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Vurdering av forprosjektene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet og et alternativ 

HSØ har presentert  forprosjektene for Nye Rikshospitalet og Nye Aker, to sykehus med 
grunnleggende forskjellige strukturer. 
 
Nye Aker sykehus 
Aker bygges som et nytt sykehus på en ledig tomt, men det er for stort og bruker opp 
tomtekapasiteten etter byggefase 2. Hvis langtidspsykiatrien som ikke bør ligge i støyen fra 
Sinsenkrysset, flyttes til nybygg på Gaustad sykehus, har vi et somatisk sykehus som kan skaleres i 
størrelse, henger godt sammen, har god logistikk, korte forbindelser og utnytter terrengfallet til 
adkomst på flere etasjeplan.  
 
Høybygget med sengeavsnitt kan ikke vokse med behovet og har for små etasjearealer til å gi 
tilstrekkelig fleksibilitet. Det bør vurderes en lavere bygning som ligger oppå basen i hele lengden, 
den vil fordele trafikken på flere punkter, gi fleksibel oppdeling av sengepostene, enklere 
utvidelsesmuligheter og seksjonering mot brann og smitte.  
 
Nye Rikshospitalet 
Nye Rikshospitalet vil, om det realiseres, lett bli en byggeskandale.  
• Etasjehøydene og nivåene i nytt og gammelt medfører at de viktigste etasjene for diagnostikk og 

behandling, ikke kan knyttes sammen i plan. Samtidig medfører tilpasningene av det nye til det 
gamle sykehuset, at også nybygget får svært anstrengte etasjehøyder. Sammenkoblingen av det 
nye og det gamle sykehusanlegget gir lav fleksibilitet.   

• Dagens Rikshospitalet lar seg ikke renovere for tilpassing til fremtidens infrastruktur, til det er 
etasjehøydene for lave, og bygningsfløyenes form og størrelse gir for liten tilpasningsdyktighet til 
annen bruk. Lav generalitet.  

• Ingen ledige tomter for fremtidig utbygging. Ingen elastisitet. 
 
Nye Rikshospitalet blir ikke ett sammenhengende, kompakt sykehus slik HSØ ynder å fremstille det. 
Sykehuset med funksjonene fordelt på et fåtall store etasjeplan, skal fortettes med høybygg med små 
etasjeplan og tilfeldig plasserte tilbygg uten tverrgående forbindelser. I byggefase 2 får sykehuset 
flere frittliggende bygninger liggende med så store nivåforskjeller seg imellom at de vanskelig kan 
knyttes effektivt sammen.   
 
Etasjehøyden i det gamle er for lav (3,6 m) til å gi plass til dagens og morgendagens infrastruktur, det 
gjelder særlig ventilasjon og tungt medisinsk-teknisk utstyr.  
 
Ny og gammel bygningsstruktur passer ikke sammen og tilpasningene som er foretatt mellom 
gammelt og nytt, skader funksjonaliteten i det nye anlegget.  
 
Nivåforskjellen i etasjene mellom gammelt og nytt sykehus på Rikshospitalet 
Nivåsprangene i etasjene stanser enkel bevegelse mellom nytt og gammelt sykehus og hindrer god 
arealutnyttelse i de aller viktigste etasjene for diagnose og behandling, 2. og 3. etasje. Dette er løst 
med løftebrett, tosidig heis, ramper og trappetrinn, kjent fra de fleste sykehus som ødeleggende for 
god fleksibilitet og logistikk. 
 
Underetasjen, 1. og 4. etasje ligger i plan mellom det gamle og det nye sykehuset.  
2. etasje: 
Mellom 2. etasje i nytt og gammelt er det et sprang på 1,5 m. Mellom den nye fløyen J og den 
eksisterende B-fløyen i øst over glassgaten, er det heis og trapp, men ingen rampe, rampen er 
antydet mot vest mellom den nye fløyen J1 og den eksisterende D1 ved den eksisterende E-fløyen.  
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Fra den eksisterende fløyen D1 til den nye M-fløyen er det bare trapp, her er spranget 1,2 m. 
3. etasje: 
Spranget mellom nytt og gammelt i 3. etasje er mer håndterlig med 0,6 m. Rampelengden for 
rullende trafikk blir likevel min. 7,2 m, noe som binder opp arealer og reduserer den fleksible bruken 
tilsvarende.  
4. etasje: 
4. etasje er i nivå mellom nytt og gammelt, men det er ingen gode tverrgående forbindelser, de går 
alle gjennom driftsenheter.  
Andre nivåforskjeller: 
Det er et sprang i 2. og 12. etasje hhv. 0,3 m opp og 0,3 m ned mellom de nye fløyene J og M. Selv om 
de gamle fløyene B og D ligger imellom, vitner det om hvor presset etasjehøydene er i nybyggene. 
 
Etasje 2, 3 og 4 er de viktigste behandlingsetasjene med radiologi i 2. etasje og operasjon/intensiv i 3. 
og 4. Funksjonene vil ta pasienter fra alle deler av sykehuset, selv om bygningsstrukturen tilsier en 
todeling av funksjonene mellom gammelt og nytt pga. de svake tverrgående forbindelsene.  
 
Forbindelsen mellom de nye fløyene M og J er et eksempel på hvor dårlig forbindelsen er for 
pasienter i seng. Den eneste brukbare veien mellom de to fløyene er via to heiser og kulverten i 
underetasjen, om ikke transporten tar snarveien gjennom sengeposten for barn i 4. etasje fløy M. 
 
Det er svært uheldig at tilpassingen av det nye sykehuset til det gamle har presset etasjehøyden i de 
nye bygningsfløyene. 4,5 m brutto og 4,0 m netto etasjehøyde for billeddiagnostikk er knapt når det 
skal inn både datagulv og store takstativer, det går, men fremtidsrettet er det ikke. Operasjon er også 
anstrengt med 4,2 m brutto og 3,7 m netto etasjehøyde når det settes stadig større krav til 
ventilasjon og teknisk utstyr. 
 
Bygningsdelene henger ikke sammen ut over i kulverten (plan U1) og i publikumsetasjen (plan 01).  
I byggefase 2 vil heller ikke 1. etasje være tverrgående til den store nye fløyen DM i syd på motsatt 
side av «Markaporten».  
Bygningsstrukturen vil ikke være funksjonell ut over den tiden den gamle delen holder seg 
funksjonell, den vil sannsynligvis vise seg kritisk rett etter ferdigstillelsen og utover på 2040-tallet.  
Nåværende Rikshospitalet oppgraderes og bygges om kontinuerlig i dag, men selve 
bygningsstrukturen setter absolutte begrensninger. Den vil gradvis hindre og komplisere tiltakene 
over tid. Om en 20 års tid vil ikke etasjehøyden lenger kunne romme nye, nødvendige installasjoner 
samtidig som etasjearealenes form og størrelse ikke kan brukes til funksjonelle avdelinger. 
 
Alternativ sykehusplan 
Rikshospitalet kan ikke rives verken trinnvis eller samlet uten at virksomheten flyttes til 
erstatningsarealer, permanent eller i byggeperioden. Rikshospitalet vil etter byggefase 2, ikke ha 
noen ledig tomt for tilbygg og en nedstengning av driften tåler verken helsevesenet eller OUS.  
 
Eneste mulighet vil da være å gjøre som i Stavanger og Drammen hvor også sykehustomtene er fullt 
utnyttet, å bygge nye sykehus på ledige tomter andre steder. 
Forskjellen til Rikshospitalet er omfanget; også den nye delen av sykehuset må skrotes, 
investeringene i byggefase 1 og 2 på rundt 30 mrd. kr vil i stor grad være bortkastet når sykehuset må 
flyttes pga. tomtemangel. 
 
Rikshospitalet er i dag et vakkert og avsluttet anlegg. Etter pålegg fra Stortinget ble det bygget som et 
elektivt spesialsykehus tilpasset universitetets behov, ikke som et ekspanderende statssykehus for 
hele landet. Sykehuset har god logistikk, men bygningselementene låser med hensikt hverandre slik 
at større utvidelser skulle være umulig. Behandlings- og diagnostikkfløyene (D-avsnittet) er låst inne 
av sengefløyene mot øst og vest (C og E-avsnittene), teknisk sentral i nord (F-avsnittet) og 
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sykehustorget i syd. Reguleringsplanens byggelinjer og byggehøyder er lik Rikshospitalets form og 
volum.  
Mye er smått, ikke bare etasjehøyden, men også funksjonsarealene. Rikshospitalet er derfor et 
«skreddersydd sykehus» uten potensial for strukturelle endringer. På fagspråket mangler 
Rikshospitalet fleksibilitet, generalitet og elastisitet, men er i seg selv funksjonelt. 
 
Om en 20 år er det sannsynlig at RH vil være utdatert pga. den teknologiske og medisinske 
utviklingen, særlig når det er integrert i en nyere struktur hvor det som her, reduserer 
produktiviteten moderniseringen ellers ville gitt.  
 
En bærekraftig plan for Rikshospitalet vil være å drifte det så lenge det er funksjonelt, når det 
nærmer seg slutten, bygges nytt for funksjonene på Ullevål slik at sykehuset kan flyttes over i én 
operasjon når det står ferdig. 
 
Rikshospitalet som et elektivt spesialsykehus, har en ideell størrelse som i sin funksjon, uten ansvar 
som akutt- og lokalsykehus, er den mest driftseffektive sykehustypen. OUS vinner ingen ting på å slå 
sammen akuttfunksjonene på Ullevål med de elektive på Rikshospitalet. 
 
I denne planen bygges Ullevål som det store akutt-, region- og lokalsykehuset med Aker som et 
lokalsykehus bare for Groruddalen. Gaustad utvikles med nye døgnavdelinger for psykiatri med vekt 
på langtidsbehandling.  
 
Dette er en plan som legger til rette for en trinnvis utbygging for å dekke kapasitetsbehovet. Et 
lokalsykehus for Groruddalen på Aker kan bygges uavhengig av de øvrige prosjektene. Det vil øke 
sengekapasiteten betydelig og redusere overbelastningen på både Ullevål og Ahus. Nye moderne 
døgnavdelinger på Gaustad sammen med restaurering av de fredete bygningene til terapi o.a. vil 
kunne avhjelpe den kritiske situasjonen i langtidspsykiatrien. 
 
Etter dette kan det bygges et moderne storsykehus på den nordre delen av Ullevål sykehus. Det 
bygges uavhengig av dagens sykehus, men slik at de mest moderne og funksjonelle av dagens 
bygninger kan «kobles» til det nye, så som laboratoriebygget, kreft- og isolasjon og barneavdelingen. 
I en fremtid vil det da også være plass for overflytting av funksjonene til Rikshospitalet. 
 
Planen er betydelig rimeligere enn «Målbildet» fordi grunninvesteringene på Rikshospitalet og Aker 
faller bort samtidig som funksjonelle bygninger på Ullevål og Gaustad kan driftes videre (60 - 100 000 
m2). Anslått innsparing kan være rundt 20 mrd. kr (2019-kr) før eiendomssalg. 
 
Tor Winsnes 
Arkitekt og sykehusplanlegger 
Leder av Rikshospitalets venner 
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