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Svar på kunngjøring om offentlig ettersyn og høring av forslag til statlig 
reguleringsplan for nytt sykehus på Aker - Trondheimsveien 235 m.fl. 
 
Statens jernbanetilsyn viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt 16.05.22 
vedrørende det offentlige ettersynet og høring av forslag til statlig reguleringsplan for nytt 
sykehus på Aker i Trondheimsveien 235 m.fl.  
 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et nytt lokalsykehus på Aker, og å følge opp 
målbildet fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst om å samle likeartede sykehusfunksjoner på tre 
hovedsykehus: et nytt lokalsykehus på Aker, et nytt regions- og lokalsykehus på Gaustad (Nye 
Rikshospitalet) og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Deler av målbildet er i ferd 
med å realiseres ved Radiumhospitalet, hvor et nytt klinikkbygg og protonsenter nå er under 
utbygging. 
 
Aker sykehus ligger i nærområdet til trikken (Sinsenlinjen), jernbanen (Gjøvikbanen og 
Alnabanen) og T-banen (T-baneringen og Sinsen stasjon). Trikken er nærmest det berørte 
området, og her er avstanden under 100 meter. 
 
I forbindelse med behandling av plansaker er tilsynets rolle først og fremst å kommentere 
forhold ved planer som vil kunne være i strid med krav i jernbanelovgivningen. I tillegg til å gi 
informasjon om relevante krav i jernbanelovgivningen, slik at forhold knyttet til 
tillatelsesprosessen i henhold til jernbaneloven kan bli gitt på et tidlig tidspunkt. 
  
Det presiseres at siden dokumentasjonen for prosjektet foreligger på et overordnet nivå, har 
også tilsynet hatt begrenset mulighet til å avdekke eventuelle forhold som vil kunne være i strid 
med krav i jernbanelovgivningen. 
 
Statens jernbanetilsyn har på det nåværende tidspunktet ikke funnet grunn til å gi bemerkninger 
til det offentlige ettersynet og høring av forslag til statlig reguleringsplan for nytt sykehus på 
Aker.  
 
 
Med hilsen  
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Tobias Putner 
Senioringeniør, Jernbaneinfrastruktur og taubaner 
Avdeling for tillatelser  
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