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Til styret i Helse Sør-Øst 
 
Oversender brev til styret som jeg ber om at vedlegges sakspapirene til styremøtet 18. november. 
 
Vi viser til styresak Sak 108-2022 Oslo universitetssykehus HF – Nye Akerog Nye 
Rikshospitalet, status forprosjekt og fullmakt til forberedende arbeider som ble behandlet av 
styret 22. september. Vi mener at styret ble feilinformert gjennom adminstrerende direktørs 
redegjørelsen under punkt 2.11 Nye redningshelikoptre, NAWSARH. 
 
Vi ber om at vårt brev blir orientert styret om i morgendagens styremøte i tilknytning til Sak 140-
2022 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
Punkt 5  Saker til oppfølging etter styremøter inneholder et punkt om sak 108-2022 der det står: 
Videre prosess om helikopterlandingsplass må tydeliggjøres. Styret kommenterte 
medvirkningsprosessen i prosjektet. -  Følges opp i egen orienteringssak til styret 
 
Vi ber derfor om at vårt brev medfølger også orienteringssaken når den foreligger. Imidlertid 
henger denne saken tett sammen med forprosjekt for Nye Rikshospitalet samt  sak 2022- 118 
Oslo universitetssykehus HF – status prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet. Vi ber 
derfor om at brevet også medfølger den siste saken. 
 
I anledning den nært forestående behandlingen av forprosjekt for Nye Rikshospitalet og Nye 
Aker vil vi også gjøre oppmerksom på følgende sak i Klassekampen i 
dag https://klassekampen.no/utgave/2022-11-17/sp-topper-ber-sv-redde-
regjeringen1/33RXP?fbclid=IwAR2kV1jyw-
amGXfyfWh7ZPL5DmC1Xhg3QGpidRErUEZ8T8zwS649HSMWvak 
Der går det frem at en rekke fylkesledere i Senterpartiet i hele Østlandsområdet har stått frem 
med støttet til SVs forslag  50 prosent i kutt i utbetalingen av invisteringslånet til Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet i sitt alternative statsbudsjett. Det er snakk om redusert bevilgning på 655 
millioner i så fall som kan bli vedtatt. Som kjent pågår forhandlinger med mellom SV og 
Regjeringen om en avtale om neste års statsbudsjett i disse dager. 
 
Jeg mener at dette er noe styret må ta hensyn til  og at styret i en slik situasjon ikke kan fatte en 
ansvarlig invisteringsbeslutning 16. desember dersom ikke dette er avklart og selvfølgelig heller 
ikke dersom det ikke foreligger en godkjent reguleringsplan. 
 
Med vennlig hilsen 
Lene Haug 
Leder Helsepolitisk forum for hele Helse Sør-Øst 
_____________________________________________________________ 
Lene Sundfær Haug, Waldemar Thranesgate 62D, 0173 Oslo, tlf. 91697833 
_____________________________________________________________ 

• Leder i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus 
• Styremedlem i Alternativ til helseforetaksmodellen 

https://klassekampen.no/utgave/2022-11-17/sp-topper-ber-sv-redde-regjeringen1/33RXP?fbclid=IwAR2kV1jyw-amGXfyfWh7ZPL5DmC1Xhg3QGpidRErUEZ8T8zwS649HSMWvak
https://klassekampen.no/utgave/2022-11-17/sp-topper-ber-sv-redde-regjeringen1/33RXP?fbclid=IwAR2kV1jyw-amGXfyfWh7ZPL5DmC1Xhg3QGpidRErUEZ8T8zwS649HSMWvak
https://klassekampen.no/utgave/2022-11-17/sp-topper-ber-sv-redde-regjeringen1/33RXP?fbclid=IwAR2kV1jyw-amGXfyfWh7ZPL5DmC1Xhg3QGpidRErUEZ8T8zwS649HSMWvak
tel:91697833
https://www.facebook.com/reddullevalsykehus
https://www.facebook.com/alternativtilhelseforetaksmodellen


Til styret i Helse Sør-Øst  

Fra Helsepolitisk forum for hele Helse Sør-Øst og Redd Ullevål Sykehus 

Vi viser til styresak Sak 108-2022 Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet, 
status forprosjekt og fullmakt til forberedende arbeider1 som ble behandlet av styret 22. september. 
Vi mener at styret ble feilinformert gjennom adminstrerende direktørs redegjørelsen under punkt 
2.11 Nye redningshelikoptre, NAWSARH 

Det fremkom også en kommentar under behandlingen av saken som ble protokollert slik 

Videre prosess om beslutninger vedrørende helikopterlandingsplass må tydeliggjøres. Styret 
kommenterte medvirkningsprosessen i prosjektet. For øvrig tar styret saken til orientering 

Følgende punkter er viktig å ha med seg og tenger et mer riktig bilde av situasjonen: 

• Det er ikke igangsatt arbeid med bygging av plattform på Rikshospitalet 
• Det er ikke avklart at plattformen kan ligge der den er planlagt 
• Det er ikke riktig at det legges opp til et fåtall landinger på Ullevål, jfr tallet de har søkt om på 

få lande på Rikhospitalet, som er 35. 
• Det er ikke riktig at det er besluttet il OUS at eksisterende plattform på Ullevål kan brukes 
• Det er ikke klarlagt at eksisterende plattform kan brukes 
• Ingen sykehus i HSØ kan i dag ta i mot AW 101 uten omlasting 

Det er knyttet sterk bekymring til manglende planer for trygge  landingsplasser direkte på 
sykehusene for de nye redningshelikoptrene SAR Queen/AW101 

Vi mener at det er viktig at styret har kunnskap om utfordringer og problemer knyttet planene for 
innføringen av SAR Queen og situasjonen rundt landingsplasser ved OUS. Disse forholdene er 
krevende  og situasjonen har forverret seg ytterligere siden styresaken ble behandlet 22. spetember. 

Det ble arrangert en høring om den planlagte helikopterlandingsplassen på Rikshospitalet i Helse- og 
sosialutvalget i Oslo bystyre. Høringen ble arrangert fordi det var stor uklarhet rundt hvor mange 
helikoptre OUS planla at skulle lande på den nye plattormen på Rikshospitalet og dessuten fordi 
fagfolk ved barneavdelingen på Rikshospitalet slo alarm om stor risikoen for at helikopterstøy og 
viberasjoner kunne skade de aller minste premature spebarna og alvorlig syke spebarn på 
nyfødtintensivavdelingen. 

Nedenfor finner dere en redegjørelse for situasjonen knyttet til helikopterlandingsplasser ved OUS. 
 
Med vennlig hilsen 
for Helsepolitisk forum for hele Helse Sør-Øst og Redd Ullevål Sykehus 
Lene Haug 

Helsepolitisk forum for hele Helse Sør-Øst er en tverrpolitisk og tverrfaglig gruppe med 
helsepolitikere, helsepersonell med ulike profesjoner og andre interessenter i helseregionen. Redd 
Ullevål Sykehus er folkeaksjonen for utvikling av Ullevål som akuttsykehuset i OUS/HSØ sammen med 
Rikshospitalet og Aker. 

 
1 Sak 108-2022 Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet, status forprosjekt og fullmakt til 
forberedende arbeider https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2022/0922/108-
2022%20OUS%20-
%20Status%20forprosjekt%20og%20forberedende%20arbeider%20Nye%20Aker%20og%20Nye%20Riks.pdf 
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I 2023 skal de nye redningshelikoptrene AugustaWestland 
AW101/Sar Queen fases inn på Rygge. Det skal etter 
planen skje i november/desember. Det er per i dag ingen 
helseforetak i Helse Sør-Øst som kan motta pasienter som 
ankommer med SAR Queen uten at det krever enten 
omlasting til ambulanser eller omfattende tiltak på bakken 
før landing. 

Gitt de oppsiktsvekkende opplysningene som fremkom 
under høringen2 i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre 
10. november er det også tvilsomt om det vil bli mulig å 
ferdigstille en slik landingsplass i tide noe sted i regionen. 

 Høringen som kan sees i sin helhet på Oslos Kommune-
tv,3 avdekket at OUS har oppgitt feil antall helikoptre som 
skal lande i søknaden om landingsplassen de nylig har fått 
rammetillatelse til å bygge. 

Det har også kommet inn 24 klager og en rekke kritiske 
merknader til Plan og bygningsetaten (PBE) både før og 
etter at tilatelsen ble gitt..4 

Ikke minst har Helseetaten ved kommuneoverlegen og 
bydelsoverlegene i bydelene Nordre Aker og Vestre Aker 
levert en merknad5 der de skriver at:  
 
Forutsetningene for å gi rammetillatelse for midlertidig 
helikopterplattform på Rikshospitalet er da betydelig 
endret i forhold til opplysninger gitt i søknaden som gitt 
rammetillatelse bygger på.  Helseetaten og 
Bydelsoverlegen i Nordre Aker og Vestre Aker ber derfor 
om at rammetillatelsen trekkes tilbake, idet den er 
basert på̊ ufullstendig informasjon fra søker.  

Dette har gitt økt risiko for at det ikke vil være noen 
brukbare landingsplasser for AW101 på sykehus i Helse 
Sør-Øst når de nye redningshelikoptrene fases inn i 
november/desember 2023 

 
2 Høring i Helse- og sosialutvalget - Midlertidig helikopterlandingsplass på Rikshospitalet 
https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fmoetesaksregistrering.einnsyn.no%2FBBA11E07-
FE18-4C85-BCBD-ED44EFC6B7DA 
3 Opptak fra høring i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre om midlertidig helikopterlandingsplass på 
Rikshospitalet https://oslo.kommunetv.no/archive/1005 
4 Plan- og bygningsetaten i Oslo - Saksinnsyn -	Byggesak 202207445 Sognsvannsveien 10 med flere - Oppføring 
av helikopterlandingsplass på Rikshospitalet 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202207445 
5 Merknad til rammetillatelse midlertidig helikopterplattform Gaustad fra Helseetaten i Oslo ved 
Kommuneoverlegen og bydelsoverlegene Nordre Aker og Vestre Aker 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2022138179&fileid=10480591 
 

 

 

 

 
 

 
 
Dagsavisen 12.11.22: 
https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/202
2/11/12/ous-innrommer-darlig-arbeid-med-
helikopterplattform-soknaden/ 

 

 
Vårt Oslo 13.11.22: 
https://vartoslo.no/bjorn-atle-bjornbeth-bydel-nordre-
aker-bydel-st-hanshaugen/sv-topp-reagerer-sterkt-
pa-feilinformasjon-i-helikoptersaken-sykehuset-ma-
trekke-soknaden-mener-ola-wolff-elvevold/416567 
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Grunnen er klagene, de sterke advarslene fra fagmiljøene ved barneavdelingen på Rikshospitalet, 
spesielt ved føde/barsel/nyfødtintensiv6 og motstanden fra pasienter, pårørende og naboer – og ikke 
minst fordi OUS har levert en søknad med uriktige opplysninger. Noe som kom utvetydig frem under 
høringen. 

Ved å oppgi for lavt antall landinger i søknaden har OUS forårsaket forsinkelser og mye negativ 
oppmerksomhet.  

Med det reelle antallet landinger, det dreier seg om 150-250 SAR Queen pluss overkant av 500 av 
Luftambulansens helikoptre, er plasseringen tett ved føde/barsel og nyfødtintensiv trolig uaktuell.  

Det må uansett sendes en ny søknad med reelle trafikktall. Det er ikke rimelig å forvente at en slik 
søknad vil bli godkjent. Konsekvensene for naboer, friluftsliv, natur og miljø vil bli av et helt annet 
omfang når det reelle antallet helikoptre som skal lande blir blir oppgitt og utredet. 

Påvirkningen av rotorvind og støy i nærmiljøet vil bli svært store.7 Det virker derfor usannsynlig at 
den planlagte plattformen kan bygges. Dermed må OUS gå i gang med å utrede andre alternativer og 
levere en helt ny søknad.. Dette betyr i beste fall et halvt års forsinkelse. Trolig langt mer. OUS var 
allerede i tidsnød da søknaden ble levert  for et drøyt halvt år siden.  

Plasseringen av helikopterlandingsplattformen vil videre påvirke hele rokadeprosjektet og ikke minst 
driften av Rikshospitalet under en eventuell byggefase. 

Hvor skal SAR Queen lande? 
Det er forventet stor trafikk med SAR Queen til OUS dersom OUS får en eller to egnede 
landingsplasser. En prognose utarbeidet av Sven Christjar Skaiaa, Seksjonsoverlege SAR Rygge8 anslår 
det er sannsynlig å forvente 220-300 transporter av pasienter i året med SAR Queen til OUS. Hvordan 
trafikken vil fordele seg mellom Ullevål og en eventuell landingsplass på Rikshospitalet er usikkert og  
det avhenger i høy grad av hvilke løsninger som blir etablert hvor. Det som er klart er at i dag lander 
70 prosent Sea King-ene i OUS på Ullevål. Det er der de fleste pasientene som kommer med Sea King 
kan få behandlingen de trenger og det er ingen grunn til å forvente at det blir annerledes med SAR 
Queen. Det er sannsynlig at 70 prosent av pasientene vil ha Ullevål og ikke i Rikshospitalet som mål. 

Inntil nylig har det vært planlagt at OUS enten skulle heve den eksisterende landingsplattformen eller 
alternativt bygge en midlertidig plattform for SAR Queen også på Ullevål.  

I styresaken 22. september fremgår det at: 

Forskjellige muligheter for en forbedret eller ny landingsplattform på Ullevål har vært vurdert. 
Vurderingen fra Oslo universitetssykehus HF	tilsier at det er mulig å ivareta 
pasientsikkerheten ved at flere av pasientene som normalt fraktes til Ullevål med SAR Queen i 

 
6 Merknad fra overleger ved nyfødtintensiv OUS, Rikshospitalet https://einnsyn-fillager-
api.api.oslo.kommune.no/fil?virksomhet=976819853&filnavn=2c180bf9f2c844a69067c7b0217e716a_25ba605
a0aeca6b8237ff2af4e3d921e.pdf 
7 Rotorvind og støy - presentasjon fra nabo Eirik Jacobsen under høringen i Oslo bystyre 10.11.22 
https://einnsyn-fillager-
api.api.oslo.kommune.no/fil?virksomhet=976819853&filnavn=d62740279f7e400fa662ada00424e6b8_effc4697
a57d3a1f02e1a8474175e670.pdf 
8 Prognose aktivitet SAR QUEEN ved OUS https://einnsyn-fillager-
api.api.oslo.kommune.no/fil?virksomhet=976819853&filnavn=b2d04f469e4d4f648c69c37308adf162_075c03f8
6cbf389a91cb4b2228261913.pdf 
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stedet fraktes til Rikshospitalet (f.eks. hjertestans hvor de to sykehusene fortløpende fordeler 
pasientene seg imellom og de fleste ankommer med bil), men at de pasientene som best 
behandles på Ullevål (f.eks. multitraume pasientene som flys med dette helikopteret), flys 
direkte til Ullevål. I tillegg vil Ullevål kunne benyttes i forbindelse med en katastrofesituasjon. 
Dette vil medføre at antall landinger på Ullevål vil bli så få at eksisterende landingsplattform 
vil kunne benyttes ved å iverksette enkelte tiltak inklusive trafikale tiltak. Oslo 
universitetssykehus HF tilrår derfor en løsning med bruk av dagens helikopterplattform på 
Ullevål. (...) 

Administrerende direktør støtter Oslo universitetssykehus HFs tilrådning om endringer knyttet 
til NAWSARH-prosjektet. Det er justis- og beredskapsdepartementet som står for 
finansieringen av prosjektet, og tilrådningen om endring vil bli videre behandlet i tråd med 
det interregionale prosjektets fullmaktstruktur. 

Det  har så langt ikke vært gjennomført prøvelanding med de nye helikoptrene på Ullevål. Første 
prøvelandinger skal foretas kl. 0900 og 0930 fredag 18.11.22.  

Det er derfor ikke avklart om landing på det eksisterende anlegget er mulig selv med avsperring av 
trafikken på Ring 2 og hele inngangspartiet til Ullevål sykehus. Det passerer opp til 1000 - 1500 
personer i timen gjennom inngangen til sykehuset. 

Dagens landingsplattform ligger såpass lavt og dessuten tett på både den trafikkerte Kirkeveien og 
hovedinngangen inn til Ullevål Sykehus at det må iverksettes omfattende og kostbare tiltak hver gang 
den skal benyttes til SAR Queen. Prøvelandingen på Ullevål har vært foreberedt i flere uker med 
bekskjæring av trær og bolting av gjenstander. Landing på Ullevål vil sannsynligvis kreve sperring av 
Kirkeveien, i hvert fall for myke trafikanter og av inngangen til sykehuset. Hvor lang tid det tar å 
klargjøre området for landing av Sar Queen på dagens plattform er ikke klart. At det vil måtte gå fort, 
vet vi jo. Det tar for eksempel bare 20 minutter for SAR Queen å fly fra Skien til Oslo. 

Det vil ikke lenger være mulig å bruke Sea King når SAR Queen er faset inn 
Fortsatt bruk av Sea King vil ikke være mulig fordi pilotene vil, når de har tatt utsjekk på SAR Queen, 
ikke lenger vil kunne fly Sea King. De har ikke lov til å fly to ulike helikoptertyper samtidig. Og Sea 
King vil ikke lenger være funksjonelle i og med at det ikke finnes noen serviceavtaler osv. 

Helse Sør-Øst har ansvaret for helsetjenestene til 3,1 millioner av innbyggerne i Norge, eller langt 
over halvparten av landets cirka 5,4 millioner innbyggere. Det er sterkt bekymringsfullt at det per nå 
ikke er landingsplasser klare som kan motta SAR Queen på noen av sykehusene i regionen. 

Vi har forstått at det ikke er aktuelt med noen utsettelse av innføringen av SAR Queen ved Rygge.  

Ledelsen i NAWSARH-prosjektet fra Samfunnssikkerhetsavdelingen i Justisdepartementet har 
informert oss om at når det gjelder utbedring av infrastruktur, er det hovedsakelig en pott til bygging 
av et landingstårn på vestsiden av Rikshospitalet som ligger i beløpet som er foreslått bevilget i 
Statsbudsjettet for 2023. De har basert seg på at dette vil kunne stå ferdig i desember 2023., men 
dette virker ikke lenger sannsynlig. 

Det er etter det vi kjenner til Justisdepartementet som finansierer tiltakene på sykehusene, mens 
helseforetakene  er ansvarlige for byggeprosjektene. Byggekostnadene har økt betraktelig, noe som 
byr på økonomiske utfordringer også for NAWSARH-prosjektet.  

Økte kostnader til begge prosjektene kan være årsaken til tilrådningen over. Rammene før 
kostnadsøkninger skal ha vært 246 millioner på Ullevål og 102 millioner på Rikshospitalet. Disse 
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estimatene har etter det vi erfarer sprukket kraftig. Det er ikke forventet at plattform på 
Rikshospitalet vil bli rimeligere enn på Ullevål. Hva som nå er anslaget, har vi ikke oversikt over.  
Vi oppfordrer styret i Helse Sør-Øst til å sette seg grundig inne i denne saken som. Prosjektet er etter 
vår mening dårlig styrt både fra OUS sin side og fra NAWSARH-prosjektet, men det er Helse Sør-Øst 
som har sørge-for-ansvaret i regionen og som nå må gripe inn. 

Dersom det skulle bli bygget en helikopterplattform på Rikshospitalet, enten på det opprinnelige 
stedet etter at OUS har levert en ny søknad med riktige trafikktall eller et annet sted på 
Rikshospitalet. (Utredninger av alternativer er i ferd med å bli igangsatt.) Kan det altså forventes 
svært stor trafikk til Rikshospitalet med SAR Queen, da store deler av trafikken som kunne ha landet 
ved andre sykehus dersom det hadde vært mulig, med stor sannsynlighet vil blir rutet til 
Rikshospitalet. 

Medisinsk ansvarlig på Rygge, har vurdert er at ca. 1/3 av SAR Queen-oppdragene vil kunne 
håndteres på landingsplasser hvor pasienten må lastes om til ambulanse. Imidlertid vil opp til 2/3 av 
alle pasientene som hentes med redningshelikopter i regionen måtte flys til Oslo og landes enten på 
Ullevål eller Rikshospitalet.  

Det virker imidlertid lite sannsynlig at Ullevål kan ta imot et stort volum av disse helikoptrene uten at 
det bygges en plattform hvor SAR Queen kan lande uten at det må gjennomføres omfattende tiltak 
som sperring av Kirkeveien, bussholdeplasser og så videre.  

Bygges det plattform på Rikshospitalet og ikke på Ullevål er det mest trolig at de landingene må 
foretas  der. Den alternative plasseringen som er forelsått på H4 som nå er forslått som en alternativ 
plassering ligger så nær boliger at det kan bli problemer med å få tillatelse eller at det vil kreve 
oppkjøp av eiendom. Dette vil også være en plassering i konflikt med sårbar natur. Veldig stor trafikk 
kan bli et stort problem også der. 

Det nye alternativet som vurderes på Rikshospitalet (H4) er også problematisk. 

Hvor stor den forventede trafikken blir vil trolig være avgjørende for om det vil bli gitt tillatelse til en 
landingsplass på Rikshospitalet og trafikktallene i en eventuell ny søknad må nok være realistiske når 
den sendes denne gangen – gitt den senere tidens begivenheter og oppmerksomhet rundt saken. 
Hvorvidt det også bygges en trygg og brukbar landingsplass på Ullevål vil være avgjørende for hvor 
mye trafikk det blir til en eventuell landingsplass på Rikshospitalet. 
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Ullevål eller Rikshospitalet? 
Behovet for å kunne frakte pasientene direkte til sykehus uten omlastning til bilambulanse er 
understrekt som essensielt i søknaden om rammetillatelse for landingsplattformen på Rikshospitalet. 
Det samme er behovet for akuttheis direkte fra helikopterplattform til operasjonsstuer, 
intensivavdeling og akuttmottak. 

Som begrunnelse for å ikke bygge en slik landingsplass på Ullevål legger OUS og HSØ til grunn at det 
på Ullevål sykehus vil bli langt færre landinger med redningshelikoptre når Sea King byttes ut med 
SAR Queen, som hovedsakelig skal rutes til Rikshospitalet. Man mener at noen få, men nødvendige 
landingene med SAR Queen kan håndteres på den eksisterende plattformen. Risikoen er at pasienter 
med kritisk sykdom som skulle ha blitt mottatt direkte på Ullevål, nå vil få en forsinket ankomst til 
Ullevål på 30-45 minutter etter landing og omlasting på Rikshospitalet. Det vil kunne medføre økt 
dødelighet og/eller forverret prognose ved overlevelse. Historiske tall viser at 70 prosent av Sea King-
helikoptrene som kommer til OUS har pasienter som skal til Ullevål.  

Det er derfor på Ullevål at behovet for en landingsplass med trygg og god kapasitet til å ta imot 
pasienter uten omlasting er mest prekært. 

SAR Queen på byggeplass - risiko er ikke vurdert 
Et annet viktig moment er det at det ikke er gjort noen konsekvensutredning av flyvning med SAR 
Queen inn og ut på en stor byggeplass i 10-12 år. Risikoen er heller ikke vurdert i noen ROS-analyse 
hverken i ROS-analysen som gjelder den midlertidige helikopterplattformen eller i ROS-analysen for 
Nye Rikshospitalet. Risikoen for ulykker som følge av helikoptertrafikk er heller ikke vurdert i 
konsekvensutredning for anleggsfasen. 

Den midlertidige helikopterlandingsplassen er så vidt nevnt i Fagrapport anleggsfasen 
konsekvensutredning og undersøkelse 9. Der er helikoptertrafikk i anleggsperioden summarisk omtalt 
på side 32 og 33 

6. 8 Hensyn til helikopterlandingsplass i anleggsperioden 

På dagens Rikshospital ligger det en helikopterlandingsplass rett øst for bygg C1. Ved 
innfasing av de nye redningshelikoptrene AW101 gjør rotorvind og vindkrefter at dagens 
plattform er uegnet for videre bruk. Derfor har Oslo Universitetssykehus i samarbeid med 
NAWSARH (Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter) initiert et eget prosjekt 
med planlegging av midlertidig plattform på Rikshospitalet, som skal være operativ frem til 
nytt sykehus står ferdig. Midlertidig plattform skal betjene sykehuset gjennom anleggsfasen. 
Oslo Universitetssykehus og NAWSARH har besluttet at plattformen plasseres vest for 
eksisterende sykehus, mellom E2 og E4 (Figur 28).  

Prosjektet midlertidig helikopterlandingsplattform pågår uavhengig av planleggingen av nytt 
sykehus på Gaustad. Plasseringen av midlertidig landingsplass for redningshelikopter er ikke 
en del av planforslaget for nytt sykehus på Gaustad.  

Når prosjektet er ytterligere konkretisert og finansiert vil Oslo Universitetssykehus HF, som 
tiltakshaver og byggherre for midlertidig landingsplass, ta kontakt med Oslo kommune ved 
plan og bygningsetaten for avklaring av prosess for gjennomføring av prosjektet. I den 

 
9 Fagrapport Anleggsfasen konsekvensutredning og undersøkelse 
https://www.regjeringen.no/contentassets/98ce002483fe4fa19e85465fab377db8/fagrapport-anleggsfasen.pdf 
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anledning blir det redegjort for spørsmål knyttet til løsning av ny landingsplass, forhold 
knyttet til anleggsgjennomføring, samt spørsmål om sikkerhet og andre temaer som må 
utredes. 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. 
Som et ledd i denne konsekvensutredningen er det derfor gjennomført en støyanalyse for 
trafikk på den midlertidige plattformen, vist som vedlegg til denne fagrapporten. 

I forbindelse med byggesøknaden for den midlertidige helikopterlandingsplattformen ble det 
utarbeidet ROS-analyse10 og støyberegning.   

ROS-analysen som ble sendt inn sammen med rammesøknaden er imidlertid konsentrert helt og 
holdent rundt konsekvenser av plattformen på dagens sykehusbygg på Rikshospitalet. 

Den tar ikke høyde for at sykehuset vil bli anleggsområde i 10-12 år og heller ikke for at det skal 
gjennomføre en omfattende rokade før byggeperioden kan startes. Dette rokadeprosjektet er verken 
en del av reguleringsplanen for Nye Rikshospitalet eller en del av prosjektet «midlertidig 
helikopterlandingsplattform) i og med at rokaden bare regnes som en måte klargjøre tomten før 
rivning. Rokaden kan imidlertid i seg sel by på utfordringer knytte til landing med SAR Queen som en 
følge av at det nå planlegges med oppsetting av lette modulbygg på tak og på bakken tett på begge 
de to stedene helikopterlandingsplattformene vurderes plassert. 

 

 
10 ROS-analyse av innføring av AW101 ved Rikshospitalet Oslo 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2022066853&fileid=10230682 
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Selv om ROS-analysen nevnt overfor ikke er utført basert på at Rikshospitalet vil bli en stor bygge 
plass med en rekke modulbygg som en følge av rokaden omtaler den en rekke forhold som 
innebærer høy risiko knyttet til pasienter og miljø og beskriver omfattende tiltak for å redusere risiko 
knyttet til den ordinære sykehusdriften og nærmiljø og naboer. 

 Fra ROS-anlysen om vedlikeholdsarbeid på sykehuset og tredjeparts behov for snørydning og strøing.  

Rotorvind, støy og vibrasjoner fra helikopter i anleggsperioden i kombinasjon med støy fra 
byggearbeid heller ikke beskrevet i Fagrapport Støy - konsekvensutredning.11 På side 11 er anbefalte 
grenser for støy ved bygg- og anleggsvirksomhet både utendørs og innendørs gjengitt. Oslo 
kommunes egne retningslinjer og paragrafer fra Lov om folkehelse er også gjengitt. Ut over dette er 
ikke støy i anleggsperioden hverken fra helikoptre eller anleggsarbeid behandlet. Det vises på side 39 

 
11 Fagrapport Støy - konsekvensutredning 
https://www.regjeringen.no/contentassets/98ce002483fe4fa19e85465fab377db8/fagrapport-stoy.pdf 
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til egen Fagrapport Gaustad Støy fra helikoptre12. Denne rapporten omtaler naturlig nok støy fra 
helikoptre etter ferdigstillelse av nye bygg, men heller ikke her omtales støy fra helikoptre i 
anleggsperioden. 

Ulykker med helikoptre er vurdert i den overordnede ROS-analysen Nytt sykehus på Gaustad13  på 
side 39 er ulykker med ambulansehelikoptre og redningshelikoptre vurdert, men kun ved ferdigstilt 
bygg. Ikke i anleggsfasen.  

Det er risiko for at en midlertidig helikopterplattform på Rikshospitalet ikke vil kunne benyttes under 
store deler av en eventuell byggeperiode på Rikshospitalet på grunn risiko for alvorlige ulykker. 

Dette er svært kritikkverdig. Det er søkt om å bygge et kostbart tårn for landing av SAR Queen som 
kanskje kan vise seg å være ubrukelig til formålet i store deler av sin levetid etter at det har blitt satt 
opp. Dette må utredes og utfordringene vil gjelde uavhengig av plassering på Rikshospitalet. 

Alvorlige konsekvenser 
Konsekvensene dersom det ikke blir etablert landingsplasser for SAR Queen der pasientene kan 
komme direkte til sykehus uten omlasting noe sted i Helse Sør-Øst kan bli svært alvorlige. Christian 
Buskop, avdelingsleder Luftambulanseavdelingen ved OUS presenterte behovet14 under høringen i 
Oslo bystyre 10. november med  følgende punkter: 

• 13% vil trolig ikke overleve 
• 39% med forverret prognose  
• Reduser totalberedskap 
• Økt belastning andre tjeneste 

Vi mener at hvis det skal prioriteres kun én plattform i neste års budsjett, må det være å bygge en 
sikker landingsplass for SAR Queen på Ullevål sykehus. 70 prosent av pasientene som kommer til 
OUS med redningshelikopter har Ullevål som destinasjon. Her er det trolig mulig å finne en løsning 
med mindre konsekvenser for pasienter og miljø. 

For øvrig ber vi styret om ikke å godkjenne forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet og i 
stedet igangsette en utredning av konsept med utvikling av Ullevål som det store akuttsykehuset. I 
den nåværende økonomiske situasjonen i OUS, Helse Sør-Øst og landet ellers vil det fornuftige være 
å gå i gang med å bygge et nedskalert sykehus på Aker som et rent lokalsykehus for alle de fire 
bydelene i Groruddalen i første etappe og sette resten av prosjektet på vent mens det utarbeides et 
konsept for en god fordeling av virksomheten mellom Rikshospitalet og Ullevål. 
Oslo 17.11.22022 

 
12 Fagrapport Gaustad sykehus - Støy fra helikoptre 
https://www.regjeringen.no/contentassets/98ce002483fe4fa19e85465fab377db8/fagrapport-stoy-fra-
helikoptertrafikk.pdf 
13 Fagrapport ROS-analyse Nytt sykehus på Gaustad 
https://www.regjeringen.no/contentassets/98ce002483fe4fa19e85465fab377db8/ros-analyse.pdf 
14 Fremtidig levering av pasienter med AW101 til OUS, presentasjon ved høring i Oslo bystyre 10.11.22 ved 
Christian Buskop https://einnsyn-fillager-
api.api.oslo.kommune.no/fil?virksomhet=976819853&filnavn=9a49358de92f4faaa943413e99fe8c04_e8f65018
cfc2e0173d29aa64a2af0276.pdf 
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