
Informasjonsmøte

Offentlig ettersyn av revidert reguleringsplan

08.06.2022

Nye Aker sykehus



• Velkommen, bakgrunn og hensikt med møtet v/ Dag Bøhler

• Hovedgrep i planen og endringer etter 1. gangs offentlig ettersyn 
v/ Anders Iversen Klang, Rambøll

• Hvordan sende høringsinnspill v / Anders Iversen

• Spørsmål fra salen v/Erlend Brobak

Agenda
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• Plansak med lang horisont - oppstartsmøte initiert våren 2017. 

• Rammene for reguleringsplanen er definert i fastsatt planprogram 
(april 2018).

• Forslag om detaljreguleringsplan for nytt sykehus på Aker og 
Rikshospitalet ble fremmet våren 2021. Planforslaget lå ute til 1. 
gangs offentlig ettersyn i perioden 12.04.2021 ‐ 07.06.2021.

• Etter høring er det gjort flere endringer i planforslaget for å 
imøtekomme flest mulig av høringsinnspillene og innsigelsene fra 
Riksantikvaren. 

• Planen legges nå ut til 2. gangs offentlig ettersyn for å få innspill på 
endringene i planforslaget.

Bakgrunn



•Regjeringen besluttet primo april at gjenstående del 
av reguleringsprosessen for nytt sykehus på Gaustad og nytt sykehus på 
Aker ved Oslo universitetssykehus skal behandles 
som statlig reguleringsplan.

•Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er planmyndighet og har gitt 
tilslutning til å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og til høring i 
henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

•Høringen gjennomføres i regi av Helse- og omsorgsdepartementet.

•KDD vedtar reguleringsplanene for Aker og Gaustad. Når departementet 
fatter vedtak er vedtaket endelig og kan ikke påklages. NB: Viktig med 
innspill til planforslaget. Alle høringsuttalelser vil bli gjennomgått og 
vurdert før sluttbehandling av planen.

Om statlig regulering



•Helse Sør-Øst RHF er (fortsatt) forslagstiller

•Oslo universitetssykehus HF skal overta og ta i bruk de nye 
sykehusene etter at de er ferdige

Roller



Hensikten med møte

• 2. gangs offentlig ettersyn og høring av forslag til reguleringsplan

• Ønsker innspill til endringene i planforslaget etter forrige 
offentlige ettersyn (2021)

• Innspill som ble sendt inn ved 1. gangs offentlig ettersyn følger 
saken til sluttbehandling i Kommunal- og distriktsdepartementet



Revidert reguleringsplanforslag
Anders Iversen Klang

Planrådgiver, Rambøll Norge AS



Felt 1A

Felt 2

Felt 3

Felt 4

Felt 5

Felt 6A

Felt 6B

Plankart



Hovedgrep

• Høyhus med base

• Gjennomgående
aksesystem

• Torg- og møteplasser

• Grønnstruktur

• Kulturminner



Forprosjekt Nye Aker – første etappe



Forprosjekt Nye Aker – nytt hovedtorg
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Plankart

Felt 1A

Felt 2

Felt 3

Felt 4

Felt 5

Felt 6A

Felt 6B

2021 2022



Planalternativ 1A Planalternativ 1B



Endringer etter offentlig ettersyn våren 2021

• Innsigelse fra Riksantikvar

• Felt 3 og forholdet til støy fra 
vegtrafikk

• Felt 4 og forholdet til 
Lørentunnelen

• Sinsenveien som hovedadkomst

• Arkitektonisk utforming av felt 1

• Høysikkerhetsisolater

• Drivstoffanlegg for helikopter
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Innsigelse Riksantikvaren – bygg 60

2021 2022
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Innsigelse Riksantikvar – Sinsenveien 76

2021 2022



• Lavere bygningshøyder 
og fotavtrykk 

• Flytting av areal 
mellom felt 5 og 6

• Skjerming av naboer 
skal ivaretas i videre 
prosjektering





PHA NORD
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Felt 3 og forholdet til støy

2021 2022



• Endret utforming med 
regulerte høyder og 
byggegrenser

• Sikret i bestemmelsene 
at det ikke er lov til å 
etablere sengerom i rød 
støysone

• Sikret utearealer for 
behandling av ulike 
pasientgrupper



Felt 3 og forholdet til støy
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Felt  4

2021 2022



Felt 4

• Dialog med Statens 
vegvesen for å avklare 
forholdet til 
Lørentunnelen

• Ny felles inn- og 
utkjøring

• Utforming av 
skjermingstiltak for 
varegård skal ha 
arkitektonisk kvalitet.
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Sinsenveien

2021 2022



Sinsenveien offentlig ettersyn 2021
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Sinsenveien planforslag 2022

29



Arbeid med fasader
og materialitet

• Bestemmelsene for utforming 
av bebyggelse er spisset

• Tydeliggjøring av 
hovedmateriale

• Fasaden mot Sinsenaksen skal 
brytes opp

• Inngangspartier skal markeres 
med kontrasterende 
materialer



Høysmitteisolater og 
trafostasjoner

• Hensiktsmessig plassering av 
høysmitte- og luftsmitteisolater i 
nordfasaden til felt 1A

• Isolater trenger tilgang til terreng
for forsvarlig håndtering av 
smittevern og pasienthåndtering
ved større hendelser.

• Trafostasjon plassert i tilknytning 
til Studenttorget og bygg 28

• Sikret hovedmateriale med 
bestemmelse



Drivstoffanlegg for 
helikopterplattform

• Avsatt areal for påfylling av 
drivstoff til helikopter

• Mulighet for etterfylling av 
drivstoff for å sikre 
beredskapen til ambulanse 
og redningshelikopter 



Andre justeringer

• Antallet parkeringsplasser er 
endret fra 1000 til 753 i henhold 
til parkeringsnorm etter innspill 
fra Oslo kommune og Statens 
vegvesen. 

• Trær som går tapt er endret fra 
140 til 190, og antall trær som er 
sikret å plantes på nytt er endret 
fra 100 til 200 i 
reguleringsbestemmelsene.

• Bedre tilrettelegging for sykling 
med egen nedkjøringsrampe til 
parkeringsanlegg for sykkel i 
Akerløperen



Hvordan sende høringsinnspill?



• Alle plandokumentene som er på høring finnes på 
https://www.regjeringen.no/id2912319 under fanen 
«Høringsnotat». 

• Høringsinnspill sendes ved å trykke på «send inn 
høringssvar»

• Her kan høringsinnspillet entes skrives inn i 
tekstboksen, eller lastes opp som vedlegg. 

• Frist for innspill er 8. juli 2022.
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Hvordan sende 
høringsinnspill? 

https://www.regjeringen.no/id2912319



