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HØRINGSUTTALELSE
PLANPROGRAM - UTVIKLING AV AKER SYKEHUSOMRÅDE
Groruddalen Miljøforum (GM) stiller seg udelt positivt til at Omsorgsbygg Oslo KF og Helse
Sør-Øst RHF skal videreutvikle Aker Sykehusområde med storbylegevakt og nytt
lokalsykehus med somatikk, psykisk helsevern mm. Samtidig planlegges det å igangsette
prosjektering av et nytt storsykehus på Gaustad. Dette vil være et særdeles omfattende og
langvarig prosjekt, bl.a. på grunn av kompliserte eiendomsforhold samt usikkerhet forbundet
med enorme kostnader. GM mener derfor at sykehusplanleggingen på Aker og Gaustad må
foregå parallelt.
Bydelstilhørighet:
Etter det GM har forstått, vil det i det nye lokalsykehuset hovedsakelig være funksjoner for
akuttbehandling, som ikke kommer inn under retten til fritt sykehusvalg. Det må være en
forutsetning at lokalsykehuset er tilgjengelig for alle de fire bydelene i Groruddalen.
Samferdsel, veiforbindelser og utemiljø
Planarealet er i vest og sør avgrenset av de tunge ferdselsårene Trondheimsveien og Dag
Hammarskiölds vei. Sinsenveien er belastet med mye fremmedparkering og kan fremstå som
trang og uoversiktlig. Veisystemet har en barrierevirkning, særlig for syklende og gående.
I henhold til kommunens målsetting om redusert biltrafikk mener GM at sykehusområdet må
gjøres lett tilgjengelig for reisende med kollektivtrafikk, syklende og gående, både for
pasienter, besøkende, storbylegevaktens og sykehusets personale. Sykehusområdet bør være
lett tilgjengelig fra alle nærliggende kollektivholdeplasser samt fra Sinsen T-banestasjon.
Arbeidet med nedgradering av Trondheimsveien og anlegg av trikkelinje bør foregå parallelt
med utbyggingen. Det bør ikke legges opp til omfattende parkeringsmuligheter. Muligheter
for gjennomkjøring på sykehusområdet bør begrenses. Bydel Bjerke vurderer å etablere
beboerparkering i Sinsenveien for å begrense fremmedparkeringen. Det bør etableres
trivelige og innbydende uterom på sykehusområdet.
Kulturminner og grøntstruktur
På Aker har det vært sykehus – og omsorgsfunksjoner siden 1885, og sykehusområdet har
vært utviklet gradvis i forskjellige epoker gjennom 132 år. I forbindelse med en betydelig
utvidelse og restaurering av bygningsmassen er det viktig å ta vare på de historiefortellende
elementene innen planområdet. Dette gjelder også det som er igjen av den opprinnelige
gjennomgående alleen og den lille kollen midt i området. Det er mange store, gamle trær på

sykehusområdet som bør bevares. GMs vurdering er at riving av høyblokken er et riktig grep
med henblikk på reetablering av den historiske, grønne allèen. Det foreslås en relativt høy
utnyttelsesgrad på deler av sykehusområdet som i dag er sparsomt bebygget. Her finner man
flere av de bygningene som byantikvaren har vurdert som verneverdige. GM har forståelse for
behovet for en utvidet og fornyet bygningsmasse, men det blir viktig å innpasse de verneverdige byggene i nye bygningsstrukturer. Dette gjelder også interiører som er vurdert som
verneverdige.
Av særlig stor betydning vil det være å restaurere det som gjenstår av de gamle Akergårdene
med tilhørende grøntstruktur; Tonsen gård, inkludert fattiggården, låven og Sinsen gård med
drengestuen. Sistnevnte er kjent helt fra 1300-tallet. Disse bygningene bør fortsatt være
frittstående og ikke innpasses i ny bygningsmasse.
Miljø
GM støtter ambisjonen om klimanøytrale løsninger for energi, renovasjon, oppvarming og
massehåndtering. Det bør vurderes løsninger for lokal produksjon av energi.
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