
 

 
  

  

Oslo universitetssykehus HF  

Styresak  

 

Dato møte: 2. desember 2022 

Saksbehandler: VAD Økonomi og finans, Direktør Oslo sykehusservice 

Vedlegg: 1. Forprosjektrapport Rokade ved rivning av C1 

Rikshospitalet 

2. Ekstern kvalitetssikring av forprosjektfase (KSF) for 

prosjektet Rokade ved rivning av C1 Rikshospitalet 

3. Styringsdokument Rokade ved rivning av C1, D0 og 

paviljongen i B1, samt etablering av midlertidig 

hovedinngang i B Rikshospitalet 

4. Forprosjektrapport komplettering 

5. Ekstern kvalitetssikring av forprosjektrapport 

komplettering 

6. Protokoll fra drøftemøte 23. november 2022 

 

SAK  97/2022     ROKADE VED RIVING AV C1 RIKSHOSPITALET  

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret godkjenner fremlagte forprosjektrapport Rokade ved riving av C1 på 

Rikshospitalet inkludert komplettering og styringsdokument for 

gjennomføringsfasen. 

 

2. Forutsatt at Helse Sør-Øst RHF godkjenner forprosjektrapport Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet anbefaler styret at rokadeprosjektet kan iverksettes. 

 

3. Styret ber om at vedtaket og dokumentene sendes til Helse Sør-Øst RHF. 

 

 

Oslo, den 25. november 2022  

  

  

  

  

Bjørn Atle Lein Bjørnbeth  
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1. Sammendrag   

På Rikshospitalet må noe av eksisterende bygninger rives for å gi plass til de nye 

byggene. Dette gjelder i hovedsak avsnitt C1 ved nytt hovedinngangsparti samt deler av 

to andre avsnitt B og D. Etablering av arealer for virksomheten som må flytte ut av 

byggene som skal rives, er organisert som et rokadeprosjekt kalt "Rokade ved rivning av 

C1 på Rikshospitalet". Hensikten er å legge til rette for at driften opprettholdes i 

byggeperioden for Nye Rikshospitalet.  Prosjektet gjennomføres av Oslo 

universitetssykehus HF etter oppdrag og mandat fra Helse Sør-Øst RHF. 

 

Styret behandlet status for rokadeprosjektet i sak 75/2022 den 30. september 2022 og 

gjorde vedtak om å anbefale at arbeidet videreføres og å oversende status for prosjektet 

til Helse Sør-Øst RHF. Etter dette har styret i Helse Sør Øst RHF den 21. oktober 2022 i 

sak 118/2022 fulgt opp styrets anbefaling med et vedtak om at utredningsarbeidet med 

prosjekt Rokade rivning av C1 videreføres og la til grunn en styringsramme for 

gjennomføringsfasen på 725 millioner kroner (P50-estimat i juni 2022-kroner). 

 

En ekstern kvalitetssikring av prosjektet fra 14. oktober 2022 viste at det ikke var 

konsistens mellom tidsplanene til Rokade C1 og Helse Sør-Østs prosjektorganisasjons 

fremdriftsplan i forprosjektet for Nye Rikshospitalet. Det er derfor arbeidet med å finne 

løsninger for å imøtekomme tidsfrister i forbindelse med Helse Sør-Øst 

Prosjektorganisasjon sin fremdriftsplan. 

 

Styret orienteres i denne saken om at det nå foreligger løsninger som er konsistent med 

Helse Sør-Øst Prosjektorganisasjons fremdriftsplan. Løsningene er beskrevet nærmere i 

vedlagte kompletteringsrapport, som sammen med rapport Rokade ved rivning av C1 på 

Rikshospitalet, legges frem for styret for godkjenning og endelig anbefaling.  

 

 

2. Tidligere vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF  

Styret ved Oslo universitetssykehus HF behandlet oppdatert konseptfaserapport i møte 

5. juni 2019, sak 39/2019. Prosjektet Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet knytter 

seg til mandat for forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet og er ett av 

delprosjektene i hovedframdriftsplanen for Nye Rikshospitalet. 

 

Styret ved Oslo universitetssykehus HF behandlet i sak 75-2022 den 30. september 2022 

Forberedelser til bygging av Nye Rikshospitalet: rokade rivning av C1 på 

Rikshospitalet, med 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 for videre behandling.  
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4. Styret ber administrerende direktør legge fram forprosjektrapport 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.  

 

Styret i Helse Sør - Øst RHF behandlet i sak 118/2022 den 21.oktober Oslo 

universitetssykehus HF – status prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet med 

følgende 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. 

 

Vedtaket i Helse Sør-Øst RHF følger anbefalingen fra styret i Oslo universitetssykehus og 

arbeidet med rokaden videreføres, først med sikte på å legge fram en endelig sak samtidig 

med styrets behandling av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

 

 

3. Oppgaven med et rokadeprosjekt på Rikshospitalet  

Oslo universitetssykehus HF er av Helse Sør-Øst RHF gitt i oppdrag å gjennomføre 

nødvendige forberedelser til oppstart av byggeprosjektet på Rikshospitalet. Behov for 

tiltak relatert til rokader ved Rikshospitalet ble definert i konseptfasen for Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet. Tiltakene som følger av oppstart rivningsarbeider på Rikshospitalet 

er samlet som ett prosjekt, Prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet, og består 

av 13 delprosjekter som planmessig befinner seg tilsvarende forprosjektfase samlet sett. 

Arbeidsomfanget i prosjektet har vært organisert som en portefølje av delprosjekter som 

har vært utført uavhengig av hverandre. Det er likevel tatt felles vurderinger og 

beslutninger som har påvirket løsningene i de ulike delprosjektene.  

 

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.  

 

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.  
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3.1 Overordnet tidsplan og fremdrift  

De mest sentrale forutsetningene for å gjennomføre utbyggingen er at: 

 

• Det gis tilgang til å starte arbeider på dagens adkomsttorg ett år etter at beslutning 

om gjennomføring (B4-beslutningspunkt) er fattet.  

• Det gis tilgang til å rive C1-bygget to år etter B4-beslutning  

• Tilgang til å rive Gaustad hotell 22 måneder etter B4 

 

De lengste rokadene er: 

 

 Flytting av Dialyse, Nyrelab og kontorer til påbygg D5 med avsluttende prosjekt 

Klinisk forskningspost. Denne rokaden tar 3 år fra investeringsbeslutning til 

ferdigstillelse.  

 Komplett flytting av sengeposter fra C1 tar 2 år og 10 måneder  

 Bygging av midlertidig hovedinngang og flytting av Blodprøvetaking samt andre 

mindre virksomheter tar 2 år og 4 måneder.  

 

I forkant av prosjektets ferdigstillelse ble prosjekt Rokade C1 bedt om å redegjøre for 

hvilke tiltak, med tilhørende kostnader, som kan gjennomføres for å tilfredsstille 

forutsetningene om tømt C1 to år etter B4. I Prosjekt Rokade rivning av C1 på 

Rikshospitalet redegjøres det derfor også for tiltak, man på det tidspunktet hadde oversikt 

over, med tilhørende grovestimat for kostnadsmessige konsekvenser, som vil kunne 

medføre en redusert gjennomføringstid1 tilnærmet innenfor målsettingen.  

 

Etter styrets behandling 30. september er det også tilkommet en ekstern kvalitetssikring 

av prosjektet utført av Dovre Group Consulting AS, som også har kvalitetssikringen av 

prosjektet Nye Rikshospitalet.  Den overordnete vurderingen er at prosjektet har levert 

et underlag i henhold til mandatet og det er ikke avdekket inkonsistens i 

dokumentasjonen fra forprosjektfasen.  Det ble imidlertid bemerket at det på tidspunktet 

for gjennomgangen fortsatt ikke var konsistens mellom tidsplanen til Rokade C1 ved 

Rikshospitalet og Helse Sør-Øst Prosjektorganisasjons forutsatte fremdriftsplan i 

forprosjektet for Nye Rikshospitalet. 

 

I tråd med styrets vedtak om videreføring av utredningsarbeidet har prosjekt Rokade ved 

rivning av C1 på Rikshospitalet jobbet videre med de foreslåtte tiltakene med målsetting 

om oppnåelse av de sentrale forutsetningene. Et løsningsalternativ for flytting av dialyse, 

nyrelab og kontorer til et påbygg (jfr. første kulepunkt over), er gjennomgått på nytt, og det 

foreligger nå alternative rokade-løsninger som er konsistent med Helse Sør-Øst 

Prosjektorganisasjon forutsatte fremdriftsplan. Disse løsningene er nærmere beskrevet i 

vedlagte forprosjekt kompletteringsrapport. Denne er også gjennomgått av ekstern 

kvalitetssikrer som anbefaler at justerte løsninger bør forankres på samme nivå som 

opprinnelige prosjekt. 

 

3.2 Investeringskostnader og finansiering  

Med vedtaket i Helse Sør-Øst legges det til grunn en styringsramme for 

gjennomføringsfasen på 725 millioner kroner (P50-estimat; juni 2022-kroner). 

 

                                                 
1 To år og to mnd. 
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Utenom midlene til gjennomføringsfasen har Oslo universitetssykehus HF innenfor eget 

investeringsbudsjett disponert om lag 40 millioner kroner til planleggingsarbeidet. Av dette 

er om lag 35 millioner kroner påløpt per oktober. For å sikre en gjennomføring i samsvar 

med den skisserte tidsplanen er det nødvendig å benytte også det gjenstående av dette 

beløpet før gjennomføring av prosjekt Rokade rivning av C1 iverksettes.. 

 

3.3 Styring av prosjektet 

Gitt styrets godkjenning og anbefaling, samt vedtak om oppstart av gjennomføringsfasen 

(B4) fra Helse Sør-Øst RHF legges det opp til at prosjektet gjennomføres i regi av Oslo 

universitetssykehus HF, med tett koordinering mot prosjektet Nye Rikshospitalet, samt 

prosjektet for bygging av ny helikopterplattform. 

 

3.4 Gjennomført prosess 

Prosjektet har arbeidet systematisk med plan for gjennomføringen av prosjekt Rokade 

rivning av C1 på Rikshospitalet i tråd med mandat fra Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet 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.  

 

3 Drøfting 

Saken ble drøftet med ansattes organisasjoner den 23. november 2022.  Protokoll fra 

drøftingen følger saken som vedlegg 6. 

 

4. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  

Den foreliggende planen for gjennomføringen av prosjekt Rokade rivning av C1 på 

Rikshospitalet er i samsvar med mandatet gitt av Helse Sør-Øst RHF og er gjennomført 

med bred medvirkning.  

 

I den foreliggende prosjektrapport Rokade ved rivning av C1 Rikshospitalet med 

kompletteringer, er det funnet løsninger som er konsistent med Helse Sør-Øst 

Prosjektorganisasjons fremdriftsplan for å gjennomføre utbyggingen av Nye 

Rikshospitalet. 

 

Administrerende direktør foreslår at styret godkjenner rapporten med tilhørende 

komplettering, slik at dette kan legges til grunn for videre arbeidet med prosjektet Nye 

Rikshospitalet.  Det foreslås videre at styret anbefaler at rokadeprosjektet kan iverksettes 

når forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er vedtatt. 


