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Offentlig ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for nytt 
sykehus på Aker, Trondheimsveien 235 mfl. gnr./bnr. 85/265 mfl. 

 
Oslo universitetssykehus HF viser til pågående ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for 
nytt sykehus på Aker.  
 
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 prosjektene 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. 
 
Ivaretakelse av gamle historiske bygg gjøres aller best gjennom nennsom bruk, og foreliggende 
planforslag for Nye Aker sikrer ivaretakelse av de fleste av de historiske byggene, samtidig som disse 
integreres og blir en del av moderne sykehusdrift.  
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Innspillene som er kommet, og justeringene som er gjennomført, har gitt et planforslag som sikrer gode 
og fremtidsrettede sykehusbygg. Det er i foreliggende planforslag også regulert inn tilleggsareal for å 
ivareta behovet for utvidelser av kapasiteten på et senere tidspunkt.  
 
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 kunne gi 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.  
 
 
Bygg 60  
Etter innsigelser fra Riksantikvaren er forholdet mellom bygg 60 og sykehusbebyggelsen i felt 1A 
tydeliggjort. Som foreliggende planforslag viser er bygget sikret en grønn, parkmessig innramming.  
 
 
Sinsenveien 76  
Riksantikvaren hadde innsigelser til forslaget om å rive nordfløyen til Sinsenveien 76. I foreliggende 
planforslag benyttes denne fløyen til skole for barn- og ungdom innlagt ved Barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling.  
 
Opprettholdelse av nordfløyen til Sinsenveien 76 har gitt en mulighet for å etablere et eget bygg for de 
eldste barna som er innlagt ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.  
 
Tilbygget som rammer inn hagen til Sinsenveien 76 er endret i tråd med Riksantikvarens innsigelser, og i 
foreliggende planforslag fremstår bygget som frittstående, tilpasset eksisterende bebyggelse.  
 
Videreføring av nordfløyen til Sinsenveien 76, har ført til at et nybygg til psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er flyttet litt lengre nord på tomten. Her etableres nybygget som en forlengelse 
av eksisterende bygg (bygg 12), hvor det i dag drives tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 
Oslo universitetssykehus HF mener foreliggende planforslaget, etter Riksantikvarens innsigelser og 
endringer i tråd med disse, har lagt til rette for enda bedre og mer integrerte løsninger i dette området.   
 
 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Bygg og uteareal for psykisk helsevern og avhengighet, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ligger 
helt sør på tomten (felt 3). I reguleringsplanen er det lagt stor vekt på en bygningsutforming som 
skjermer pasientrommene og utearealene for støy fra Ring 3 og gode utearealer til pasientbehandling, 
skjermet fra omgivelsene. Det er gjennomført beregninger som viser at støynivået på bakkeplan mot Ring 
3 ikke vil overstige 60 dB, og mye av området vil ligge under 55 dB. 
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Bygningene er i foreliggende planforslag sikret avtrappende høyder langs Sinsenaksen fra 
hovedadkomsttorget mot Nordre Sinsen gård, og med valgte løsning oppnår man tilfredsstillende 
støyforhold for bebyggelsen i feltet.  
 
 
Feltets (felt 3) avgrensning er utvidet for å få gode utearealer og gangarealer, og det legges i foreliggende 
planforslag fortsatt til rette for å kunne benytte deler av utearealene i dette området til gjennomgang for 
besøkende og andre forbipasserende. 
 
Sol- og skyggeforhold 
Gjennomførte sol- og skyggeanalysen viser at utearealene i planområdet får gode solforhold gjennom 
dagen, men uteområdene vil som følge av bebyggelsens utforming påvirkes i noen grad på enkelte 
tidspunkter i løpet av dagen. Dette er ikke endret i særlig grad fra forrige planforslag. Når det gjelder 
utearealer for psykisk helse og avhengighet får disse, samlet sett, bedre solforhold i foreliggende 
reguleringsplan. 
For Sinsenveien 76 er det ingen endringer, men for utearealene i felt 3 får alle atriene i foreliggende 
reguleringsplan langt bedre solforhold enn tidligere fordi bygningene i dette området er gitt en noe annen 
utforming i kombinasjon med avtrappende høyder. For pasienter som kan tilbringe lang tid i sykehus er 
dette positivt.  Et område som har fått noe dårligere solforhold i foreliggende plan er det nye bygget til 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling som i forrige planforslag lå som en egen kube 
med et atrium vendt mot sør. I foreliggende planforslag er bygget flyttet lengre nord på tomten, med et 
atrium som vender mot nord. 
 
 
Myke trafikanter 
Det er et ønske at området skal oppleves som inviterende for alle myke trafikanter, også de som er på 
gjennomfart.  

Det er foreslått å strukturere bebyggelse og uteområder rundt to viktige hovedakser: Akerløperen og 
Sinsenaksen som knytter området sammen og skaper gode forbindelser for ansatte, pasienter, pårørende 
og mennesker som besøker eller ferdes gjennom området. Torg, møteplasser og grøntområder plasseres 
med utgangspunkt i disse aksene. Akerløperen vil være bilfri og det vil etableres møteplasser og 
oppholdssoner. Sinsenaksen vil bli etablert som bygate med fortau og oppholdssoner samt felles 
kjøreareal for syklister og bilister.  

Planforslaget legger om store deler av veianlegget i området, og forbedrer gangforbindelsene både i og 
gjennom området.   

 

Parkering 
Antall parkeringsplasser er i foreliggende planforslag endret fra 1 000 til 753 i henhold til kommunens 
parkeringsnorm, og i tråd med kommunens målsetting om at biltrafikken skal reduseres. 
 
I tillegg til pasienter og pårørende er det et stort antall personell som skal til og fra Nye Aker. Dette krever 
at kommunen sikrer et godt kollektivtilbud.  
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Atkomst akuttmottaket fra Trondheimsveien 
Ambulansene vil, ved atkomst fra Trondheimsveien, ankomme akuttmottaket via en internvei som ligger 
mellom Storbylegevakten og Bygg 60. Det er behov for tiltak for å redusere risiko for uheldige situasjoner 
på denne veien som er relativt smal.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Just B Ebbesen  
Prosjektdirektør  
 Marit Folkestad 
   Spesialrådgiver 
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