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Gaustadalléen 3, Gaustad sykehusområde 
Overordnet vurdering av reguleringsrisiko  

Sakens bakgrunn og hensikt 

I dialogmøte 4 den 17. oktober 2018 ble bemerkninger fra forrige høring av planprogrammet 

gjennomgått. Planprogrammet ligger nå ute  på nytt offentlig ettersyn og tidsbegrenset høring. 

Helse Sør-Øst (HSØ) arbeider nå parallelt med foreløpig konseptrapport og skisseprosjekt som 

HSØ oversendte 19.november 2018 (dok. 103 i vårt saksinnsyn). HSØ ønsker en vurdering fra 

Plan- og bygningsetaten (PBE) av reguleringsrisiko knyttet til skisser fra konseptfasene, før 

skisseprosjektet behandles i OUS og HSØ i desember. Det er avholdt et dialogmøte om dette 

22.november 2018. 

PBE hadde til dette møtet ikke laget en fullverdig reguleringsrisikovurdering, men har gjort en 

grov overordnet vurdering innenfor det tidsrommet som er gitt. Denne oversendes her. 

PBEs vurdering peker på elementer ved de ulike konseptene og skisseprosjektet som kan gi særlig 

reguleringsrisiko, og er en tydeliggjøring av føringer fra det foreslåtte planprogrammet og 

Område- og prosessavklaring. Som grunnlagsdokumenter for vurderingen bruker PBE også 

Kommuneplanen, høyhusstrategien, rikspolitiske retningslinjer og innkomne bemerkninger til det 

foreslåtte planprogrammet. 

Elementer i prosjektet som ikke er tilstrekkelig belyst og må avklares tidlig, 
ettersom de gir premisser for løsningen 

Følgende tema gir høy reguleringsrisiko for alle konseptene.  Dette er sterkt premissgivende tema 

som må håndteres og utredes tidlig i reguleringsprosessen. Gode løsninger på disse 

problemstillingene vil redusere den totale reguleringsrisikoen vesentlig.  

Byggeområdets utstrekning: PBE har ikke grunnlag for å ta stilling til totalt behov for bruksareal i 

sykehuset, men er opptatt av at reguleringsforslaget må ivareta tilstrekkelig areal over tid. PBE 

mener området som foreslås for ny bebyggelse er for lite i forhold til HSØs planlagte bruksareal 

for sykehuset. De nyeste skissene har tydeliggjort dette. PBE mener at et sykehus i dette omfang 

må innebære at UiOs tomt med  Domus Medica og Odontologica, samt parkeringstomten må 

vurderes for både sykehus- og universitetsfunksjoner, evt. også arealene sør for Ring 3.  
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Kulturminneverdier: De skisserte konseptene tar etter PBEs mening ikke tilstrekkelig hensyn til 

kulturminneverdiene i det fredete Gaustad sykehus med de bevaringsregulerte omgivelsene. PBE 

minner om Riksantikvarens uttalelse til 2. gangs høring av planprogrammet: «…Riksantikvaren 

vil avslutningsvis understreke at anlegget på Gaustad har nasjonal interesse. All planlegging av 

ny bebyggelse i nærheten av anlegget må ta tilbørlig hensyn til disse nasjonale interessene. 

Riksantikvaren vil kunne vurdere å reise innsigelse hvis reguleringsplanen åpner for utbygging 

som ikke er forenlig med kulturminneverdiene i området.»  Dette medfører svært høy 

reguleringsrisiko, men kommer ikke fram i konseptrapporten verken på side 30 eller 61. 

Landskapsverdier: Elvelandskapet, turveiene og grøntområdet mellom dagens to sykehus er 

viktig overordnet grønnstruktur, jf. Kommuneplan 2015. 

Støy: Plassering av pasientrom mot støykilde gir økt risiko. Støy er et viktig KU tema, der  

utredningene vil legge føringer for utforming av byggene, planløsning og plassering av rom. 

Trafikk: Lavere parkeringsdekning for bil, høyere for sykkel og god kollektivdekning er en 

politisk føring. P-kjeller, god atkomst, nødatkomst og logistikk må løses uten å komme i konflikt 

med landskap og kulturminner. 

Krav om opparbeidelse av tiltak i og utenfor planområdet: Vi viser til kommuneplanens 

forutsigbarhetsvedtak om rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Vi viser også til vår 

område- og prosessavklaring. Konseptrapporten side 150 sier at det ikke er tatt høyde for 

eventuelle infrastrukturtiltak ut over prosjektets behov. PBE gjør oppmerksom på at 

utilstrekkelige trekkefølgebestemmelser i reguleringsforslaget vil medføre høy reguleringsrisiko. 

Vurdering av elementer som kan gi særlig økt reguleringsrisiko 

Utbyggingskonseptene som vurderes er: Konsept nord, Konsept sør, Konsept  øst og 

Skisseprosjekt mottatt 19. nov. 2018.11.22. 

Illustrasjonsgrunnlaget fra de tidligere konseptskissene er prinsipielle og noe uklare.  

Konsept nord 
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Tema Reguleringsrisiko  

Høyder:  
 

Middels Beskrevet inntil 7-9 etasjer er etter alt å 

dømme ikke i strid med den vedtatte 

høyhusstrategien (inntil 42m høyde). Høydene 

er imidlertid ikke tilpasset dagens 

Rikshospitalet og det fredete Gaustad sykehus. 

Bevaringshensyn:  
 

Svært  høy Bebyggelse plassert i regulert bevaringsområde 

mellom Gaustad og Sognsvannsveien gir svært 

høy reguleringsrisiko. Kommuneplanen 

opprettholder bevaringsreguleringen. 

Riksantikvaren har uttalt at de vil vurdere 

innsigelse. 

Landskap, blågrønn 

struktur 

Høy Omregulering av friområder / fellesområder til 

bebyggelse krever erstatningsareal iht. 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og 

unge. Grøntdraget øst for Sognsvannsveien er 

opprettholdt i Kommuneplan 2015. Plassering 

av bebyggelse i grøntdraget mellom 

sykehusene svekker et viktig landskapstrekk. 

Trinn 2 ser ut til å bygges i regulert friområde 

ved Sognsvannsbekken, uten tilstrekkelig 

avstand til  elvelandskapet.  

Byrom og bymessig 

sammenheng: 
 

Middels høy Tung utvikling mot nord utnytter ikke 

kollektivdekningen i området, i strid med 

Rikspolitiske retningslinjer for areal- og 

transportplanlegging. Bebyggelsen i nord  har 

liten sammenheng med nærområdets 

bebyggelse (Gaustad, Rikshospitalet og 

tilliggende boligbebyggelse). Det er positivt å 

opprettholde dagens atkomsttorg, som inngår i 

Kommunedelplan for torg og møteplasser. 

Konsept  sør 
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Høyder Svært høy Illustrerte bygg på 14-15 sykehusetasjer er 

over 42m høye, i strid med den vedtatte 

høyhusstrategien og derved Kommuneplan 

2015. Strategien fraråder høyhus i elvedrag 

mm. Dere må utarbeide et alternativ som viser 

maksimal byggehøyde 42m.  

Bevaringshensyn Middels Konseptet viser ikke bebyggelse i 

bevaringsregulert grøntområde rundt Gaustad 

sykehus. Men høyder og bebyggelsen i trinn 2  

må vurderes mot fredet / bevaringsverdig 

Gaustad sykehus. 

Landskap, blågrønn 

struktur 

Middels Omregulering av friområder til bebyggelse 

krever erstatningsareal iht. RPR for barn og 

unge. Trinn 2 ser ut til å bygges i regulert 

friområde ved Sognsvannsbekken, uten 

tilstrekkelig avstand til  elvelandskapet. 

Byrom og bymessig 

sammenheng 

Middels  Dagens atkomsttorg vist i KDP T+M fjernes. 

Mister sammenhengen øst – vest mellom 

atkomsttorg og elvelandskapet. 

 

 

Konsept  øst 

 

Høyder Høy Illustrert bygg på inntil 10 etasjer er 

sannsynligvis over 42m høyt, ettersom sykehus 

etasjer vanligvis er 4-5m etasjehøyde. Dette er 

i strid med høyhusstrategien og derved 

Kommuneplanen. Dere må utarbeide et 

alternativ som viser maksimal byggehøyde 

42m.  

Bevaringshensyn Svært høy  Gaustad sykehus er fredet, og landskapsparken 

rundt er regulert til bevaring. Bebyggelse 
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plassert i område regulert til bevaring park gir 

svært høy reguleringsrisiko. Riksantikvaren har 

uttalt at de vil vurdere innsigelse. 

Landskap, blågrønn 

struktur 

Høy Bebyggelse i regulert (felles) landskapspark vil 

medføre krav om erstatningsareal iht RPR barn 

og unge. Plassering av bebyggelse i 

grøntdraget mellom sykehusene svekker et 

viktig landskapstrekk. Trinn 2 ser ut til å 

bygges i regulert friområde ved 

Sognsvannsbekken, uten tilstrekkelig avstand 

til  elvelandskapet. 

Byrom og bymessig 

sammenheng 

Høy Bebyggelsen bryter sammenhengen mellom 

RH og Gaustad. Dagens atkomsttorg, som 

inngår i KDP for torg og møteplasser, flyttes 

og  mister kontakt med elvelandskapet.  

KAM - Skisseprosjekt nov. 2018 (videreutvikling av Konsept sør og øst) 

(Her vist byggetrinn 1) 

 

Planlagt byggeområde er 

for lite i forhold til 

utnyttelsen 

Svært høy Konseptets utstrekning / byggeområde for ny 

bebyggelse er for lite i forhold til planlagt 

utnyttelse. Det bygges hovedsakelig på 

ubebygde områder: på dagens torg, på regulert, 

delvis kommunalt eid grøntområde og i 

turveien / elvelandskapet. Dette er i strid med 

Kommuneplanen som opprettholder disse 

arealene ubebygd. Lite byggeområde medfører 

svært kompakt og høy bebyggelse. Det 

innebærer en massiv utbygging tett inn på 

Rikshospitalet som svekker dettes 

arkitektoniske kvaliteter. Det innebærer også 

massiv utbygging tett inn på elvelandskap og 
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tilliggende boliger i vest. 

Utviklingsområdet for felles planlegging i 

Kommuneplanen foreslås kun for parkering og 

varemottak, dette er i strid med §11.2. 

Det beskrives 50% økning av bilparkerings-

plasser, mens Byrådets strategi er lavere 

parkeringsdekning for bil. Dette må redegjøres 

nærmere for. 

Høyder:   

 
 

Svært høy Høyhusstrategien åpner ikke for høyhus i dette 

området. Strategien opprettholdes i 

Kommuneplan 2015. Høyhus defineres som 

bygg over 42m. Strategien fraråder høyhus  på 

høydedrag, i elvedrag, i knutepunkt langs Ring 

3, og monumentale bygninger må ikke bli 

utsatt for konkurranse fra nye høyhus. 

Gaustadområdet har flere av disse kriteriene. 

Høyhus, der de aksepteres, bør i følge 

strategien utformes som slanke, skulpturelt 

utformete tårnbygg. 

Med bygg på rundt 76m høyde gir dette 

konseptet en svært høy reguleringsrisiko. I 

tillegg er de utformet som en svært kompakt 

kamstruktur. 

I samsvar med vedtatt høyhusstrategi må dere 

utarbeide et planalternativ med byggehøyder 

inntil 42m.  
 

Bevaringshensyn:   Svært høy Gaustad sykehus er fredet, og landskapet rundt 

er regulert til bevaring. Konseptet innebærer en 

massiv utbygging nær Gaustad. Bebyggelse 

plassert i område regulert til bevaring park gir 

svært høy reguleringsrisiko. Det gir også 

omleggingen av Sognsvannsveien. 

Riksantikvaren har uttalt at de vil vurdere 

innsigelse. 

Landskap, blågrønn 

struktur 

Høy Grønnstrukturen og turveiene i området inngår 

i Kommuneplanen, og utbygging i disse er i 

strid med Kommuneplanens § 12.1 og §13.3. 

Konseptet svekker det overordnete turveidraget 

B1 ved å legge hovedtyngden av ny 

bebyggelse inntil turveien. 

Bebyggelse i regulert turvei og i (felles) 

landskapspark vil medføre krav om 

erstatningsareal iht RPR for barn og unge. 

Bebyggelse og anlegg tett på Sognsvanns-

bekken, herunder trinn 2 (med beskrevet 

terrengendringer og mur mot bekken) er etter 

alt å dømme i konflikt med kommuneplanens 
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retningslinje til §13.3 om avstand 20 m til 

vannkant hovedløp.  

Byrom og bymessig 

sammenheng:  
 

Høy Dagens gode sammenheng mellom 

Rikshospitalet og Gaustad sykehus sin 

bebyggelsesstruktur blir brutt av de foreslåtte 

dimensjonene i nye bygg. 

Atkomsttorget som foreslås får ingen 

ettermiddagssol.  

Omlegging av atkomstveier med sirkulær 

kjøring svekker byrommet mellom Gaustad og 

RH og danner en isolert «øy» med gamle 

Gaustad sin gårdsbebyggelse. 
 

 

 

 

 

Plan- og bygningsetaten 

Avdeling for områdeutvikling 

Områdeutvikling vest 
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