
 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,  
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,  

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private  
leverandører og avtalespesialister. 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    

Møte:  Medvirkning forprosjekt – Gruppe 28 Utomhus (felles) 
D3 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 123224 Dok.dato: 16.05.2022 

Møtedato: 13.05.2022 / start kl 8:30 – slutt kl 11:30 Sted: Forskingsparken, Hagen 3 

Referent: Tina Sønnichsen Neste møte: Uke 36-37 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Rolle/Organisasjon Tilstede 

Steinar Aasheim S.led. EIE (Gruppeleder) Gruppeleder, OUS x 

Bjørn L. Andreassen S.led. EIE Fagperson, OUS x 

Kirsti Tangen-Fosser Rådgiver/Koordinator Aker  Fagperson, OUS avbud 

Sonja Pedersen Ingeniør EIE Fagperson, OUS x 

Harald Brekke Avd. IOL Fagperson, OUS x 

Rolf Amund Stark Rådgiver logistikk Fagperson, OUS ikke 

Trond Tangnes Kontor/adm Fagperson, OUS ikke 

Martin Andreas Furu Styremedlem Fagperson, OUS ikke 

Hanne Krogstad Jenssen Spesialfysioterapeut Fagperson, OUS x 

Trude Sjøholt-Hawkins Radiograf Fagperson, OUS x 

Fredrik Fällman Spesialsykepleier Fagperson, OUS ikke 

Nicole Warmbrodt Enhetsleder Fagperson, OUS ikke 

Eva Helene Bjørnø Kreftsykepleier Fagperson, OUS ikke 

Ragnhild Hals Spesialsykepleier Fagperson, OUS avbud 

Anders Halden Områdeleder Fagperson, OUS ikke 

Marius Kampen Engevold, Fagforbundet Spesialhjelpepleier Tillitsvalgt, OUS x 

Ivar Karlsen, Fagforbundet Gartner Tillitsvalgt, OUS  ikke 

Karin Borgen Spesialrådgiver (med) Verneombud, OUS x 

Sven Erik Lysèn Spesialsykepleier Verneombud, OUS x 
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Maria Gjerde Onkologisk sykepleier Verneombud, OUS ikke 

Anita Sofie Fenne Fagkoordinator  Nye OUS x fra kl. 9.45 

Trine Karlstad Fagkoordinator  Nye OUS x 

Thea Koren Fasilitator HSØ PO x 

Tina Sønnichsen Referent HSØ PO x 

Annike Wilhelmina Refvem Arkitekt Prosjekteringsgruppen ikke 

Kristin Spradbrow Treloar Arkitekt Prosjekteringsgruppen x 

Anette Wisth Landskapsarkitekt Prosjekteringsgruppen x 

Sandra Scott Nikolaisen Brukerrepresentat Sentralt brukerutvalg,  x 

Hassan Abdi Ahmed LandsskapsArkitekt Prosjekteringsgruppen x 

Gunn Sigrid Moen   x 

Ivar Greiner Kommunikasjon  OUS, (observatør) x 

 

 

Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

03-01  Dagens møte 

Møtet er det tredje i en serie på fire møter i hovedaktivitet D som skal gå til og 

med høsten 2022 og som skal  ivareta medvirkning i gruppe Utomhus felles for 

NRH og NSA. Merk at for denne gruppen ble satt i gang litt senere enn de andre 

møtene og at møte D2 derfor var første møte. 

Gruppen skal vurdere utforming av utomhus områder for NRH og NSA – på 

prinsipp nivå, herunder: 

• Torg 

• Akser 

• Pauseområder 

• Turstiforbindelse 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

MERK at ting, som tas i regulering og ting som refererer til funksjonsområder 

ikke tas med i denne gruppen. 

Agenda 

1. Godkjenning av referat 

2. Gjennomgang av funksjonsområde/utsendt materiale NSa 

3. Gjennomgang av funksjonsområde/utsendt materiale NRH 

4. Gjennomgang av gjenstående aksjonspunkter 

5. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring  

6. Veien videre 

7. Eventuelt 

  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 

Kommentar til referatet fra sist: 
Referatet er godkjent. 

 

Info 

  

03-02   Gjennomgang av utsendt materiale Nye Aker 

Arkitekt gjennomgikk oppdatert materiale for Nye Aker. 

Følgende kommentarer: se punkt 03-02-01 til 03-02-12. 

   

03-02-01  Inntransportplan / brann og sikkerhet 
Det vil i prosjektene utarbeides  inntransportplaner, som sikrer at man i 
fremtiden kan bytte ut stort utstyr som for eksempel MR og CT maskiner. Egen 
plan med hvordan slik inn og ut transport skal kunne foregå er del av underlaget 
som utarbeides. Plan for hvordan også brannsikkerhet ivaretas er også del av 
underlaget i forprosjektfasen.  

Info   

03-02-02  Rullestolsadkomst til Aker 
Utfordrende terreng fra kollektiv transport i Sinsen Krysset til Nye Aker sykehus, 
derfor planlegges det med løsning som sikrer at UU krav ivaretas og det 
tilrettelegges ihht TEK17 krav. 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

03-02-03  Helsebuss og syketransport 
Hvordan oppsamles pasienter for videre transport til andre sykehus? 
Det er oppsamling ved hovedadkomsttorget med exit lounge inne i sykehusets 
vestibyle. I tillegg er det inn- og utgang ved Sinsenaksen. ARK viste 
oppstillingsplasser for buss. 

   

03-02-04  Budbiler med hasteleveranser – eksterne og  interne og drosjer med 
hasteleveranser 
Dette er et problem i dag og det bør håndteres på en god måte i fremtiden. 
Noen leveranser er tenkt inn via parkeringskjeller med direkte vertikal transport 
til vestibylen i heis. Andre bør anvises parkering på utsiden av sykehuset.  
Hvordan håndteres dette på natttid? Hvor lenge skal slike biler stå og hvor? 

 

 

 

 

LARK 

 

 

 

 

Neste møte 

 

 

 

 

Åpen 

03-02-05  Rundkjøring inn til sykehuset 
Det er viktig med wayfinding i dette området fordi pasienter er engstelige og lett 
kan forvirres ved skilting. Et viktig punkt å ta med videre. 

 

LARK 

 

Neste fase 

 

Åpen 

03-02-06  Parkering  
Gruppen påpeker at de synes det er få parkeringsplasser til et så stort prosjekt. 
Antall plasser følger reguleringsbestemmelser. Ca. samme antall som i dag med  
450 plasser i parkeringskjeller og 50 på terreng. Utvidelse til 753 plasser etter 
etappe 2. 

   

03-02-07  Korttidsparkering 
Det er opp til OUS å legge seg fast på retnignslinjer for dette. 
Det er ofte 1-2 timer for korttidsparkering. 
OUS har i dag plasser for «møteparkering» – reservasjon opp til 4 timer. 

 

 

OUS 

  

03-02-08  Sykkelparkeringsplasser 
1800 plasser, 50% skal ha tak om det er i p-kjeller eller ute. 
Det er best med sykkelparkering langt unna vei for å unngå at de som ønsker å 
stjelesykler kan få enkel adkomst med en ladbil. 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Det vil komme overvåking av sykkelområder. Flest mulig plasser ønskes låsbare. 
 
Reguleringsplan sier at det skal være mulighet for vask av sykler i henhold til 
gjeldende forskrifter for slik funksjon.  

LARK 

 

LARK 

03-02-09  Snømåking og snøsmelting tas i fagmøte utomhus. 
Dette håndteres i blant annet egen brøyteplan. 

 

LARK 

  

03-02-10  Treningsområder og lekeplass 
Det ble vist område ved bygg 60. Det er viktig at det blir lekeplass med gode 
forhold for besøkende barn. Gjerne flere steder på tomten - to-tre plasser et 
stykke unna sykehuset. 

 

 

LARK 

 

 

Neste møte 

 

 

Åpen 

03-02-11  Belysningskonsept 
Det er ønskelig med mye lys når det er mørkt. Lys er sikkerhet. 

 

LARK 

  

03-02-12  Turstier  
Det er forbindelse til Muselunden. Skilting kommer i en senere fase.  
Det er mulighet for å gå tur rundt om bygget. Obs! på å unngå at turstien 
krysser adkomst til akuttområde. 

 

 

LARK 

  

03.03  Gjennomgang av utsendt materiale Nye Rikshospitalet 
Arkitekt gjennomgikk oppdatert materiale for Nye Rikshospitalet. 
Følgende kommentarer: 
Se punkt 03-03-01--13. 

   

03-03-01  Personalinnganger 
Det er kommet en ny personalinngang på vestsiden av NRH. 

 

 

LARK 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Den blir tilpasset universell utforming. Det kan hende at noe av stien får dekke 
med hardt  underlag. 

03-03-02  Sykkelparkeringsplasser 
1 plass pr. 100 kvm sykehusbygg. 
50% skal være under tak. 
10% dimensjonert for lastesykkel. 
I alt 1737 plasser. 
 
Gruppen syns godt om ideen om at sykkelparkeringsplasser plassert lengst unna 
sykehuset, ved eksisterende parkeringshus,får den beste utrustning for at disse 
gjøres attraktive til tross for  avstanden. 
 
Spørsmål fra gruppen: Hvor er sykkelparkinger foreslått i  byggperioden? Planer 
for midlertidige løsninger er vel også del av medvirkning, hvordan ivaretas 
dette? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye OUS og PO 

 

 

 

03-02-03  Parkering  

Det er nå planlagt for 375 parkeringsplasser i det nye parkeringshuset under N-

bygget. Dette kommer i tillegg til de parkeringsplasser som ble presentert i 

forrige møte der også andre parkeringsplasser på eiendommen ble 

gjennomgått. Det er reguleringsplanen som er med på å angi hvor mange 

parkeringsplasser som skal planlegges for i prosjektet.  
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Gruppen er bekymret for kryssende trafikk mellom biler og syklister ved 

nedkjøringen til parkeringskjeller under bygg N. Gruppen ber om at det sees på 

kjøremønster for biler og syklister slik at det blir redusert fare for de som skal 

bruke p-kjeller. Kan nedkjøringsrampen for syklister legges på andre siden av 

bilnedkjøring, dette for å unngå at syklister må krysse bilbanen for å parkere i 

øverste plan?   

Gruppen er bekymret for kryssende trafikk inne i parkeringskjelleren i tillegg. 

 

Gruppen angir at det er forventet at kravene til bredde for parkeringsplasser til  

vanlige biler og HC biler økes i fremtiden. HSØ-PO opplyser, at det prosjekteres 

ihht dagens krav. 

 

HSØ-PO viser størrelser på parkeringsplasser i neste møte. 

HSØ-PO sjekker antall plasser i utvidelsen med etappe 2 for RH samlet som en 

oversikt. 

 

 

LARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HSØ-PO 

 

 

Neste møte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte 

 

 

Åpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

03-03-04  Helsebuss og sykebiler 

4 oppstillingsplasser for helsebusser nord på eiendommen og  2 

oppstillingsplasser til helsebuss ved hovedinngangen.  

Gruppen er bekymret for trafikksikkerheten til : 

- de pasienter som kommer fra 2 oppstillingsplasser ved hovedinngangen som 

må krysse veien.  

- trafikksikkerheten for de som bor i området nord for sykehuset, 

erfaringsmessig kjører beboere og andre fort i den nordre delen av tomten, så 

det er viktig med oversiktlig inn og utkjøring fra oppstilllingsplassen til 

helsebussene. 

 

Info 

 

 

 

LARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 

Sykebiler - hvordan pasienter som skal inn eller ut av sykebil eller «hvit bil» når 

de ikke skal gjennom akuttmottak eller hovedinngang, det jobbes med løsninger 

for hvor dette skal skje, presenteres ny status i neste møte. Det samme gjelder 

for båretransport pasienter som skal ut og inn av helsebusss.  

 

LARK/PO og 

OUS 

 

Neste møte 

 

Åpen 

03-03-05  Fotgjengerfelt 

Gruppen spør om det er vurdert med lyskontrollerte fotgjengerfelt to steder; 

ved Gaustad og M bygget. 

Svar: Nei.  

Er det vurdert med underganger i rundkjøringen? Vurdert, men er dyrt og 

vanskelig å gjennomføre 

Spesiell bekymring for fotgjengere i nord ved fotgjengerfeltet for det kommer 

mange syklister med høy fart fra Marka. 

 

OUS har gjort en egen risikovurdering av ambulanseinnkjøring. 

 

Det er ulike kl.slett gjennom døgnet der trafikken er stor, det gjelder ca. 07.15-

07.30 og på ettermiddag ved vaktskifte. Slike tidspunkt er med i flere av 

analysene som er gjort for personstrøm, trafikk, vareforsyning og heis.  

   

03-03-06  Turstier  

Gruppen mener at turstier helst bør legges utenom de mest trafikerte 

områdene. Alternativt bør det skiltes godt dersom det blir farlige kryssningsfelt.  
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

03-03-07  Rokadeprosjekt 

Gruppen opplyser, at det planlegges med nye bygg i nord for Gaustad i 

forbindelse med rokadeprosjektet. PO sjekker med rokadeprosjeket. 

 

 

HSØ-PO 

 

 

Neste møte 

 

 

Åpen 

03-03-08  Sykkelparkering / oppholdsområde ved hovedinngang  

Det bør sikres god og tydelig skille mellom disse to funksjonene. 

 

LARK 

 

Neste møte 

 

Åpen 

03-03-09  Parkering - hovedinngang 

PG viste 5 venteplasser for drosjer.  

Gruppen opplyser, at OUS prinsipielt ikke ønsker å legge til rette for 

oppstillingsplasser av drosje ved hovedinngang. Det må ringes og bestilles taxi 

som kan kjøre til og fra i en god flyt – det vises til prinsipper brukt i dag på 

Gardermoen. 

 

Utenbys ventende drosjer må det sees videre på i forbindelse med mulig 

oppstilling eller parkering. .  

 

Digitale løsninger for p-billetter til pårørende finnes tilgjengelig i dagens OUS. 

 

6 plasser for kiss&ride for private biler. 

Shuttlebuss og avsetning for drosje. 

 

Eksterne hasteleveranser. Som for Nye Aker ønsker flere i gruppen at må sees 

på videre. De ønsker ikke budbiler inn i parkeringskjeller, men det kan skilles 

mellom interne og eksterne leveranser. Eksterne ønskes holdt utenfor 

parkeringskjeller - på terreng.  
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Stor bekymring for antall parkeringsplasser i begge prosjekter. Dette vil være en 

utfordring i forhold til rekruttering. 

03-03-10  Helikopterlandingsplass 

Ivaretas utenom denne gruppen. 

   

03-03-11  Treningsområder 

Tartandekke som ønsket blir ikke en del av prosjetket.  

I stedet kan det bli et flatt underlag med demping som sikrer at det kan settes 

opp treningsutstyr eller lignende . 

 

LARK 

  

03-03-12  Barnehager 

OUS informerer i neste møte om status for barnehager i OUS. Ikke del av 

prosjektene å bygge barnehager. Derfor ønsker gruppen en samlet orientering, 

siden dette er viktig for rekruttering og som del av velferdstiltak.  

 

Nye OUS 

 

Neste møte 

 

Åpen 

03-03-13  Lekeplass 

Hva skjer med lekeplassen ved E-bygget, som ligger ved bekken mot vest? Vil 

den reetableres eller inngår arealet som del av takhagen for barn og ungdom i 

M-bygget? HSØ-PO og LARK undersøker til neste gang. 

 

HSØ-PO/LARK 

 

Neste møte 

 

Åpen 

03-04  Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2  

Utestående aksjonspunkter: 

- studentinnspill til utomhus ble etterlyst i møte D2. OUS sjekker til neste møte. 

- røyking – dette tas ikke i denne gruppen. Det kommer OUS tilbake i fremtiden. 

 

Søppel / velkomstområder / hotell prinsipper 

Gruppen viser til at sykehuset overordnet/prinsipielt bør tilrettelegges innredet  

utifra prinsipper for et fem stjerners hotell. 

 

 

Nye OUS 

 

 

Info 

 

 

Neste møte 

 

 

Åpen 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 11 av 12 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    
Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Det bør ikke være søppel bøtter som inviterer til å generere søppel. 

Det bør ikke være venteområder, men velkomstområder. 

Disse er enkle og gratis prinsipper, som handler om kultur og ledelse. 

 

Brukerutvalget støtter fokus på hvordan velkomsten til sykehuset blir – sikre at 

pasienter og pårørende får en god opplevelse av å møte sykehuset med 

forbindelser og pauseplasser. 

 

Møbler, hager og bygg  

Drøftet at det er viktig å ta med videre innspillene fra møte D2 om at sykehuset 

må kunne drifte de tingene som bygges/innredes for. «Keep it simple». Det er 

dyrt å drifte og det er veldig vesentlig at dette tenkes inn fra begynnelsen. 

03-05  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring  

Se punkt 03-02 + 03-03 og egne slides med oppsummering.  

Gjennomgått og oppsummert i møtet. 

  

 

 

03-06  Veien videre    

  Etter denne møteserien (D3), vil tilbakemelding vurderes og 
oppdateres/implementeres i materiale til D4.  
 
Forprosjektrapporten ferdigstilles til uke 37 og er grunnlag for beslutning om å 
gå videre til detaljprosjekt (B4). Dette er planlagt besluttet i styret i Helse Sør-
Øst RHF innen utgangen av 2022.  
 

Info   
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Samtidig med at forprosjektrapporten ferdigstilles, utvikles løsninger videre som 
del av medvirkningsprosessen i forprosjektet, og det kan medføre at skisser i 
forprosjektrapporten og materiale til møte D4 er på ulikt nivå.  
 
Innspill og tilbakemelding fra D4 vurderes og tas videre i detaljprosjektet 
(tentativ oppstart 2023). 

03-07  Eventuelt 

Referat foreligger senest 24.05.2022. 

Tilbakemelding fra gruppeleder til fagkoordinator 03.06.2022 kl. 12. 
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