STEDET
TOMT OG OMGIVELSER

PROSJEKTETS RETNING

Østmarka psykiatriske sykehus ligger på et høydedrag
mellom fjorden i nord og et åpent, stort landskapsrom
i sør. Sykehusanlegget kan betraktes som en campus institusjonsbygg spredt i et vakkert parkanlegg. De hundre
år gamle opprinnelige sykehusbygningene danner en
symmetrisk formasjon rundt det sentrale, store parkrommet.
Senere utbygginger og utvidelser gjenspeiler de ulike
tidsepokene, med et mangfold av arkitektoniske uttrykk. Siste
tilskudd, det nye Akuttbygget, viser en sober tilpasning til det
historiske anlegget, både i tomtetilpasning, volum og form.
Tomten ligger øst på høydedraget, mot skogbrynet, med et
betydelig fall mot sør. Fra tomtens avgrensning mot nord og
øst faller det skogkledde terrenget bratt ned mot sjøen. En
karakteristisk, mindre tregruppe i tomtens midtre, østre parti
har kvaliteter som – så langt mulig - ønskes ivaretatt.
Tomtens topografi byr på både muligheter og utfordringer:
Høydeforskjellene utfordrer noen funksjonelle krav,
mens tomtens fall samtidig legger til rette for variasjon i
uteoppholdsarealer, med gode solforhold. Et flatere parti
inviterer til en naturlig plassering av bygningen.

DISPONERING AV TOMTEN
Det store uteoppholdsarealet er lagt i tomtens søndre del,
med gode solforhold og med fin utsikt over jordene mot
Ringve gård og mot åsranden i det fjerne. Landskapets
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høydeforskjeller utnyttes til å skape varierte opplevelser
og aktivitetsmuligheter, og arronderes for tilpasninger til
bygningen og aktiviteter som krever større flater, som blant
annet multibane, uteverksted og oppholdsterrasser.
Det nye bygget legges på det flatere partiet i tomtens
øvre del, og vender seg mot campus og besøkende som
ankommer langs alléen. Tomtens fall både mot vest og sør
utnyttes til innpassing av en underetasje. Sengetunene
legges mot tomtens rolige parti mot skogbrynet, mens
kontorer og publikumsrettede funksjoner vender seg mot
det øvrige sykehusområdet. Det etableres mindre, skjermede
uteoppholdsarealer lokalt ved sengetun og aktivitetsbygg
som bidrar til å underdele utearealene i større og mindre
soner med differensiert grad av aktivtitet og ro.
Landskapskvalitetene i det nordre tomtepartiet rundt kollen
beholder de naturlige kvalitetene uten større inngrep. Senere
utvidelser av Sikkerhetsavdelingen vil skje i dette området.
Den nye Sikkerhetsavdelingen vil i likhet med Akuttbygget
ligge i randsonen av det sentrale parkrommet. Vi spiller ikke
inn nok et nytt kort, men gir det nye bygget et slektskap
til Akuttbygget både med hensyn til høyde og volum,
fasadeuttrykk og materialbruk – i en stillfaren tilnærming til
det historiske bygningsmiljøet. De to nye byggene danner
sammen med de gamle et helhetlig bygningsmiljø rundt
senter i campus, der det historiske anlegget fortsatt får spille
en viktig rolle.

AVVISNINGSGJERDE

GÅRDHAGE
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GRØNNT GJERDE
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P (2 stk.)

GÅRDHAGE
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EL P (2 stk.)

GÅRDHAGE

AVVISNINGSGJERDE
P (3 stk.)
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PORT

RØYKETAK
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OPPLEVELSESSTI
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OPPHOLDSTERRASSE
STYRKETRENING
SKILØYPE

AVVISNINGSGJERDE

BALLVEGG
OMRÅDESIKRING
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SKRÅNINGSLØP

AKTIVITETSHAGE
LYSNINGEN-MULTIBANE
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FJERNVIRKNING
STANDPUNKT 1: SETT FRA RINGVE MUSEUM
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FJERNVIRKNING
SETT FRA FAGERHEIM ALLÉ

FJERNVIRKNING
STANDPUNKT 2: FAGERHEIM ALLÉ
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FJERNVIRKNING
SETT FRA OLAV ENGELBREKTSSONS ALLÉ

FJERNVIRKNING
STANDPUNKT 3: OLAV ENGELBREKTSSONS ALLÉ
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FJERNVIRKNING
SETT FRA OLAV ENGELBREKTSSONS ALLÉ

FJERNVIRKNING
STANDPUNKT 4
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I KONTAKT MED LANDSKAPET
Grunnens drastisk skrånende og bølgende terreng utgjør,
sammen med det omfavnende skogbrynet mot fjorden, stedets
særegne landskapelige trekk. Utomhusplanene har til hensikt å
bevare og framheve disse landskapelige hovedtrekkene, som er
karakteristiske for Ladehalvøya.

UTOMHUS
ADKOMST
Det nye Sikkerhetsbygget innskriver seg i det historiske
Østmarka-anlegget og skaper en skånsom avslutning på
herregårdslandskapet, hvis parkkarakter kjennetegnes ved
store løvtrær i en bløt, bølgende gressbunn. På samme
måte som de eksisterende parkbygninger plasserer
Sikkerhetsbygget seg direkte ned i en bløt bakket parkbunn.
Bygningen ligger tilbaketrukket fra veien og omfavnes av de
bevarte, store lønnetrærne som danner en grønn overgang
mellom park og bygning. Langs veien føres rekken av spissog platanlønn til ende, og inn mot bygningen suppleres det
med bjørk og lerk som danner et lyst og flimrende løvfilter.
Den offentlige ankomstplassen markerer seg ved at det
dannes en pause i veiens trerekke. Her skyter én samlende
belegningsflate seg ut mellom bygningen og parkveien, og
leder inn til hovedinngangen. Avstigning, handikapparkering
og varelevering foregår på en robust og taktil flate av kostet
betong. Bevegelser bortover plassen dirigeres av en stor
grønn øy av trær og planter. Sykkelparkering er plassert
rett ved hovedinngangen, delvis integrert i en nisje langs
bygningsfasaden og delvis i den grønne parkbunnen i
periferien av ankomstplassen. Parkeringen er ubesværet

og diskret plassert under de eksisterende parktrærne langs
veien. Ambulansemottaket nord for bygningen avskjermes
av parktrær og en terrengskråning som leder opp til
pasientnivået, slik at det er nivåfri inngang fra ambulansen.

INDRE GÅRDSROM
Det etableres fire indre gårdsrom, samt mindre uteplasser lagt
innerst i de grønne naturkilene mellom bygningskroppene.
Disse gårdsrommene og uteplassene er organisert slik at
de imøtekommer pasientens skiftende behov, og plassert
i nær tilknytning til pasientenes oppholdsarealer. Dette
nærhetsprinsippet betyr at det er trygt og lett tilgjengelig å
bevege seg ut i hagene, og det vil bidra til å øke den daglige
bruken av uterommene.
Gårdsrommene varierer i størrelse fra mindre, lett
overskuelige og avskjermede oppholdssoner til de større
gårdsrom i pasientområdene. Likeledes varierer uttrykk
og intensiteten av sanseopplevelser. I de avskjermede
gårdsrommene etableres et enkelt og rolig rom med kjølige
blågrønne farger og et avgrenset utvalg av planter. De større
gårdsrom i pasientavsnittene har varmere farger og flere lukt-,
smaks- og fargeinntrykk i beplantningen.

NYTT SIKKERHETSBYGG ST. OLAVS HOSPITAL
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TETT MØRK
SKOGKANT

TETT MØRK
SKOGKANT

LYS/LANGE KIKK LYS/LANGE KIKK

SKOGSRAMMEN

Skogbrynet blir gjort mykere og trekkes inn i bløte

Skogbrynet danner en vakker grønn ramme om

overganger. Det lysnes i brynet gjennom å tynne lett ut.

tomten, men er i dag veldig tett og mørk.

i tillegg plantes det ytterligere trær for å skape en myk
overgang med lys mellom trærne, samt få noen lange
kikk mellom trærne.

DET STORE LANDSKAPSROMMET –
AKTIVITETSHAGEN
Det store felles landskapsrommet omkranser bygningen mot
øst og inndeles i to seksjoner, hvor den nordligste primært
er et landskapsrom man ser ut på, mens den sydlige hagen
utgjør en felles aktivitetshage med mange forskjellige tilbud
og muligheter. De to seksjonene adskilles av områdesikringen
med porter mellom delområdene. Oppdelingen i flere
seksjoner gir fleksibilitet i hverdagen.
Langs aktivitetsbygningens sydvendte fasade brer en stor
solterrasse seg ut med opphold og utsyn ned over hele
hagen. Dette er et lunt sted for opphold i solen langs veggen,
og mulighet for bordtennisspill. En mer avskjermet aktivitet
foregår på ballveggen som er plassert perifert på terrassen.
Trær inndeler terrassen i mindre soner og som rom i rommet.

hagen. Underveis langs stiforløpet plasseres betongsokler
– «plinter» - som sittebenker, pausesteder for avslapning,
men «plintene» kan også brukes som treningsmøbler. En
skiløype løper ned gresskråningen mellom terrassen og
balansebakkene hvor skiene kan testes etter reparasjon i
skiwokshopen.
Sentralt i hagens åpne gresskråning skubber multibanen seg
inn i terrenget, som en lysning. Denne åpne lysningen favnes
av sydvestvendte oppholdstrinn i gresset som både skjermer
mot den østlige delen av hagen, men også etablerer et sosialt
samlingsrom, hvor det samtidig kan foregå forskjellige typer
ballspill og aktiviteter i gresskråningen for både trening og
opphold.
Stien etableres i betong som kostes for å gjøre den sklisikker i
det bratte terrenget.

Solterrassen innsnevres ved bygningsgavlene til et stiforløp
som beveger seg med terrenget, 240 meter rundt i hele

SIKKERHETSBYGG ØSTMARKA
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ETTERMIDDAGSSOL

TERRENG MED SOL OG OPPLEVELSER HELE DAGEN

STI MED OPPLEVELSER I SAMSPILL MED TERRENGET

Terrenget har i dag et ensidig fall mot øst. Forslaget utnytter den vakre skråningen

OPPLEVELSER MED TERRENGET

til å etablere varierte landskapssteder hvor terrenget orienteres mot henholdsvis
morgen-, middags-, ettermiddags- og kveldssol.

Stien følger terrenget og gir opplevelser i landskapet langs en 230 meter lang
sti-loop som leder rundt i den sydlige aktivitetshagen. Her finnes det opplevelser
med forskjellige stemninger integrert for hver ca. 30. meter. Aktivitetene spender i
intensitet fra rolig opphold i plommelunden til bratt trappeløp.

OPPHOLDSTRINN I GRESSET

OPPHOLDSTRINN I GRESSET

OPPHOLDSTRINN I GRESSET

SYKKEL-, TRE- OG SKIVERKSTED

STYRKETRENINGSTASJON

FRUKTLUND

OPPLEVELSESSTI

NYTTEHAGE - HEVET BED

Arbeidsbord, opphold, overdekke,

Naturlig integrerte styrketrenings-

Frukttrær som eple, plomme, pære.

Den rå betongstien i det grønne

Dyrking av jordbær, fjellrips, mv.

pumpe, slagbenk, oppholdsbenker.

fasiliteter, i lette konstruksjoner er fast

Frukten skal gjerne plukkes og kan

gir adgang til aktivitetshagen med

plassert i terrenget.

tilberedes i treningskjøkkenet.

opplevelser underveis.
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YTRE GRØNNE RAMMER - INNKIKK OG UTKIKK

BELYSNING

OMRÅDESIKRING

Grunnen innrammes av skogen som fortsetter nedover
skråningen mot vannet. Den grønne rammen bevares og
avsluttes omkring hele grunnen og skjermer for innkikk til
de store felleshagene og bygningen. Det mørke skogbrynet
lysnes gjennom en lett uttynning og nyplanting av trær
som ”springer” inn i hagerommet og mykner opp skogens
brå avslutning. Dermed etableres en myk overgang mellom
bygningen og skogen, og det skapes samtidig et visuelt
naturrom som man kan se ut på, som er lyst og der lyset
filtreres ned gjennom løvet.

Langs ankomstveien suppleres den eksisterende
veibelysningen med pullerter, som diskret markerer
parkeringen, mens parklamper i form av 4,5 meter høye
master framhever og leder mot ankomstplassen.
I gårdsrommene integreres belysningen i oppholdsplintene,
noe som skaper en dempet stemningsbelysning som gir
mulighet for å kunne se ut på hagen i årets og døgnets mørke
timer. Funksjonsmessig vil lyset fra bygningen lyse opp
gårdsrommene.

Avvisningsgjerde etableres rundt hele uteområdet og
avsikrer således utearealer og gårdhager nord for bygningen,
utearealer øst for bygningen, samt aktivitetshagen som ligger
i syd. Områdesikringen omslutter hele aktivitetshagen, hvor
det er full oversikt over hele det sikrede uteområdet.

Mellom bygningen og skogbrynet etableres mindre, lokale,
myke bakker, som danner buffer mellom bygningen og
skogen og sikrer mot innkikk, men også skaper en visuell
opplevelse sett fra inne i huset.
Beplantningen viderefører skogens hjemmehørende arter
som bjørk, lerk, furu og gran for å integrere landskapsrommet
naturlig i sine omgivelser.
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I det store landskapsrommet, aktivitetshagen, er stien
opplyst med pullertbelysning, plassert ved betongsokler og
aktivitetssoner. Master sørger for belysning av multibanen og
muliggjør ballspill og aktivitet også i mørke ettermiddags- og
kveldstimer.

Gjerdet utføres slik at det ikke kan forseres, samtidig som det
ved hjelp av avvisningsgjerdet sikres begrenset innsyn fra
utsiden. Området mellom hovedgjerdet og avvisningsgjerdet
- den sterile sonen - er kameraovervåket og tilgjengelig for
teknisk personell for vedlikehold. Terrenget i den sterile sonen,
hvor det naturlig er et utilgjengelig bratt fall, er regulert slik
at det vil være mulig å kjøre med f.eks. snørydderedskap.
Adgang til den sterile sonen fra veien, over gressplenen med
eksisterende trær, anlegges i gressmakadam slik at den kan
tåle belastning fra ferdsel med kjøreredskap, men stadig
framstå grønn og dermed innskrive seg i parkens helhet.

C+34,2
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Utvidelse

FASADE SØR
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FASADE VEST

EKSTERIØR, FASADEUTTRYKK
Sikkerhetsbygget inngår i en etablert kontekst med
frittliggende bygninger i et stort parkområde. Det åpne
parkrommet vest for tomten er definert av fire av de
opprinnelige sykehusbyggene, supplert av det nye
Akuttbygget. Det nye Sikkerhetsbygget tar opp i seg
karaktertrekk fra dette siste tilskuddet og videreutvikler dette
slik at det etableres et sammenhengende formmessig grep og
uttrykk rundt parkrommet.

FASADE NORD
0

5

10

Byggets fasader er rolige og avdempede, forblendet med
tegl med et variert spill innen en gyllen fargetone. Vindusog glassfelt har innslag av mindre, trekledde partier, som
tilfører fasaden variasjon. En forskyvning i fasadeforløpet
bidrar til å definere forplassen; et inntrukket hjørne markerer
hovedinngangen og en nisje i ytterveggen gir overdekning
over sykkelparkering og porten til varemottaket.
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MATERIALER
UTVENDIG

Fasadene på det nye Sikkerhetsbygget skal stå i
dialog med eksisterende, omliggende bebyggelse,
tilfredsstille robusthets- og sikkerhetskrav samt ha et lavt
vedlikeholdsbehov. De historiske bygningene har malte,
pussede fasader; det nye Akuttbygget har en teglforblendet
fasade.
Sikkerhetsbyggets fasader gis en utforming, material- og
fargebruk som er beslektet med Akuttbygget. Ytterveggene
forblendes med en lys, gyllen tegl med plane fuger. Mindre,
tette partier i glassfelt, som i fasadene rundt gårdhagene,
kles med trepanel, trekledning gjenfinnes også i partier
i vindusfelt. Vinduer og beslag utføres i aluminium med
utvendig farge avstemt mot teglsteinen.

lydkrav. Kunstnerisk bearbeidet foliering skjermer mot innsyn.
Omfang og løsninger vil være gjenstand for nærmere
drøftinger i samspillfasen.
HIMLINGER

I pasientsonene ligger himlinger med minimumshøyde
3 meter over gulv. For skjult framføring av elektro og
sprinkler, monteres nedforede himlinger med fastskrudde
plater som kun kan åpnes med spesialverktøy. Korridorer
og fellessoner utføres med akustisk himling av fastskrudde
treullsementplater på stålrigler. Underordnede rom i
robusthetssone 0 har nedtagbare himlinger.
ROBUSTHET

Materialbruk, innredning og utstyr følger robusthetsmatrisen,
kfr vedlagte robusthetsplaner.

KUNSTERISK UTSMYKNING
Solavskjerming utføres i duk – «screens» - som skjermer
godt mot sol og innsyn, men ivaretar et visst utsyn.
Solavskjermingen legges skjult bak teglforblendingen.
INNVENDIG

Interiørene skal ha en robust materialbruk, som følger
robusthetsmatrisens krav, men også generelt gir et slitesterkt,
vedlikeholds- og renholdsvennlig bygg.
GULV

Gulvet får et slitesterkt belegg; det foreslås utstøpt
polyuretanbelegg i pasientområdene, inklusive
pasientbadene og trafikkarealene, og linoleum banebelegg i
kontorsonen.
I den store multifunksjonssalen legges parkett sportsgulv; og
parkett i personalets hvile-/spiserom.
VEGGER

Murte vegger pusses og males, tilsvarende males betongflater
i pasientenes daglige oppholdsarealer, mens betongsøyler og
-flater i mer generelle arealer står ubehandlet. Vegger i våtrom
som pasientbad, dusjrom samt i kjøkkener kles med flis med
epoxy fugemasse.
For å gi personalet god oversikt og for å gi planløsningene
åpenhet og godt dagslystilfang, er det et større omfang av
glassvegger og -felter mellom fellesrom og korridorer samt
tilstøtende arealer. Glassveggene tilfredsstiller brann- og

Kunstnerisk utsmykning inngår ikke i prosjektet. Det bør like
fullt vurderes å integrere eventuell kunstnerisk utsmykning
i det arkitektoniske og funksjonelle konseptet. Dette kan
omfatte et helhetlig konsept for fargesetting, og for å la
innsynsskjermingen av glassveggene bli et aktivt element i
interiørene – og som en del av de helende omgivelsene.

UNIVERSELL UTFORMING
Gode løsninger for universell utforming er et viktig premiss for
så vel byggets som uteområdets løsninger, og omfatter blant
annet lesbar plandisponering, tydelige trafikklinjer, gode
orienteringsforhold ved bevisst bruk av dagslys og kunstlys,
god dimensjonering og utforming av rom, fargebruk og
taktile ledelinjer og skilt.

KONSTRUKSJON
Bygget oppføres med bærende konstruksjoner i plasstøpt og/
eller prefabrikkert betong, og med dekker i plasstøpt betong.
Yttervegger i døgnenheten utføres i betong, utvendig isolert
og teglforblendet, i kontorsonen som isolert klimavegg med
utvendig teglforblending. Skillevegger i sengeområdene
utføres dels i lettaggregatbetong med armert puss; dels i
betong. I robusthetssone 0 utføres lette innervegger som
stendervegger med gipsplater.
Taket over den store plenumssalen/gymsalen bæres av
fagverksdragere i tre på en trekonstruksjon som gir en tydelig
identitet til anleggets største rom.
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