sognsvannsbekken/Frognerelva er definert som stilleområde i 
kommuneplanen. Disse byggeplanene bryter med dette. 
 
Konsekvenser for driften av Rikshospitalet og for samhandling om  
akuttbehandlingen i OUS 
Omfattende beregninger og betraktninger over fakta i dokument 20227445-26-2, 
datert 27.9., Merknader, fra ledende tillitsvalgte i OUS, viser at det raskt kan bli 200 
årlige landinger (400 bevegelser) med AW 101.   
I disse merknadene, og i bekymringsmeldingene i dokument 26 fra ansatte leger og 
sykepleiere, uttrykkes stor bekymring for forstyrrelser i sykehusdriften på 
avdelingene som ligger tett ved planlagt landingsplass, bl.a. nyfødtintensiv og 
fødeavdeling. 
Til HSØs styremøte 22.9. i år, sak 108-2022, var det lagt opp til fra adm.dir.at 
redningshelikoptrene som lander på Ullevål skal lande på Rh i stedet når AW101 
overtar for de nåværende Star King helikoptrene; fordi det er praktisk nær umulig å 
bruke Ullevåls nåværende landingsplass til AW101 pga rotorvinden.  
Problematisk er det at traumebehandlingen i byggeperioden skal foregå på Ullevål. 
Ingen andre sykehus i sør-øst-Norge har etablert landingsplass for AW101.  
Likevel svarer PKA på spørsmål fra PBE 11.10.: «AW101 skal lande både på Ullevål 
sykehus og Rikshospitalet. Det er en forutsetning at AW101 helikopteret kan lande 
på begge sykehus. Dette har vært planlagt hele tiden og tallgrunnlaget på 
Rikshospitalet er uendret. Det er ikke besluttet noen endring som påvirker 
helikopterlandingsprosjektet på Rikshospitalet.»  
Her er dårlig kommunikasjon i flere ledd.   
Vi ser også et eksempel på dårlig realitetsoppfatning, og/eller feilskrift, i 
Rammetillatelsen s. 5 under Ansvarlig søkers redegjørelse og kommentarer til 
merknader:  «Tiltaket er tidsbegrenset frem til 2030 i påvente av nytt statlig 
planforslag i saksnummer 201704683 og vil fjernes i anleggsfasen. - Tiltaket skal kun 
tas i bruk antatt 3 ganger månedlig, og utelukkende av redningshelikoptret SAR 
Queen AW101» 
 

Ved siden av denne byggesaken 202207445 som OUS fører hos PBE, har 
OUS som tiltakshaver også meldt inn hos PBE byggesak 202206989 om 
omfattende rokader før nybygg ved Rikshospitalet. Bl.a. omfatter den 
riving av bygg C1 med hjerteavdelingen. Også denne byggesaken føres 
utenfor den statlige reguleringsplanen. Omkostningene her (ca 750 mill) er 
også her skilt ut fra hovedprosjektet, der HSØ er tiltakshaver. 
Man må anta at støyen fra rokaden, og hele byggeprosjektet for “Nye 
Rikshospitalet”, vil forstyrre enda mer enn helikoptertrafikken gjennom de 
8-10 år som byggeperioden antas å bli. Rikshospitalet skal være i full drift. 

 
Vi vil også vise til kopi til PBEs postmottak, til sak 202207445, av vår sending til 
Riksrevisjonen 16.10. kl 20.03 : «Samfunnssikkerhet og beredskap i OUS-



 

 

utbyggingen – utvidet». Kvittert for av PBEs postmottak 16.10. kl 20.04. Denne har 
en del av samme materiale, og noe utfyllende bakgrunnsstoff.  
 
Konklusjon 
Det oppgitte grunnlaget for å etablere midlertidig helikopterlandingsplass ved 
Rikshospitalet er ikke korrekt. Det er oppgitt for få landinger av AW 101. 
Nødvendige landinger av ambulansehelikopter er ikke vurdert.  
Grunnlaget for nabovarsel, spesielt angående støynivå og frekvens av landinger av 
AW101 er feil. For få er varslet. Landing av ambulansehelikopter er ikke tatt med.  
Kommunikasjonen OUS/PKA/PBE er mangelfull.  
Foreliggende fakta i saken er oversett, eller ignorert med vilje. 
Den gitte rammetillatelsen må trekkes tilbake. 
Forstyrrelsene i Rikshospitalets drift, inngrep i definert stilleområde og mangelfulle 
opplysninger i nabovarsel og til kommunen bør utløse ny regulering og politisk 
behandling.  
 
Som medlemmer av Redd Ullevål-aksjonen og Aker sykehus venner, og med egen 
etablert gruppe Uavhengige sykehusaktivister i Oslo anser vi oss berettiget til å 
fremføre denne klagen. Bente Odner er dessuten nabo til prosjektet Nye 
Rikshospitalet (mottar nabovarsler). 
 
Vennlig hilsen 
Bente Odner, arkitekt MNAL 
Randi Werner-Erichsen, cand. pharm., cand. mag. 
Gruppe av Uavhengige sykehusaktivister i Oslo 
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