
UTOMHUS



1. Presentasjon
• Overordnet plassering og tomt
• Offentlig transport og avstander
• Gang & sykkelforbindelser og parkering
• Kjøreadkomst, ambulanse, helsebuss og parkering
• Akser
• Torg
• Grøntarealer og pauseområder

2. Drøfting
• Akser / Torg
• Grøntarealer og pauseområder



NYE AKER

SINSENKRYSSET

TORSHOVDALEN

MUSELUNDEN



OVERSIKT OVER OMRÅDET

PHA sør

PHA midt

PHA nord

Somatikk

Vare og distribusjonssentral(VDS) / 
Teknisk sentral (TS)

Paviljongbygg

Bygg 28

Nordre Sinsen Gård

Bygg 60



Akerløperen

Sinsenaksen

AKSER



Hovedadkomsttorget

TORG

StudenttorgetSinsentunet



FORBINDELSER FRA NYE AKER

Muselunden

Torshovdalen

Grefsenkollen

200 m

1000 m

350 m



LANDSKAPSPLAN
Hele planen Områder dekket av andre medvirkningsmøteserier



OFFENTLIG TRANSPORT



GANG & SYKKELFORBINDELSER

Sørvest
Sørøst

Avstand rundkjøring til hovedadkomsttorg:ca 300mAvstand Sinsenkrysset til hovedadkomsttorg: ca 350m



GANG & SYKKELFORBINDELSER
Nord

Øst

Avstand hovedadkomsttorg til Sinsenkrysset:ca 350mAvstand hovedadkomsttorg til Aker Sykehus busstopp:ca 480m



GANG & SYKKELFORBINDELSER



PARKERING - SYKKEL

Totalt antall plasser: ca 1 800 stk (definert i reguleringsplan)
_50% under tak/i sykkelparkeringskjeller
_20% av plasser skal ha lademulighet og 10% av disse for transport / 
familiesykler

Områder for parkering*:
_Sykkelparkeringskjeller i Akerløperen (under terreng). Tilgang til garderober.
_PHA (under utvikling)
_Store områder i vest (med tak over stedvis, avklares)
_Ved innganger og personalinnganger
_I akser og på torg

Sykkelparkering skal ha låsemulighet
Det blir lademuligheter i kjeller

*fordeling av sykkelparkering er under utvikling

Sykkelparkering
Sykkelparkeringskjeller
Sykkelparkeringskjeller 
under utvikling





KJØREADKOMST OG AMBULANSE



KJØREADKOMST OG BUSS

Helsebuss av/påstignin
g

Helsebuss kan stoppe 
her (kort tid)*

Kjøreadkomst til sykehuset; 
_Sinsenveien til hovedadkomsttorg & 
Sinsenaksen (røde piler)
_Sinsenveien ned til p.kjeller (blå piler)

Helsebuss snur

Helsebuss;
_Sinsenveien til hovedadkomsttorg der den snur (røde piler)
_Av/påstigning (rødt felt)
_Kan stoppe kort-tid (blått felt)

*avsatt 2-3 plasser til korttidsparkering for helsebusser.



PARKERING - BIL

Områder for ny parkering & antall*:
_Drop-off og taxi øst i Sinsenasken. 8 stk
_Parkeringskjeller v/hovedadkomsttorg. 753 plasser

_20% av plassene m/lademulighet (out-sources til parkeringsselskap)
_5% av plassene for bevegelseshemmede

_Drop-off og taxi v/hovedadkomsttorg. 8 stk
_Drop-off i Sinsenaksen: 9 stk
_Korttidsparkering i vest. 13 stk
_Selvhenvendere v/akuttmottak. 3 stk
_Drop-off/korttidsparkering ved PHA midt: 3+3+11 stk
_Drop-off/korttidsparkering øst for PHA nord: 10 stk

Jobber med å plassere HC plass ved alle bygg 
eksisterende bygg / Nye Aker

*Det kan blir noen justeringer i antall pga justert utforming, kjøremønster eller lignende
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Akerløperen

Sinsenaksen

AKSER



AKERLØPEREN

Funksjon
_Gang & sykkelforbindelse fra sør til nord over hovedadkomsttorg
_Oppholdssoner med benker og beplantning; åpne/offentlige og skjerme/private
_Overvannshåndtering
_Ingen biler her, kun til utrykning/drift 

Illustrasjon av Akerløperen, søndre delIllustrasjon av Akerløperen, søndre del



SINSENAKSEN

Funksjon
_Forbindelse fra øst til vest; gate med fortau
_Oppholdssoner med benker og beplantning 
_Overvannshåndtering
_Drop-off

Illustrasjon av Sinsenaksen, mot teknisk sentral
Illustrasjon av Sinsenaksen, fra vest



Hovedadkomsttorget

TORG

StudenttorgetSinsentunet



HOVEDAKOMSTTORG

Funksjon
_Drop-off
_Buss snuplass / parkering
_Møbleringssoner inviterer til opphold og pauser spesielt langs bygg (der det er mest sol)
_Grøntarealer bidrar til en menneskelig skala og til sanselige opplevelser (farger, duft, lyd)

Illustrasjon av hovedadkomsttorg mot Akerløperen, midtre del Illustrasjon av hovedadkomsttorget med drop-off og oppholdssoner



SINSENTUNET

Funksjon
_Område mellom fremtidig bygg (felt 2) og Nordre Sinsengård.
_Mulighet for å kjøre til bygg, men ellers et område for myke trafikanter
_Stort sykkelparkeringsanlegg
_Historisk bygg og allè



STUDENTTORGET

Funksjon
_møbleringssoner inviterer til opphold og pauser for studenter og besøkende
_gangforbindelser
_sykkelparkering

Illustrasjon mot Somatikken Illustrasjon mot PHA Nord



GRØNTAREALER

Nye Aker får gode grøntarealer og 
forbindelser / turstier på tomten -
både  tilknyttet nybygg og historiske 
bygg.

Det blir mulighet for å komme i 
kontakt med vann da mye av 
overvann håndteres på overflaten

Det blir eng, plen, staudefelt, 
regnbed, buskfelt, hekker og trær

Grøntarealer
Rundtur
Vannveier



GRØNTAREALER



PAUSEOMRÅDER

Det blir mange ulike områder som kan egne seg for pauser; 
både for ansatte, besøkende og pasienter
_akser, torg, parkanlegg & hager

Ulik utforming: 
_skjermede / private - åpne / offentlige
_ulike solforhold



ØNSKET TILBAKEMELDING

• Akser
• Torg
• Grøntarealer og pauseområder

Vil gjerne få frem ønsker & behov for fellesuteområdene /de offentlige plassene. 



ØNSKET TILBAKEMELDING

Møbler: 
Vil man ha en kombinasjon av: fellesområder der man kan spise på benk & bord, benker og stoler?

Merk: ikke endelig type møbler vist under, kun til inspirasjon



ØNSKET TILBAKEMELDING

Utstyr:
Er det ønskelig med treningsstativer, sjakkspill, bordtennis eller lignende? Hva i såfall?



ØNSKET TILBAKEMELDING

Aktiviteter:
Finnes det ulike foreninger/grupper som for eksempel kan være interessert i dyrkningskasser og som kan 
bruke det som høstes til matlaging (med pasienter?)
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