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Informasjonsmøte 
2. gangs offentlig ettersyn

Nye Rikshospitalet



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

• Hovedgrep i planen og endringer etter 1. gangs offentlig ettersyn 
v/ Tore Bakken Horne, Rambøll

• Hvordan sende høringsinnspill v/ Tore Bakken Horne

• Spørsmål fra salen v/Erlend Brobak

Agenda



• Plansak med lang horisont - oppstartsmøte initiert våren 2017. 

• Rammene for reguleringsplanen er definert i fastsatt planprogram 
(februar 2019).

• Forslag om detaljreguleringsplan for Gaustad sykehusområde 
fremmet våren 2021, sammen med Nye Aker. 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 innsigelsen 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
Tore Bakken Horne

Planrådgiver, Rambøll Norge AS



Hovedgrep



To planalternativer
Planalternativ 1A Planalternativ 1B



Forprosjekt Nye Rikshospitalet



Forprosjekt Nye Rikshospitalet – Nytt hovedtorg



Endringer i konsept etter offentlig ettersyn

20222021



Viktigste endringer

• Bebyggelsen mellom 
Rikshospitalet og Gaustad sykehus

• Parken mellom Rikshospitalet og 
Gaustad sykehus

• Volum og uttrykk på J-byggene

• Justeringer i vegløsninger og 
atkomst for ambulanser

• Bebyggelse i Slemdalsveien 87-89



Bebyggelsen mellom sykehusene
• Bygg M og N (felt 15) er 

videreutviklet i dialog med 
Riksantikvaren

• Strammere fasadeuttrykk

• Tilbaketrukket byggegrense

• Samling av barnefunksjoner 
i bygg M og N



Parken mellom Rikshospitalet og Gaustad sykehus

• Utforming av parken er 
justert i dialog med 
Riksantikvar

• Enhetlig grønnstruktur

• En større, 
sammenhengende 
frukthage



Volum og uttrykk på J-byggene

• Endret volum og uttrykk 
på bygg J (felt 20)

• Endret markaforbindelse





Ambulanse, akuttmottak og trafikale forhold

• Endret atkomstløsning for ambulanser til 
akuttmottak

• Åpnet for ambulanser på gang- og 
sykkelvei 1

• Redusert parkeringsdekning

• Breddeutvidelse på gang- og sykkelveien 
langs Gaustadalléen ned til Ring 3

• Opprydning av vegsystem ved bygg N. 
Endret til felles avkjørsel.

• Endre plassering av rundkjøring i krysset 
Gaustadalléen/Klaus Torgårds vei



Inngrepsfri sone langs Sognsvannsbekken

• Inngrepsfri sone langs 
Sognsvannsekken er utvidet

• Større naturområde på vestsiden av 
Sognsvannsbekken



Slemdalsveien 87-89 (felt 1)

• Slemdalsveien 87-89 reguleres til 
nytt arealformål tilknyttet 
sykehuset, UIO og Oslo science city

• Området skal benyttes til 
anleggsatkomst og midlertidig 
brakkerigger

• Flomsone og støy fra vegtrafikk er 
ivaretatt med foreslått regulering



Slemdalsveien 87-89



Anleggsgjennomføring

• Tydeligere definert de ulike 
rigg- og anleggsområdene

• Bevegelseslinjer i de ulike 
delene av anleggsfasen og de 
ulike delområdene er vist

• Kjøremønster for personbil og 
utrykningskjøretøy er vist

• Egne diagrammer for etappe 1 
og etappe 2

• Fagrapport anleggsfase



Hvordan sende høringsinnspill

• Alle plandokumenter som er på 
høring finnes på 
https://www.regjeringen.no/id2912315
under fanen «høringsnotat»

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

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

https://www.regjeringen.no/id2912315


Nye Rikshospitalet


