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Gaustadalléen 34, Gaustad sykehusområde 
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Trondheimsveien 235, Aker sykehusområde 
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201704677         Oslo, 7.juni 2021 

 

 

 

 

 

Vi har valgt å sende inn høringssvar for saksnr: 201704683 og saksnr: 201704677 i samme 

dokument.  

 

Areal 

 

Rikshospitaltomten er ikke tilstrekkelig stor nok til å huse planlagt aktivitet. på en 

tilfredsstillende måte. 

Dette medfører allerede nå en uheldig oppsplitting av funksjoner mellom RH og Aker. 

 

Videre ser vi at det plasseres en stor mengde bygg på Aker tomta og dette resulterer i en 

voldsom fortetning. Innplassering av bygget til psykisk helse og rus er et godt eksempel på 

dette.  

Det er pr. i dag ikke lagt opp til en samling av hele Groruddalen på Aker sykehus.  

 

 

Miljø 

 

Det vil rives fullt brukbare behandlingsbygg på Rikshospitalet for så å bygge opp igjen nye 

bygg på samme areal.  

 

Det er planlagt å gå til innkjøp av eiendom eid av Fredensborg Eiendom AS for å få 

tilstrekkelig areal på Aker sykehus. Disse leilighetene må rives for å gjøre plass til nye 

sykehusbygg.  

 

 

Funksjonalitet 

 

Adkomst til nye Rikshospitalet er etter vår vurdering svært utsatt for forstyrrelser, da eneste 

adkomst er knyttet til ring 3.  

 

Ring 3 er en sterkt belastet kjørestrekning som ofte resulterer i køer av biler ved avkjøring til 

Rikshospitalet, dette trafikkbildet vil øke sterkt. Vår erfaring er at pasienten/pårørende som 

oftest kommer i privatbil/taxi/ helseekspress eller ambulanse.  
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Dette er spesielt sårbart ved akuttoppdrag og ved større hendelser.  

 

Det vil i hele byggeperioden (ca. 10 til 15 år) være forstyrrende anleggsdrift samtidig med full 

sykehusdrift med alle de påfølgende problemstillinger dette skaper.  

 

 

Bygg for psykisk helse og rusbehandling 

 

Dette er planlagt til Aker sykehus, tett opp til ring 3/Sinsenkrysset.  

Denne beliggenheten er svært lite gunstig for denne pasientgruppen. støy og luftforhold. 

Det planlagte behandlingsarealet er for lite, og tilgang til gode utendørsarealer er for dårlig, 

denne kombinasjonene er svært viktig i pasientbehandlingen.  

Et nytt bygg for psykisk helse og rusbehandling kan plasseres på Gaustad eller Ullevål tomta.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styret v/ Bjørn Wølstad-Knudsen 

Leder 

Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo  
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