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Offentlig ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for nytt 
sykehus på Gaustad, Gaustadalléen 34 mfl. gnr./bnr. 42/1 mfl. 

Oslo universitetssykehus HF viser til pågående ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for 
nytt sykehus på Gaustad.  
 
Etablering av nye sykehusbygg er en omfattende prosess, og det har ved Oslo universitetssykehus HF 
vært jobbet med og mot dette i mange år. Styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016, og det 
etterfølgende Foretaksmøtet 24. juni 2016 var den formelle aksepten av en nødvendig fornyelse av 
bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus i tråd med det nye målbildet med et samlet og komplett 
regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert 
kreftsykehus på Radiumhospitalet.  

 
I dag har vi seks byggeprosjekter som til sammen skal realisere dette målbildet. Byggeprosjektene er i 
ulike faser. To er under oppføring, Storbylegevakten tas i bruk i 2023 og nytt klinikk og protonbygg ved 
Radiumhospitalet tas i bruk gradvis fra 2024. Ett prosjekt gikk inn i forprosjektfasen i april i år, imens de 
resterende tre prosjekter er i ferd med å avslutte forprosjektfasen. 
 
For de største prosjektene, Nye Aker og Nye Rikshospitalet, har det vært en lang og til dels utfordrende 
vei med mange meningsberettigede innspill og synspunkter. Dette er forståelig og viktig, da Oslo 
universitetssykehus har et ansvar for å levere et godt sykehustilbud for Oslos befolkning. Men vi skal også 
levere gode regionale og nasjonale sykehustjenester. 6 av 10 pasienter som behandles ved Oslo 
universitetssykehus HF kommer ikke fra Oslo. En ny sykehusstruktur ved Oslo universitetssykehus HF er 
derfor ikke bare et anliggende for Oslo, men for hele Norge.  
 
Oslo universitetssykehus HF trenger nye bygg for å skape den best mulige pasientbehandlingen. Vedtaket 
om statlig regulering gjør at det forberedende arbeid nå kan gjennomføres med trygghet for at de nye 
sykehusbyggene blir realisert. 
 
Innspillene som er kommet, og justeringene som er gjennomført, har gitt et planforslag som sikrer gode 
og fremtidsrettede sykehusbygg. Foreliggende planforslag sikrer at Nye Rikshospitalet omgis av et 
grøntareal, til glede for pasienter, ansatte og beboere i området. I tillegg ivaretar foreliggende planforslag 
et tydeligere skille mellom Nye Rikshospitalet og det vernede Gaustad sykehus.  
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Planforslagene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet må ses i sammenheng. Oslo universitetssykehus HF 
mener de foreliggende planforslagene vil gjøre det mulig å oppføre de sykehusbyggene som er 
nødvendige for å sikre et svært godt tilbud til pasienter fra Oslo, fra regionen og fra hele landet i årene 
etter 2030. Dette er i samsvar med de planene som Oslo universitetssykehus HF har arbeidet med 
gjennom mange år. 
 
Oslo universitetssykehus HF ønsker å knytte noen kommentarer og forslag til enkelte av endringer som 
er foretatt etter forrige offentlige ettersyn, som ble gjennomført i perioden 12.4.21 – 7.6.21.  
 
 
Arkitektonisk uttrykk 
For å imøtekomme innspill fra Plan- og bygningsetaten samt flere private innspill, er det jobbet med å 
videreutvikle bygningenes arkitektoniske inntrykk. J-bygget (felt 20) har i foreliggende planforslag fått en 
sammenhengende base med samme høyde som eksisterende bygg. Dette vil, i kombinasjon med 
tilbaketrukne lameller over basen, gi en mindre massiv opplevelse av bygningene sett fra vest. 
 
Etter innsigelser fra Riksantikvaren er bebyggelsen i felt 15 8bygg M og N), i parken mellom 
Rikshospitalet og Gaustad, trukket 4 meter lenger unna Sognsvannsveien. Dette gir et roligere inntrykk, 
og skapet et tydeligere skille mellom det vernede sykehusområde på Gaustad og det nye Rikshospitalet.  
 
I tillegg til en videreutvikling av bebyggelsen i felt 15 (bygg M og N) er det i perioden fra forrige 
reguleringsplan også jobbet videre med å konkretisere innholdet i disse byggene. Oslo 
universitetssykehus HF besluttet sommeren 2021 at det her skal etableres et eget barnesykehus, med 
egen hovedinngang og døgn- og behandlingsområder for barna i et eget skjermet og avgrenset område. 
Bygningene har fått en sammenhengende fasade, med avtrappende høyder på 7 meter mot Gaustad 
sykehus.  
 
Traseen til Sognsvannsveien er justert slik at den i foreliggende forslag er lagt litt lenger unna 
veganlegget til Gaustad sykehus, på sørsiden av byggene. 
 
 
Grøntarealer 
Ønsker fra Bymiljøetaten, Statsforvalteren og Plan- og bygningsetaten er fulgt opp gjennom en utvidelse 
av den inngrepsfrie sonen langs Sognsvannsbekken. Hensynssone naturmiljø i felt 13 (nord for Gaustad) 
er utvidet til å sikre en større andel store trær med rotsone, det samme er gjort i planområdet langs 
Sognsvannsveien for å sikre rotsonen under tilgrensende gang- og sykkelvei og veiareal.  
 
Etter innspill fra Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten er friområdet nord for Gaustad utvidet, og felt 
7 er redusert. Dette gjør at en større del av området reguleres til friområdet.  
 
Bebyggelsen i felt 15 er trukket fire meter lenger unna Sognsvannsveien. Dette gjør at grøntarealet 
mellom Nye Rikshospitalet og Gaustad sykehus har økt.  
 
Endringen som er gjennomført i felt 20 (bygg J) har gjort at markaforbindelsen som i forrige planforslag 
gikk gjennom bebyggelsen, nå har fått plass på utsiden av bygningsmassen. Dagens plassering gir myke 
trafikanter et større areal, og en større følelse av åpenhet. Endringen som er gjennomført på 
bygningsmassen i felt 20 gjør også at myke trafikanter i foreliggende planforslag i større grad er skilt fra 
ambulansetrafikk enn reguleringsforslaget fra 2021. 
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Endringene som er gjort i bygningsmassen på Gaustad har gitt et større og mer sammenhengende 
grøntareal enn tidligere forslag gjorde. Oslo universitetssykehus HF mener grøntarealene i foreliggende 
planforslag gir byggene en god innramming for byggene. En mer kompakt base på bygningen i felt 20, i 
kombinasjon med plassering av markaforbindelsen på utsiden av bygget, gir også en mer synlig grønn 
sone gjennom tomten fra vest og opp til rekreasjonsarealer nord for Gaustad sykehus.   
 
 
Trafikale forhold 
Parkering 
Antall parkeringsplasser er i foreliggende planforslag endret fra 2 456 til 1 816 i henhold til kommunens 
parkeringsnorm, og i tråd med kommunens målsetting om at biltrafikken skal reduseres. I tillegg er det 
lagt føringer som gir sammenhengende løsning for gangvei med sykkelfelt langs Gaustadalléen ned til 
Ring 3, i overensstemmelse med sykkelstrategien til Oslo kommune.  
 
Gitt den spesielle funksjonen Nye Rikshospitalet vil ha som lands- og regionsykehus med pasienter som 
kommer fra store deler av landet vil det være behov for å vurdere alternative parkeringstilbud evt. gode 
kollektive reisetilbud. 
 
Atkomst akuttmottaket 
Ambulanser i ordinær trafikk skal kjøre ned i akuttmottaket fra øst, via den ordinære hovedveien opp til 
sykehuset. Dette er et område med et komplisert trafikkbilde, med bl.a. mange myke trafikanter. 
 
Av beredskapshensyn og for å sikre god tilkomst for ambulanser under utrykning anbefales at disse gis 
permanent mulighet til å benytte avkjøringsvei fra Ring 3 og inn til akuttmottaket fra vest. Omfanget 
dette vil ha er beregnet å utgjøre ca. 30 ambulanser per dag.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Just B Ebbesen  
Prosjektdirektør   
 Marit Folkestad 
   Spesialrådgiver  
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