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KRAV TIL SYKEHUSBYGG
Sykehusbygg må tilpasse seg den medisinske utviklingen, nye krav til tekniske
installasjoner og endring av organiseringen av helsetjenestene.
Derfor må bygningsstrukturen ha:
-

Store, sammenhengende etasjearealer som gir fleksibel tilpassing til
forskjellige sykehusfunksjoner og tillater varierende klynger av avdelinger og
enheter.

-

Store etasjehøyder som gir enkel omlegging av tekniske installasjoner.

-

Oversiktlige og korte interne avstander, dvs. kompakte bygningsanlegg.

Kan dette realiseres på Gaustad eller er Ullevål sykehus eneste mulighet ?

GAUSTADOMRÅDET
BEGRENSNINGER:
-

Terreng: Bratt og kuppert rundt dagens
sykehus.
Fredet bebyggelse og fornminner: Gaustad
sykehus med parkareal, arkeologiske funn i
sone 1A og 1B.
Sognsvannsbekken og turvei i vest.
Universitetets Domus Medica mot syd i sone 2.
Bebyggelsen kan ikke krysse Ring 3

RIKSHOSPITALET

-

Et ferdig, avsluttet bygningsanlegg
Arkitektur tilpasset Gaustad sykehus

Ingen naturlige
utvidelsesmuligheter

FORSLAG TIL NY REGULERINGSPLAN
Byggesone 1A og 1B
- ligger 20-25 meter høyere i terrenget enn dagens
-

sykehus.
må knyttes til Rikshospitalet med tunnel og heis
Riksantikvaren kan bare godta lav, oppdelt
bebyggelse i sone 1B

Byggesone 2 og 3
-

Høy utnyttelse krever riving og erstatning av nye
bygninger.
Vegvesenet avviser kryssing av Ring 3 som teknisk
og økonomisk urealistisk.

FORSLAG TIL NY REGULERINGSPLAN
Firma Rambøll as som utarbeider forslaget til ny
reguleringsplan, kommenterer:

-

Vanskelig å få god sammenheng mellom Rikshospitalet
og de mulige tomtearealene for utbygging.
Miljømessige konsekvenser ved rasering av
kulturlandskap og fornminner.
Svært høye byggekostnader i sone 1A, 2 og 3.

Plan- og bygningsetaten varsler at de kan nekte å legge
reguleringsforslaget ut på høring dersom det bryter for sterkt
med intensjonene i dagens reguleringsplan.

KONKLUSJONER
1.

Det kan ikke bygges et effektivt, samvirkende
regionsykehus med utgangspunkt i Rikshospitalet

2.

Det er ingen reelle tomtereserver.
Sone 1B og 3 er avvist som ubrukelige i
driftssammenheng.
Sone 1A kan bare brukes til avdelinger med liten
avhengighet til sentrale behandlingsfunksjoner.
Sone 2 kan utnyttes til sentrale, kliniske
funksjoner, men utbyggingskapasiteten er for liten.

3.

Risikoprofilen knyttet til utbygging på Gaustad er
langt høyere enn den som diskvalifiserte Ullevål
sykehus som utbyggingsområde.

ANBEFALT MODELL FOR UTBYGGING, 1
Illustrasjonen viser byggefase 1-2 plassert i
tomteområde 2. Funksjonelt er dette
forutsetningen for flytting fra Ullevål.
Beregnet arealbehov er 140.000 m2.
Utbyggingen krever utgraving av sykehusplassen
med parkeringskjeller og riving av pasienthotellet.

B1
lab
Kv,barn

Alternativ SØR
Farget bebyggelse er byggefase 1, grå er byggefase 2.

Univ.

Byggingen vil skje som tilbygg til intensivavdelingene i B1 og tett på Laboratoriebygget,
Kvinne-barn-avdelingen og Universitetet.
Når dagens intensivavdelinger fraflyttes (3-4
år) for ombygging og tilbygg, blir operasjoner
og akuttbehandling vanskelig å utføre og
sterkt redusert.
Byggehøyden er 12 -16 etasjer.
Dagens regulering, vedtatt av Oslo kommune og
Riksantikvaren, har ens gesimshøyde på hele
anlegget. Det gir 3 etasjer mot Sognsvannsveien
og 5 etasjer mot Sognsvannsbekken.
Riksantikvaren og PBE vil neppe godkjenne dette
bruddet med intensjonene i dagens
reguleringsplan.

ANBEFALT MODELL FOR UTBYGGING, 2
Modellen kan lettere tilpasses bebyggelsen rundt
plassen, men byggearbeidene vil redusere og
forstyrre driften av sykehuset i hele byggeperioden
Ombyggingene i dagens sykehus vil være mer
omfattende enn i modell SØR.
Byggehøyden er redusert til 9 – 14 etasjer som
fortsatt er et eklatant brudd med intensjonen i
dagens regulering bestemt av fredet bebyggelse og
landskapsvern.

B1
lab
Kv,barn

Alternativ ØST
Farget bebyggelse er byggefase 1, grå er byggefase 2.

Univ.

Bebyggelsen på og over Sognsvannsveien er lagt
på det fredete forterrenget til Gaustad sykehus
mens skiveblokken på 9 etasjer vil være
ødeleggende for det ikoniske uttrykket til Gaustad
sykehus. Dersom Riksantikvaren hever
vernebestemmelsene for Gaustad sykehus vil det
være ødeleggende for et av våre viktigste
kulturminner.
Bygningen i nordvest vil stikke 4 etasjer høyere enn
dagens bebyggelse og rasere en fredet biotop med
fornminner. Bygningen i nordøst må knyttes til
dagens sykehus med en 200 m lang tunnel.

ULLEVÅL SYKEHUS
Kristiania kommune kjøpte Nedre Ullevål gård til
helseformål rundt 1880. Her har det vært
sykehusdrift i mer enn 135 år.
Eiendommen er stor, flat og har en nærmest
kvadratisk form. Ca. 350 dekar i dag.
Ideell for et stort sykehus.

TRINNVIS UTBYGGING
Ullevåls store, disponible arealer gir flere muligheter for
trinnvis utbygging:

●
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Byggefase 1A og 1B kan bygges ut på svært kort sikt.
Bygningene kan knyttes tett til dagens sentrale
behandlingsenheter og traumesenteret. Bygningene vil erstatte
dagens dårligste klinikkbygninger i Sentralkomplekset,
bygg 3, medisin og 7, kirurgen.
Utbyggingskapasitet ca 120.000 m2.

●

7

Byggefase 3 eller 2:
Fase 3: Bygg 3 og 7 rives for å gi plass til nye klinikkbygg.
Sammen med de mer moderne bygningene i Sentralkomplekset,
er kapasiteten ca. 200.000 m2.
Fase 2: Alternativt kan sykehuset bygges ut ved å knytte arealet i
nord til fase 1A gjennom bygg 25, pat.lab og rundt et viktig, fredet
bygningsmiljø. Da kan riving av bygg 3 og 7 utsettes til en senere
fase. Utbyggingskapasitet ca 120.000 m2.

●

Byggefase 4:
På lang sikt kan sykehuset bygges ut mot nord.
Kapasiteten er, avhengig av type helsebygg, ca 300.000 m2.

ET KOMPLETT, NYTT SYKEHUS
Ullevål sykehus har en tomtestørrelse og topografi som
gir flere muligheter for å opprettholde sykehusdriften i
overskuelig fremtid.
Alternativt til en trinnvis utbygging, kan det bygges et
komplett, nytt sykehus i nord (oransje felt) mens det
gamle drives, på trygg avstand til byggeplassen, i hele
byggeperioden.
Tomten gir mulighet for å skape en bygningsstruktur med
store etasjearealer og –høyder som kan imøtekomme
den medisinske utviklingen og varierende krav til areal
og funksjoner.
Realistisk utbyggingskapasitet som somatisk sykehus er
ca 400.000 m2.
I neste omgang er det gamle sykehuset i syd tomt for
fremtidige utbygginger.

OMTALTE RISIKOELEMENTER KNYTTET TIL ULLEVÅLTOMTEN
Infrastruktur i grunnen

Røde bygninger og grønt
utomhusareal er antikvarisk fredet i
verneklasse 1. Av disse er
laboratoriebygget (25) en moderne
bygning som vil inngå i et utbygget
sykehus.
Rosa bygninger er regulert til
bevaring i verneklasse 2. Disse kan i
større grad tilpasses en utbygging
av sykehuset.
Ullevål skal ha mye «gammel
infrastruktur i grunnen». Området er
angitt på kartet. Kostnaden på 1,3
mia. utløses bare dersom Fyrhuset
og IKT-sentralen må flyttes for å gi
plass til nybygg. I byggefase 1A er
det ikke nødvendig å bygge her.
Byggegrunnen er sterkt varierende.
Store, nyere bygninger står utmerket
og viser at fundamentering er fullt
mulig og uproblematisk.
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KONKLUSJON

Det er ikke fornuftig å selge den eneste sentrale
eiendommen som kan sikre Oslos sykehuskapasitet
på kort og lang sikt.

