
Nabomøte den 27.2.2019 kl. 18.30-19.30

Nytt klinikk- og protonbygg på 
Radiumhospitalet



▪ Skandinavias største 
kreftsenter

▪ Norges ledende 
kreftsykehus

▪ Avansert behandling av 
pasienter fra hele landet

▪ Mye forskning

▪ OUS er sykehus nummer 
2 i Norden  - akkreditert 
som Comprehensive 
Cancer Center



Radiumhospitalets historie
▪ Klinikken Kristiania 

Radiuminstitutt ble opprettet i 
1913 for behandling av 
kreftsykdommer

▪ Stort fokus på forskning 

▪ Gode resultater av radium- og 
røntgenbehandling

▪ Behov for et større sykehus og 
mer utstyr 



▪ I 1916 startet 
innsamlingsaksjonen

▪ I 1927 ble den første 
arkitektkonkurransen 
kunngjort

▪ Det Norske 
Radiumhospital på 
Montebello ble
innviet av 
kong Haakon VII 21. 
mai 1932 som et 
«hospital for 
strålebehandling»

Norges første spesialiserte sykehus for kreftpasienter



Byggets utvikling

▪ Modernisert og påbygd flere 
ganger, siden åpningen i 1932

▪ Finansiering basert på 
innsamlinger og private initiativ 

▪ Sykehuset ble i 2009 en del av 
Oslo Universitetssykehus HF



Stor nasjonal oppmerksomhet og betydning for samfunnet og befolkningen



Videreutvikling 

Oslo 
Universitetssykehus 

HF 

Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 24.6.16 (sak 53-2016)

Tilslutning til et framtidig målbilde for OUS

▪ Et samlet og komplett regionsykehus inkludert 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad

▪ Et lokalsykehus med somatikk, psykisk helsevern og rus 
på Aker 

▪ Et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet

▪ Etablering av ny regional sikkerhetsavdeling



Gjennomført 
to konseptfaser

Klinikkbygg

▪ 2017 – Konseptrapport og skisseprosjekt godkjent 
i HSØ

▪ 2018 – Godkjent og finansiert på statsbudsjettet

▪ 2018 – Revidert skisseprosjekt med detaljering av 
funksjoner og utstyr

Protonsenter

▪ 2017 – Konseptfaseutredning i nasjonal regi

▪ 2018 – Godkjent og finansiert i statsbudsjettet

▪ 2018 – Skisseprosjekt mai-september



Dagens bygninger på 
Radiumhospitalet



Fremtidige
bygninger på 
Radiumhospitalet



Strålebehandling foton og hotell

Støttefunksjoner og teknikk

Nukleærmedisin, PET og administrasjon

Strålebehandling foton

Døgnområder, 
dagbehandling 
og poliklinikk

Operasjon, bilde, lab

Strålebehandling proton, bilde

Forskning og laboratorier  (patologi)

Laboratorier

Hovedinngang og fellesområder
Varemottak og miljøhall



Nytt protonsenter
▪ Nasjonalt senter fram til sentret i 

Bergen er ferdig

▪ Planlegges 
▪ 3 behandlingsrom
▪ 1 forskningsrom  (skal kunne omgjøres 

til pasientbehandling ved framtidig 
behov)

▪ Stråleplanlegging
▪ Kontorer og møterom

▪ Areal ca. 10.000 m2

▪ Prosjektkostnad: 1.840 MRD NOK



Nytt klinikkbygg
▪ 2 bygningsdeler

▪ Sengefløy

▪ Behandlingsfløy

▪ Kapasiteter 

▪ 155 ensengsrom med bad

▪ 10 operasjonsstuer

▪ 53 poliklinikk- og 
dagbehandlingsrom 

▪ 13  modaliteter innenfor 
bildediagnostikk 

▪ Areal: ca. 33.000 m2 

▪ Prosjektkostnad: 2.880 MRD NOK 

▪ Overordnet IKT-program: 233 
MNOK



Konseptuelle prinsipper for utforming

▪ Lite sykehuspreg for pasienter i en 
vanskelig livssituasjon

▪ Imøtekommende arealer for 
opphold, aktivitet og rekreasjon

▪ Åpne vestibyler som binder 
bygningsdeler sammen

▪ Arealer for å trekke seg tilbake –
trosnøytralt rom/rom for stillhet



▪ Totalentreprise – endret til delte 
entrepriser

▪ Utstyrsanskaffelse proton – felles 
med Bergen

▪ Rokadeprosjekt i regi av OUS RAD 

▪ Rivearbeider 

▪ Forprosjekt med B4-beslutning 
høst 2019

▪ Bygging og ferdigstillelse 2020-
2023

▪ Idriftsettelse og klinisk 
ibruktakelse i løpet av 2023

Gjennomføringsmodell

▪ Areal ca. 43.000 m2

▪ Prosjektkostnad  4.720 MRD NOK

▪ Overordnet IKT program 233 MNOK



Status 
regulering



▪ Rokadeprosjekt – pågående ferdig august 2019

▪ Omlegging infrastruktur – pågående ferdig august 2019

▪ Kontrahering prosjekteringsgruppe – mars 2019

▪ Kontrahering protonleveranse

▪ Kontrahering riving av bygg E, G, H, I, D og C samt gangbro – oppstart 
april 2019.

▪ Grunnarbeider – planlagt oppstart november 2019

Hovedaktiviteter 2019 



To typer varsel

Nabovarsel i forhold til plan og bygningsloven
• Reguleringsprosess

• Rammesøknader

• PBE har informative nettsider om prosesser

Naboinformasjon
• Formelle nabovarsler

• Periodiske informasjonsmøter vil bli avholdt. Invitasjon sendes i forkant av møtet

• Publisering i media og på nettsiden til Helse Sør-Øst RHF

Informasjon til naboer



• Trafikk og logistikk

• Byggestøy

• Grunnarbeider

Hva påvirker naboer



Informasjon om prosjektet på nettsiden til Helse Sør-Øst RHF
▪ https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-

vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon
▪ Prosjektsjef Pål Høylie

▪ Epost: Pal.Hoylie@sykehusbygg.no

▪ Samhandlingsansvarlig Hanne Torp Smehaug
▪ Epost: hanne.torp.smehaug@sykehusbygg.no

Kontaktinformasjon

mailto:Pal.Hoylie@sykehusbygg.no
mailto:hanne.torp.smehaug@sykehusbygg.no

