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BAKGRUNN OG KONSEPTUTVIKLING
FAKTA
Forslagsstiller: Helse Sør-Øst RHF
Prosjekteringsgruppe konseptfase:
Nordic, AART arkitekter, COWI,
Norconsult, Bjørbekk & Lindheim

Prosjekteringsgruppe forprosjekt:
Team Aker ANS
Plankonsulent: Rambøll
Planområdets størrelse: 186,5 daa

bebyggelse
Total arealstørrelse - bebyggelse
over terreng 251 000 BRA
29 eiendommer fordelt på fem
ulike grunneiere
Planen har krav om
konsekvensutredning
Kunngjøring av oppstart av
detaljregulering 22.11.2017
Komplett planforslag mottatt

KONSEPTUTVIKLING

Oslo universitetssykehus HF er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning,

Prosjektet planlegges etter Veileder

akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i

for tidligfasen i sykehusprosjekter.

Helse Sør-Øst og har i tillegg en rekke nasjonale oppgaver. Oslo

Det er gjennomført en konseptfase

universitetssykehus HF står for en stor del av medisinsk forskning og

i 2018/2019. I konseptfasen ble det

utdanning av helsepersonell i Norge.

utarbeidet et programgrunnlag og
et skisseprosjekt som definerer det

og Metier OEC

Grad av utnytting 200 000 m2 ny

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

Oslo universitetssykehus HF har behov for å slå sammen likeartet aktivitet

nye sykehusets behov, som også

for å sikre bedre kvalitet i pasientbehandlingen og mer effektiv drift, samt

peker på hvilke funksjoner som bør

for å videreutvikle gode helsetjenester for pasientene i opptaksområdene.

lokaliseres sammen. Konseptet og

En samling av regionsfunksjoner er viktig både for å ivareta og utvikle

skisseprosjektet har blitt utviklet

kompetanse, faglig utvikling og god ressursutnyttelse inkludert utnyttelse av

gjennom to steg, hvor steg 1

spesialisert utstyr.

omfatter utbyggingsalternativer
og steg 2 en utdyping av valgt

Videreutviklingen av Aker og Gaustad er et ledd i realisering av målbildet for

alternativ.

Oslo universitetssykehus HF. Målbildet innebærer at Oslo universitetssykehus

senere utviklet videre, slik at boligområder (i gult) ble tatt ut eller endret til annet

HF utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert

Det er jobbet med ulike konsepter

lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et stort akuttsykehus på Aker og et

gjennom prosessen. Ulike

spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

plasseringer av funksjoner og
sammensetninger av dem er blitt

Videreutviklingen av Aker og Gaustad skal skje etappevis. I etappe 1 flyttes

testet og evaluert. Konseptene

både regions- og lokalsykehusfunksjoner fra Ullevål til Gaustad og

ble først redusert fra fem til

lokalsykehusfunksjoner til Aker. Øyeterapi videreføres på Ullevål sammen

tre alternativer som inngikk i

med blant annet administrasjon og

en sluttevaluering. Alternativet

forskningsarealer.

”Utsikt” ble valgt og videreutviklet
til konseptet som ligger til grunn for

En del av prosjektets oppgave har vært å vise arealer til etappe 2 slik at

reguleringsplanen.

det kan etableres en god samlet løsning for de fremtidige sykehusene. I
utviklingen av utbyggingsløsninger på både Aker og Gaustad har det derfor

Det valgte konseptet ble

vært viktig å synliggjøre områder for videre utvidelser og inkludere dette i

videreutviklet i et skisseprosjekt

reguleringsplanforslaget.

høsten 2018. Våren 2019 ble
skisseprosjektet revidert etter en

18.02.2021

videreutvikling av konseptet hvor
føde og gynokologi ble inkludert i
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En av de første skissene for konseptets arealdisponering på området. Denne ble
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formål. Illustrasjon: Rambøll

programmet. Brukere og ansatte

består av Ratio Arkitekter, Arkitema

i sykehuset har medvirket i

architects, Sweco og Erichsen &

konseptutviklingsfasen gjennom

Horgen.

ulike fokusgrupper. I desember
2019 vedtok Stortinget å gi

I juni 2020 valgte Helse Sør-Øst

lånebevilgning til gjennomføring av

RHF, etter innspill fra plan- og

prosjektene på Aker og Gaustad.

bygningsetaten, å fortsette
dialogprosessen. Sammen med

Skisseprosjektet er utarbeidet av

den nye prosjekteringsgruppen ble

en prosjekteringsgruppe bestående

reguleringsplanforslaget bearbeidet

av Nordic, Aart, Norconsult,

med justering av høyder,

Cowi og Bjørbekk & Lindheim.

byggegrenser og endret utforming

Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å

av bebyggelsen. Endringene er

videreutvikle skisseprosjekt til

inntatt i reguleringsplanen som nå

forprosjekt, og har engasjert en ny

er på høring.

prosjekteringsgruppe, Team Aker, til
å utarbeide forprosjekt. Team Aker

5

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
PLANPROSESS

kommune. Plan- og bygningsetaten bekreftet i februar

reguleringsplanen. Reguleringsplanen danner grunnlag

med offentlige etater som i ulik grad blir berørt av

Det ble varslet oppstart av planarbeidet i november

2021 at planforslaget er komplett.

for byggesøknader som må godkjennes for å få bygget

reguleringsplanen. Berørte naboer er invitert til

Nye Aker sykehus.

informasjonsmøter gjennom planprosessen. I perioden

2017. Planprogrammet for Aker sykehusområde
ble fastsatt i april 2018. I løpet av 2018-2020 er det
utarbeidet et komplett planforslag.
Planforslaget for Aker sykehusområde er
utarbeidet på bakgrunn av konseptutviklingen,
skisseprosjektet og forutsetninger vedtatt av styret
i Oslo universitetssykehus HF og styret i Helse SørØst RHF. Reguleringsplankart, - bestemmelser og
-beskrivelse er utarbeidet i et omfattende samarbeid
i en prosjektgruppe bestående av Helse Sør-Øst RHF
sin prosjektorganiasjon, Oslo universitetssykehus
HF, prosjekteringsgruppen med arkitekter og
landskapsarkitekter og planrådgiver.
Planmaterialet er videre blitt diskutert og gjennomgått
i dialogmøter med Plan- og bygningsetaten i Oslo
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VIDERE PROSESS

hvor planforslaget er ute på offentlig ettersyn, vil det bli

Reguleringsplanforslaget legges ut på høring og offentlig

MEDVIRKNING

ettersyn i 8 uker. Planforslaget ligger offentlig tilgjengelig

Plan- og bygningsloven § 5-1 sikrer allmennhetens

på Oslo kommunes saksinnsyn og sendes i tillegg til
utvalgte myndigheter.
I høringsperioden kan alle som er interessert gjennomgå
planforslaget og få muligheten til å uttale seg.
Etter høringsperioden vil prosjektgruppen vurdere
innspillene som er kommet i høringsperioden og om det
er behov for justeringer i planforslaget. Planforslaget vil
deretter sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten for
forberedelse til politisk behandling.
Målet med planprosessen er å få vedtatt

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning — Aker sykehusområde

arrangert et åpent informasjonsmøte om planforslaget.

rett til medvirkning i plansaker. Den som fremmer
et planforslag, skal legge til rette for medvirkning.
Dette gjelder både tiltakshaver (her Helse Sør-Øst
RHF) og kommunen. I alle prosjekt er det ulik grad av
medvirkning - noen har omfattende opplegg, mens
andre prosjekter legger opp til et minimumsopplegg.
Medvirkning blir ivaretatt gjennom høring og offentlig
ettersyn.
Gjennom utviklingen av planforslaget for Aker sykehus
er det gjennomført et større medvirkningsopplegg
med ulike brukergrupper i Oslo universitetssykehus
HF. Det er avholdt flere informasjons- og dialogmøter
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OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER
KOMMUNEPLAN FOR OSLO 2015

ANDRE KOMMUNALE FØRINGER

Handlingsplan for en aldersvennlig by legger føringer for

STATLIGE FØRINGER OG RETNINGSLINJER

Planområdet er i kommuneplanens arealdel (Figur 1)

Kommunedelplan for torg og møteplasser (figur

utviklingen og sikringen av byrom og nærmiljøer som er

Planforslaget tar hensyn til følgende statlige føringer og

avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg, definert som

5) krever at det skal etableres minst ett torg eller

sykehus i planbestemmelsene.

møteplass for hver 20 000 m2 bruksareal som blir
bygget, og at samlet areal for torg og møteplasser skal

aldersvennlige. Hensikten er at eldre skal kunne benytte
seg av tilbud og være i aktivitet.

være minst 5 % av tiltakets bruksareal.

Landsverneplan for helsesektoren er en oversikt over

Planområdet er innenfor avvikssone for støy, som betyr

Forslag til plan for sykkelveinettet i Oslo legger til

innenfor helsesektoren. Formålet er at byggene skal

at støyfølsomme bygg kan bygges innenfor gul og rød

rette for sykkelekspressvei fra Grorud mot Oslo

støysone på visse vilkår.

sentrum. Denne sykkelveien vil følge vestsiden av

Deler av området er innenfor rød støysone (Figur 2),
dannet av Trondheimsveien, Ring 3 og Sinsenveien.

Trondheimsveien langs Aker sykehusområde.
Temakart for kulturminner (Figur 3) viser kulturminner
registrert innenfor planområdet. Flere bygg er vernet.

Helse- og omsorgsdepartementets kulturminner
bevares for å fortelle om helsevesenets utvikling og
historie. Flere bygninger på Aker er omfattet av ulike

retningslinjer:
•

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging, 20.08.1993

•

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges
interesser i planlegging, 01.09.1989

•

Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging, 26.01.2005

verneklasser, for å bevare et representativt utvalg av
bygninger som viser sykehusdriften gjennom historien.

Høyhusstrategi for Oslo kommune legger føringer for
hvor høyt man kan bygge i Oslo, og peker på hvilke

PLANPROGRAM FOR AKER SYKEHUSOMRÅDE

Temakart for blågrønn struktur (Figur 4) viser blågrønn

områder i byen som kan tåle høyhus. Planen gir

Det er utarbeidet et planprogram for Aker

struktur og turveier. Kartet viser at det er behov for park

retningslinjer for utforming og hvilke hensyn som må

sykehusområde, som ble fastsatt 18.04.2018.

på minimum fem dekar innenfor planområdet.

vurderes.

Planprogrammet legger føringer for videre planlegging
av området, og stiller krav om fire planalternativer
som har blitt vurdert, undersøkt og utredet gjennom
konsekvensutredningen.
Bebyggelsen i forslagsstillers planalternativ, 1A,
overstiger 42 meter. Dermed er det også utredet
et alternativ med bebyggelse under 42 meter i
tråd med føringene fra høyhusstrategien fra Oslo

Figur 1: Kommuneplanens arealdel

Figur 3: Temakart for kulturminner

Figur 5: KDP torg og møteplasser

kommune, planalternativ 1B. Videre er det utarbeidet
et planalternativ 2A, som er i tråd med plan- og
bygningsetatens område- og prosessavklaring med
høyder over 42 meter. Planalternativ 2B er i tråd
med område- og prosessavklaringen til Plan- og
bygningsetaten med høyder under 42 meter.
Forslagsstiller fremmer planforslag på bakgrunn av

Figur 2: Temakart for støy

8

Figur 4: Temakart for blågrønn struktur

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning — Aker sykehusområde

planalternativ 1A, da dette er alternativet som oppfyller
målbildet for prosjektet i størst grad.
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PLANFORSLAGET
Reguleringsplanen legger til rette for utvikling av inntil 200 000 m2 ny bebyggelse innenfor formålet
Helse-/omsorgsinstitusjon. Utnyttelsen er regulert gjennom maksimal høyde og maksimal bruksareal nybygg.
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PLANFORSLAGET

EKSISTERENDE OG FRAMTIDIG BYPLANGREP
Planforslaget legger til rette for en
ny byromsstruktur på Aker.
Hovedtanken er at bebyggelsen
og uteområdene struktureres
rundt to viktige hovedakser. Torg,
møteplasser, gater og grøntområder
plasseres med utgangspunkt i disse
aksene.
Målet med planen er at
sykehusområdet skal bli noe mer
enn bare et sykehus. Uteområder,
gater, torg og møteplasser skal
også brukes av mennesker som
ikke er tilknyttet sykehuset.
Eksisterende bebyggelse, veianlegg og fordeling av bruksformål. Illustrasjon: Rambøll

Reguleringsplanen legger opp til
at Nye Aker sykehus skal inngå i et
levende byområde.

Framtidig bebyggelsesstrukturer med nye veianlegg. Illustrasjon: Rambøll
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PLANFORSLAGET

BYROMSSTRUKTUR
Aksene Akerløperen og Sinsenaksen er hovedgrepet og stammen i byromsstrukturen. De knytter området sammen og
har som hensikt å skape gode ferdselsårer for ansatte, pasienter, pårørende og mennesker som besøker eller ferdes
gjennom området. Aksenes utforming (for eksempel gjennom møblering og vegetasjon) er sikret gjennom plankart og
bestemmelse. Aksenes linjeføring skal være stram, slik at de fungerer som et strukturerende overordnet element for
bebyggelsen og de ulike byrommene.

Prinsippsnittet viser hvordan Sinsenaksen kan opparbeides med grønne gangsoner og møblering mot kjørebane. Illustrasjon: Team
Aker

Byromsstrukturer - grønne bygg er ny bebyggelse, mens eksisterende bebyggelse er i hvitt. Rosa farge viser gangforbindelser i
planområdet. Illustrasjon: Rambøll
Prinsippsnitt viser forslag for hvordan Akerløperen kan opparbeides med gangsoner og møblering. Langs Akerløperen skal det
ikke være tillatt å bruke bil utover nødvendig kjøring for drift og vedlikehold. Illustrasjon: Team Aker
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PLANFORSLAGET

TRAFIKK OG GRØNN MOBILITET
GANG- OG
SYKKELFORBINDELSER

VARELEVERING

UTRYKNINGSTRAFIKK

Sykehusområdet ligger tett på

Det etableres et nytt

Ambulansetrafikken på hele Aker

forsyningssenter mot Sinsenveien

sykehusområde (sykehuset og

som inkluderer varemottak

storbylegevakten) anslås å være 80

og felles avfallssentral.

ambulanser per dag i åpningsåret.

Varetransporten til sykehuset skjer

Trafikken spres utover døgnet.

hovedsykkelveinettet langs Ring
3/Dag Hammarskjølds vei. Flere
sykkelforbindelser er under
oppføring og oppgradering.

via forsyningssentralen med inn- og

Fotgjengere og syklister vil
ankomme sykehuset via aksene
Sinsenaksen og Akerløperen. Disse
vil være spesielt tilpasset myke
trafikanter. Aksene hjelper til med
orienterbarheten i området, slik at
det skal være lett å finne fram.
Sykkelparkering vil bli etablert en
rekke steder i området, som for

utkjøring i Sinsenveien.

Fremtidig ambulansetrafikk

Lokaliseringen medfører at en

skal primært avvikles fra

stor andel av tungtransporten til

Trondheimsveien, sekundært fra

sykehuset avvikles raskest mulig.

Sinsenveien.

Det vil påregnes noe varelevering

Gangveier og øvrige internveier må,

direkte til øvrige områder inne

selv om trafikkmengden er liten,

på sykehuset. Dette gjelder

utformes slik at utrykningskjøretøy

spesielt leveranser knyttet

inklusive brannbil kommer fram på

til laboratorievirksomhet og

en trygg og effektiv måte.

Illustrasjon: Team Aker

prøvetaking med spesielle krav til

eksempel på torg og langs aksene.

transport og behandling

Ansatte på sykehuset kan i tillegg
parkere sykkelen sin under bakken

av pakker.

i parkeringskjeller, tett på dusj- og
garderobefasiliteter.

KOLLEKTIVFORBINDELSER
Planområdet har gode forbindelser
til kollektivtrafikk. Aksene leder
mot viktige kollektivpunkter
langs Trondheimsveien og ved
Sinsenkrysset. En stor andel av
reiser til sykehuset kan gjøres med
buss, t-bane og trikk.

Illustrasjon: Team Aker
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PLANFORSLAGET

TORG OG MØTEPLASSER
Som en del av byromsstrukturen
skal det etableres torg og møteplasser med ulik funksjonalitet, identitet og oppholdskvalitet.
Planforslaget sikrer opparbeidelse
av fire avgrensede torg. Hovedadkomsttorget utgjør navet i det nye
sykehusområdet. Det vil bli brukt
av gående, syklende og kjørende,
samt til drop-off, taxiholdeplass og
sykkelparkering.
Bebyggelsen nærmest torgene er
utformet og sikret i plankartet med

Skisse for hvordan Studenttorget kan bli oppbygd. Illustrasjon: Team Aker

en lavere høyde. I bestemmelsene
er det sikret at torgene skal ha både
trær, annen vegetasjon og møblering.
Hovedinngang til sykehuset skal

Torg og møteplasser vises med lilla farge. Ny bebyggelse er farget grønn. Illustrasjon: Rambøll

være fra hovedadkomsttorget. Her
skal det være utadvendte funksjoner mot torget. Utforming og plassering av trær og møblering av torg
og møteplassene vil skje som del av
den videre detaljprosjekteringen.
Skisse for utforming av hovedatkomsttorget ved sykehusets nye hovedinngang.
Illustrasjon: Team Aker
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PLANFORSLAGET

HOVEDBYGGETS ARKITEKTONISKE KONSEPT
NEDSKALERING AV BASEN

FASADEUTTRYKK

UTSIKT UTEN INNSYN

LYSGÅRDER OG SKJERMEDE
ATRIER

ÅPEN OG AKTIV FØRSTEETASJE

UNDERVISNING

Hovedbyggets arkitektoniske

Fasadene på hovedbygget (Felt

Det er lagt til rette for høyhus

konsept med en lavere base

1AB) skal ha et moderne uttrykk,

innenfor felt 1A. Et sykehus

Lysgårder gir dagslys og liv

Sykehuset skal tilstrebe at

En del av arealene på nye Aker

tilpasset terrenget, omkranset

men samtidig harmonere med det

med høyhustypologi sentralt på

i bebyggelsen. Lysgårdene

fasadene og inngangspartiene

sykehus skal være tilknyttet

av to sammenbundne høyhus er

kulturhistoriske miljøet. Basens

tomten, vil gi kvaliteter som utsikt,

kan brukes til opphold, i form

mot bakkeplan i hovedaksene

forskning og undervisning som

sikret gjennom maksimale høyder i

utforming skal ha et betydelig

lysinnslipp og skjerming mot innsyn

av innvendige gårdsrom. De

har variasjon og er åpen der

en del av Universitetet i Oslo. I

plankartet.

innslag av materialer som tegl eller

for pasienter.

skjermede, større atriene skal

sykehusets funksjoner tillater

tillegg til auditorier, seminarrom og

fungere som uteoppholdsareal for

det. Publikumsrettede funksjoner

lesesaler m.v. er det planlagt

pasienter og gi dagslys og grønne

i sykehuset skal lokaliseres i

integrerte arealer for forskning

lignende.
Både mot hovedadkomsttorget og
studenttorget er høyden begrenset

De to høye byggene oppå basen

omgivelser for pasienter med rom

tilknytning til inngangspartiene

og undervisning i de kliniske

for å redusere nærvirkningene av

skal ha en lysere og lettere utfor-

inn mot gårdsrommet.

Hovedadkomsttorget, Studenttorget

områdene.

bebyggelsen. Dette gir en skala

ming enn basen, og en tydelig geo-

tilpasset både mennesket og

metrisk oppdeling som bidrar til å

Det etableres grønne takhager.

Tiltakshaver vil undersøke

Arealene er tenkt plassert i

omkringliggende fredet og vernet

nedskalere byggenes fjernvirkning.

Flere av døgnområdene får dermed

muligheten for å legge en indre gate

hovedbygget, langs Akerløperen og

bebyggelse inne på tomten. Grønne

Den lave bebyggelsen i Felt 3 skal

direkte kontakt med solrike og

mot Sinsenaksen og Akerløperen.

mot Studenttorget. Studenttorget

tak med flersjiktet vegetasjon på

ha et lyst, vennlig og imøtekom-

skjermede utearealer.

basen demper inntrykket av det

mende inntrykk med innslag av tre.

og torget ved Sinsentunet.

er ment brukt som møteplass for
alle som kommer fra nord, vest og
øst.

store bygningsvolumet.

Bebyggelsen nærmest hovedadkomsttorg og studenttorget nedskaleres, og vises her med brun farge, Rambøll

Tverrsnitt av bebyggelsen sett fra sør til nord. De hvite boksene viser maksimal høyde som er regulert i planen. Illustrasjon: Team Aker

Fasade langs Akerløperen - Skisseprosjekt Nordic
Revidert forslag Ratio/Arkitema 26.11.2020
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PLANFORSLAGET

PLANFORSLAGET

Planforslaget tar i bruk og integrerer eksisterende fredet og vernet bebyggelse og landskap. Et viktig grep er å

Det planlegges flere grønne

gjenopprette det historiske paviljongmiljøet sentralt i planområdet med den historiske alleen hvor bygg 6 i dag

soner innenfor planområdet

er en barriere på tvers av Akerløperen. Det er knyttet rekkefølgekrav til riving av bygg 6 og opparbeidelse av

med ulik karakter og funksjon.

alléene. Kulturmiljøene og de ulike historiske dimensjonene av sykehusutviklingen knytter seg opp til aksesystemet

Grønnstrukturen skal koble seg

(Sinsenaksen og Akerløperen) i byplangrepet fra planprogrammet.

på byromsstrukturen og bidra til

KULTURMILJØ OG KULTURMINNER

GRØNNSTRUKTUR OG PARKOMRÅDER

en grønn innramming og historisk
Uteområdene til Nordre Sinsen gård skal utformes på en slik måte at omgivelsene tydeliggjør bebyggelsens historiske

kontekst. Dette skal blant annet

funksjon med hageanlegg. Nord for våningshuset mot Sinsenaksen skal torget utformes med gode oppholdskvaliteter

gjøres gjennom riving av bygg 6 og

og grøntarealer. Sør for våningshuset foreslås det opparbeidelse av frukthage.

opparbeidelse av den historiske
grønne alleen.

Ved Sinsenveien 76 tillates det å oppføre bygg mellom de sørvendte fløyene i tråd med byggegrense og regulerte
høyder på plankart. Sammenkobling av nytt bygg nord for Sinsenveien 76 og eksisterende verneverdig bebyggelse må

Området rundt Nordre Sinsen gård

avklares i dialog med vernemyndigheter. Materialbruk, detaljering og fargesetting kan skille seg fra hovedbygget. I

skal fremstå som et grønt gårdstun

atriet som dannes i ny situasjon, skal det opparbeides hageanlegg.

og hageanlegg i tråd med historien
til gårdsanlegget. Området skal sees

Grønne kvaliteter i planområdet vises med grønn farge. Illustrasjon: Rambøll

i sammenheng med Sinsenaksen
og felt 2 og kombinere opphold og
ferdsel for ulike transportformer
nord for våningshuset. Sør for
våningshuset er det sikret en
parkmessig opparbeidelse. Det skal
opparbeides sitteplasser, møblering
og vegetasjon med våningshuset
som utgangspunkt.

Skisse for hvordan Nordre Sinsen gård kan implementeres i det nye sykehuset.
Illustrasjon: Team Aker

Vernet bebyggelse og deres verneklasse innenfor planområdet. Illustrasjon: Rambøll
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Illustrasjon: Team Aker

KONSEKVENSER

KULTURMILJØ OG KULTURMINNER
I planforslaget blir seks av de syv fredede bygningene

nærhet av det eksisterende sykehuset. En slik styrket

ikke direkte berørt. Det foreslås imidlertid å rive det

kobling mellom nybygg og fredet og vernet bebyggelse

eksteriørfredede bygg 27. Bygg 27 ble reist av den

gjør det lettere å ta i bruk paviljongmiljøet rundt

tyske okkupasjonsmakten som ledd i arbeidet med å

Akerløperen, bygg 60 nærmest Trondheimsveien og

utvikle Aker sykehus til et større krigslasarett. Det fysisk

Sinsenveien 76. Ved å integrere nye bygningsvolumer og

bevarte omfanget av det okkupasjonsmakten bygget

funksjoner i det gamle konsolideres kulturmiljøet: 140

vil bli redusert med riving av bygg 27. Krigslasarettets

års sykehusvirksomhet kan videreføres mellom Aker-

historie vil likevel fortsatt være solid representert i det

gårdene Tonsen og Nordre Sinsen. Dette er med på å

resterende verneomfanget og godt lesbart i det nye

redusere de negative konsekvensene av at enkelte bygg

sykehuset. Seks av de syv objektene som er vernet

på gul liste må rives.

i Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten, blir
ikke direkte berørt. Det foreslås imidlertid å rive den
eksteriørvernede bygning 91, sidebygning til Nordre
Sinsen gård.
Sykepleierskolen, søsterhjemmet (bygg 79 og 80) og
søsterblokkene mot Sinsenveien på gul liste rives.
Riving av fredet, vernet og kommunalt listeførte bygg
gjør det mulig å plassere de nye byggene i umiddelbar

Oversikt over verneklasser og bygg med verneverdi som må rives. Illustrasjon: Rambøll

Bygg 60 bevares og implementeres i nytt sykehusbebyggelse.
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Hovedhuset på Nordre Sinsen gård bevares.
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Det foreslås å rive bygg 27.
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FJERNVIRKNING

TORSHOVDALEN

GREFSEN

GREFSEN - AKEBAKKESKOGEN

Kapellveien

ÅRVOLLSKOGEN

Grefsen - Akebakkeskogen
Årvollskogen

Grefsen
Lofthus
Torshovdalen

STENSPARKEN

LOFTHUS

Stensparken

Trosterud

Tveita
EKEBERG

TROSTERUD

Ekeberg

Utvalg av standpunkt fra fagrapport om fjernvirkning.
Fullstendig rapport kan ses som del av planforslaget.
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KONSEKVENSER

NÆRVIRKNING
1: TRONDHEIMSVEIEN - FRA NORD

4: SINSENVEIEN VED TRAFOSTASJON

5: REFSTAD

6: NORDRE ÅSEN

2: TRONDHEIMSVEIEN - FRA SØR

7: SINSEN
Ringveien vest

Nordre Åsen

Trondheimsveien nord

Muselunden

3: RINGVEIEN - FRA VEST

8: MUSELUNDEN
Sinsenveien ved trafostasjon

Trondheimsveien sør

Sinsen
Refstad

Utvalg av standpunkt fra fagrapport om nærvirkning.
Fullstendig rapport kan ses som del av planforslaget.
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KONSEKVENSER

INFRASTRUKTUR OG GRØNN MOBILITET
Aker sykehusområde fremstår

rundkjøringsløsning for optimal flyt

for syklistene på grunn av

TRAFIKALE KONSEKVENSER

GANG- OG SYKKELVEIER

PARKERING

i dag som et lukket anlegg.

inn til sykehuset og videre opp i

kryssende vogntog og potensielt

Området ligger høyt i terrenget

Sinsenveien.

redusert framkommeligheten for

Det er estimert en trafikkvekst

I dag er det delvis gang- og

I dag er det totalt 630

for fullt utbygd sykehus på 4 900

sykkeveier langs planforslaget.

parkeringsplasser i planområdet.

ÅDT (årsdøgntrafikk), inklusive

Internt er det få fortau og

Alle plasser er på terreng.

trafikk til storbylegevakten.

gangveier.

I planforslaget foreslås det

og er omgitt av store veianlegg

utrykningskjøretøy. Inn og utkjøring

(Ring 3, Trondheimsveien og

Oppgraderingen av Sinsenveien gjør

knyttet til Felt 4 er utformet som

Sinsenkrysset). Planforslaget legger

at enkelte beboere mister avkjørsel

gatekryss. Dette med tanke på økt

opp til to primære adkomster til

direkte ut på Sinsenveien. Dette

trafikksikkerhet for fotgjengere.

sykehuset, med én hovedinngang

løses gjennom å etablere en felles

fra Sinsenveien og én fra

biladkomst for disse parallelt med

Trondheimsveien.

Sinsenveien.

NY ADKOMST FRA SINSENVEIEN
Planforslaget flytter adkomsten

Hammarskjølds vei og Sinsenveien

til sykehuset fra Sinsenveien til

76 utformes som en gate i tråd

sør for Sinsenveien 76 (Refstad
transittmottak). Dette er en løsning
som er tilpasset ny hovedinngang til
sykehuset, samt til et underliggende
parkeringsanlegg. All gateparkering
i søndre del av Sinsenveien
fjernes. Krysningspunktene for
gående samles opp og defineres
tydeligere. Det etableres en

Sinsenveien mellom Dag

med gjeldende gatenormal,
men uten sykkelfelt. Som følge
av at Sinsenveien vil være
utrykningstrasé, hovedadkomst
til sykehuset og adkomst
til forsyningssenter, er det
vurdert at et sykkelfelt i gaten
vil svekke trafikksikkerheten

Veksten fordeles på de to

etablering av maksimalt 1000 nye

adkomstene fra Sinsenveien og

Planforslaget legger om store

parkeringsplasser. Store deler av

Trondheimsveien. Den største

deler av veianlegget, og forbedrer

dagens parkering på bakknivå

andelen av veksten kommer i

gangforbindelsene både i og

saneres, og ny parkering vil i

Sinsenveien, med en trafikkvekst

gjennom området. Dette kommer

hovedsak skje under bakken.

fra 2 000 til 4 700. Trafikkveksten,

bydelen til gode, gjennom lettere

både i Trondheimsveien og i

adkomst til eller fra kollektive

25 korttidsplasser etableres utenfor

Sinsenveien, er uten betydning for

transportmidler og andre

fødeavdelingen for å gi et tilbud til

kapasiteten i det lokale veinettet.

målpunkter gjennom planområdet.

pasienter/pårørende til avdelingen.

Dagens overbelastning inn mot
Sinsenkrysset vil øke marginalt.
Det er i dag trafikale utfordringer
som følge av overbelastning av
Sinsenkrysset, som skaper kø i Dag
Hammarskjølds vei. Planforslaget
fører til marginale endringer i
trafikkbelastningen sammenlignet
med dagens situasjon. Trafikkbildet
for utrykningskjøretøyer vil
være tilnærmet som i dag.
Utrykningskjøretøyer vil kunne
velge mellom to ulike adkomster til
sykehuset.

Ny hovedadkomst SInsenveien med ny adkomstvei til beboere på østsiden. Illustrasjon: Rambøll

36

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning — Aker sykehusområde

HØRINGSUTKAST APRIL 2021

37

KONSEKVENSER

STØY
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Vedlegg 2 Alternativ 1A T-1442
KU Aker sykehus - 2035

STØY FRA VEI
Planområdet ligger innenfor kommuneplanens avvikssone for støy.
Her kan bebyggelse med støyfølsomt bruksformål etableres i gul og
rød sone på vilkår.
Fasader mot veianleggene (Trondheimsveien og Ring 3) vil være
utsatt for trafikkstøy. Lydnivåene

Dato: 08.03.2021
Oppdragsnummer: 1350020501

Egenskap

Verdi

STØY FRA HELIKOPTER

Refleksjoner:

-

Støysonekart

1

Støybelastningen på omgivelsene

Punktberegninger

3

Refleksjonstap

1 dB (bygninger)

Beregningshøyde

4 meter

for helikopteraktiviteten er bereg-

Oppløsning

20 x 20 m

Etasjehøyde

3,0 m

net av SINTEF. Lokaliseringen av he-

Støykilde

vei

Beregningsår

2035

Lden dB(A)

likopterplattformen medfører ingen

55 <=
65 <=

rød støysone. Innenfor gul sone er

< 65

det lokalisert 108 bygg med støy-

Tegn og symboler
kote

følsomt bruksformål (95 boliger, 2

øvrig bebyggelse

legevakt/øvrige helsebygninger

skolebygg, 11 helsebygg).

kontor/administrasjon/øvrig
sykehus/psykisk helsevern

eksisterende sykehusbebyggelse
veg
støyskjerm

på fasade vil overskride anbefalte

tunnelåpning

grenseverdier (<55dB for veitrafikk
gitt i tabell 3 i T-1442, beregnet
i 4 meters høyde). Fasader nærmest Ring 3 og Trondheimsveien
har fasadenivå over 75 dB. Ved
støynivå over 65 dB kreves vesentlige fasadetiltak for å ivareta krav
til innendørs støynivå. Byggenes
plassering nært støykilden fungerer
som støyskjerming og gir reduserte
støynivåer inne på planområdet.
Der det etableres pasientrom i gul
og rød støysone skal alle rom som
kun har vindu mot støyutsatt side
ha balansert ventilasjon og tilgang

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Støysonekart
T-1442 (beregningshøyde
4 m) fremskrevet
Vedlegg
2-4 Alternativ
1A uteplass skjermet
T-1442 til 2035: Illustrasjon:
KU Aker
sykehus - 2035
Rambøll
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Dato: 09.03.2021
Oppdragsnummer: 1350020501

Egenskap

Verdi

Refleksjoner:

-

Støysonekart

1

Punktberegninger
Refleksjonstap

Helikopterstøy alt 1A. Illustrasjon: SINTEF

3
1 dB (bygninger)

Beregningshøyde

1,5 meter

Oppløsning

20 x 20 m

Etasjehøyde

3,0 m

Støykilde

vei

Beregningsår

2035

Lden dB(A)
55 <=
65 <=

< 65

Tegn og symboler
kote
øvrig bebyggelse
legevakt/øvrige helsebygninger
kontor/administrasjon/øvrig
sykehus/psykisk helsevern
eksisterende sykehusbebyggelse
veg

til stille utearealer. For bebyggelsen

støyskjerm

nær Ring 3 og Trondheimsveien er

torg/møteplass/parkhage

tunnelåpning

takhage

det tilgang på skjermede utearealer
i lukkede atriumshager som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier.
Støysonekart T-1442 (beregningshøyde 1,5 meter) fremskrevet til 2035, med støyvoll/
støytiltak mot Trondheimsveien og Dag Hammarskjølds vei. Illustrasjon: Rambøll
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LUFTKVALITET
Luftforurensningen i området
kommer fra veitrafikk, særlig fra
Trondheimsveien og Ring 3. Det er
ingen punktutslipp fra industri eller
andre utslippskilder i nærheten.
Deler av området ligger i rød
sone for både Nitrogendioksid
(NO2) og Svevestøv (PM10).
Østre del av planområdet ligger
i gul sone for NO2 og PM10.
Gul sone er en vurderingssone,
hvor det skal gjøres vurderinger
ved planlagt bebyggelse med
følsomt bruksformål. Rød sone
angir områder som er lite egnet
til bebyggelse med følsomt
bruksområde.

Luftsonekart med modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved 2-3 m høyde

Luftsonekart med årlig modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved 2-3

på døgnbasis. Illustrasjon: Rambøll

m høyde. Illustrasjon: Rambøll

planforslaget noe høyere enn i
Utbredelsen av gul sone for PM10

dagens situasjon for de nordlige

er i planforslaget noe større enn

delene av sykehusområdet. Nedre

i dagens situasjon. Årsaken er at

grense for rød sone overskrides

veksten i trafikktall blir høyere når

langs Ring 3 og Trondheimsveien

ny bebyggelse er bygget. Dersom

samt over deler av planområdet.

tiltaket ikke ble gjennomført,
ville trafikkveksten vært lavere.
Konsentrasjonene overstiger nedre
grense for rød og gul sone ved
tunnelutslaget til Lørentunnelen
og ved Trondheimsveien samt
utbredelse over store deler av
planområdet.
Konsentrasjonene av NO2 (både

Luftsonekart med modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved 2-3 m

årsmiddel og vintermiddel) er i

høyde gjennom en vinter. Illustrasjon: Rambøll
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Kartlagt naturmangfold innenfor planromådet. Illustrasjon: Rambøll

Overvannshåndtering og omlegging av ledninger i planområdet. Illustrasjon: Rambøll

BLÅGRØNNE STRUKTURER OG NATURMILJØ

OVERVANNSHÅNDTERING

Det er registrert to sjeldne fuglearter og treslag

Det er planlagt bygningsmasse i sentrale og sørlige deler

I planforslaget skal overvannet håndteres åpent og

OMLEGGING AV LEDNINGER

iht. Norsk rødliste for arter. Videre er det registrert

av planområdet. Dette fører til at situasjonen for de

lokalt så langt det lar seg gjøre. Mest mulig takavrenning

tre forekomster av viktig naturtype; parklandskap

fleste forekomstene av store og gamle trær vil forringes.

holdes tilbake og fordrøyes i grønne tak. Åpne løsninger

Vannledninger inne på sykehusområdet oppgraderes

med utformingen allé. Blant disse ligger én innenfor

Det er usikkert i hvor stor grad de to berørte alléene kan

etableres for å holde tilbake avrenning fra terreng

planområdet til Oslo storbylegevakt, én ligger langs

bevares i sin opprinnelige form. Dette gjelder spesielt

og dimensjoneres for en 20-års nedbørshendelse.

Akerløperen, mens den eldste og mest verdifulle

allé ved Park 1 Nordre Sinsen gård. Vegetasjonssonen

Lukkede overvannsmagasiner etableres for å håndtere

ligger ved Nordre Sinsen gård. Vegetasjonssonen ut

mot Trondheimsveien/Dag Hammarskjølds vei blir

vannmengder som ikke kan infiltreres, før det ledes

mot Ring 3 og Trondheimsveien er del av et verdifullt

påvirket av ny bygningsmasse og opparbeidelse av ny

til overvannsledninger i kontrollerte mengder. Ved

sammenhengende grøntdrag fra Torshovdalen langs

infrastruktur i området. Bevaring av alléene må studeres

nedbørshendelser større enn 20-års nedbørshendelse

Trondheimsveien opp til Grefsenkollen.

i detaljering og konkretisering av prosjektet.

skal overvann ledes bort i sikre og trygge flomveier.
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for vannforsyning til det nye sykehuset. Eksisterende
ledninger i konflikt med utbyggingen må legges om.
Mest kritisk er en 600 mm vannledning som ligger på
tvers under planlagt hovedbygg.
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KLIMAGASSUTSLIPP OG KLIMATILPASNING

BARN OG UNGE

Redusert klimagassutslipp og

Sentrale miljømål for nye

bygging, slik at prosjektet blir til

Det er ingen leke- eller oppholdsarealer for barn og unge i området i dag, og planforslaget berører ikke barn og unges

klimatilpassing er et mål i statlige

sykehusbygg er definert i Helse Sør-

minst mulig ulempe for lokalmiljøet

interesser.

føringer og retningslinjer. I Statlige

Øst RHF sin gjeldende

og de som blir berørt av tiltaket.

planretningslinjer for klima- og

miljøstrategi «Grønt sykehusbygg».

energiplanlegging og

Det pågår et arbeid med

Klimatilpasning er ivaretatt i

klimatilpassing kommer det frem at

utarbeidelse av ny, nasjonal

planforslaget ved at det er

«Kommunene, fylkeskommunene

miljøstrategi som vil gjelde alle

sikret kapasitet til fordrøyning

Planforslaget legger til rette for å styrke forbindelsene på tvers av området. Forbindelsen fra Refstad gjennom

og staten gjennom planlegging

de fire regionale helseforetakene.

av overvann ved bruk av tre-

sykehusområdet til Muselunden som aktivitets- og idrettsområde styrkes.

og øvrig myndighets- og

Denne miljøstrategien er planlagt

trinnstrategien. Det etableres

virksomhetsutøvelse skal

implementert.

grønne tak på minimum 30 %

Illustrasjonen nedenfor viser positive registeringer gjort i forbindelse med barnetråkkundersøkelser for Sinsen,

stimulere til, og bidra til reduksjon

Miljømålene som settes blir fulgt

av takoverflatene. Åpen og lokal

Frydenberg og Refstad skole. Med ”positive registreringer” menes at barna bruker området til noe positivt, eller har et

av klimagassutslipp, samt økt

opp i revidert kvalitetsprogram for

overvannshåndtering skal sikres

positivt inntrykk av stedet.

miljøvennlig energiomlegging.

miljø og energi.

med regnbed, grønne tak og

Planleggingen skal også bidra

Tiltak i Sinsenveien mellom rundkjøring i Dag Hammarskjølds vei og ny hovedadkomst gir en mer oversiktlig situasjon
for barn som bruker Sinsenveien som skolevei.

flersjiktet vegetasjon. Ved større

til at samfunnet forberedes på

Det skal utarbeides et

nedbørsmengder vil resterende

og tilpasses klimaendringene

miljøoppfølgingsprogram (MOP)

overvann fordrøyes ved lukkede

(klimatilpasning).»

som skal følge opp

fordrøyningsmagasiner.

kvalitetsprogrammet i alle faser av
Kommuneplanens § 9

utbyggingen.

Miljøoppfølging og overvåking
setter krav til at det utarbeides et

Miljøoppfølgingsprogram skal

retningsgivende kvalitetsprogram

utarbeides av tiltakshaver og

for miljø og energi. I dette

sendes inn sammen med søknad

programmet skal det redegjøres

om rammetillatelse og godkjennes

for miljøprofil og miljømål for nytt

av Oslo kommune ved Plan- og

sykehus på Aker.

bygningsetaten.

Problemstillinger knyttet

Miljøoppfølgingsprogrammet

til miljøhensyn som har

skal bidra til å ivareta de som bor

blitt identifisert gjennom

i og benytter områdene rundt

reguleringsprosessen og

nytt sykehus på Aker. MOPen skal

konsekvensutredningen skal

vise hvordan ytre miljøhensyn

ivaretas med konkrete tiltak og

innarbeides og følges opp under

virkemidler i kvalitetsprogrammet.

prosjektering, kontrahering og
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Oversikt over positive registeringer gjort i forbindelse med barnetråkkundersøkelser for barn i området. Illustrasjon: Rambøll
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RISIKO OG SÅRBARHET
ROS-analysen sikrer at viktige
sikkerhets- og beredskapsmessige
hensyn blir ivaretatt i planleggingen
av tiltaket. Interne risikoforhold
knyttet til sykehusdriften blir dekket
av egne ROS-analyser.
Planforslaget har enkelte punkter
med potensielt høy risiko. Det er
spesielt seks punkter som trenger
oppfølging og tilrettelegging:
•

Brann- og eksplosjonsfare

•

Trafikkulykker i anleggsfase

•

Støv- og støyforurensning

•

Tilsiktede handlinger

•

Skade på teknisk infrastruktur ledningsbrudd

•

Fremkommelighet for
nødetater

Risikoer som er identifisert i ROSanalysen er fulgt opp med tiltak i
planforslaget eller skal følges opp i
det videre planleggingsarbeidet.

Illustrasjon: Team Aker
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INFORMASJON
Planforslaget er tilgjengelig på
kommunens nettsider:
https://innsyn.pbe.oslo.
kommune.no/saksinnsyn/casedet.
asp?caseno=201704677
Saksnummer: 201704677
Informasjon kan også finnes på
Helse Sør-Østs nettsider:
https://www.helse-sorost.no/
nyeousregulering

PLANDOKUMENTER
•
•
•
•
•

Planbeskrivelse
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Konsekvensutredninger

DU KAN SI DIN MENING
Du er velkommen til å si din
mening om planforslaget.
Innspill kan sendes inn via Oslo
kommunes nettsider:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.
no/sidinmening/main.asp?kid=off_
ettersyn
Innen 7. juni 2021

Illustrasjon: Team Aker

