
PRESSEMELDING 15.12.22  
 
Redd Ullevål Sykehus varsler søksmål mot Staten ved Kommunal- og Distriktsdepartementet og Klima- og 
miljødepartementet. Helsetjenesteaksjonen, Ris Vel og Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel vil erklære partshjelp. 
Grunnlaget for stevningen er at den statlige reguleringen som er igangsatt for å bygge ut Riks-hospitalet og rive 
deler av det eksisterende, etter vårt syn ikke er gyldig. Vi ønsker derfor å prøve saken for dom-stolen. Det er ikke 
foretatt noen utredning av miljøkonsekvenser i samsvar med de krav som oppstilles i EUs plan-direktiv. 
Manglende utredning i samsvar med direktivet må medføre at det kommende vedtaket vil være ugyldig.  
 
Plandirektivet krever at rimelige/reelle alternativer skal utredes og vurderes opp mot hverandre før en beslutning 
treffes. I 2015 var det klart at en delt løsning mellom Rikshospitalet/ Aker/Ullevål var et rimelig alternativ. Dette 
alternativet ble ikke vurdert i samsvar med Plandirektivets krav. Miljøkonsekvensene av de to alternativene er aldri 
sammenliknet, miljøhensyn har derfor aldri inngått som grunnlag for lokaliseringsbeslutningen. 

Redd Ullevål Sykehus med flere, har påpekt at Rikshospitalet/Aker/Ullevål alternativet ikke er utredet. I stedet 
laget Helse Sør-Øst en skinnutredning av et Ullevål-alternativ i ettertid, hvor det var lagt inn forutsetninger som 
sikret et negativt utfall, det var å flytte Rikshospitalet til Ullevål, opprettholde størrelsen på Aker og ikke endre 
funksjonsfordelingen mellom sykehusene tross langt bedre tomteforhold.  

Alternativet Rikshospitalet/Aker/Ullevål innebærer at det ikke er behov for å bygge ut Rikshospitalet – de negative 
konsekvensene som nevnt , vil forsvinne. På Ullevål er det rikelig plass til å bygge nye sykehusbygg uten å forstyrre 
driften av det eksisterende sykehuset i byggeperioden, til forskjell fra på Rikshospitalet hvor sykehuset må drives på 
en byggeplass i 10, kanskje 20 år. Planen for gjennomføringen av Nye Rikshospitalet er ikke realistisk.  

Groruddalen kan få lokalsykehus på Aker raskere i en Ullevål-løsning. Nye Rikshospitalet På Gaustad og Nye Aker 
er funksjonelt innvevd i hverandre fordi tomtene hver for seg og samlet, er for små. Med Ullevål som det store 
akuttsykehuset, kan funksjonene sorteres slik at Aker kan bygges som et selvstendig lokalsykehus, om mulig i 
morgen, uten å vente på en utbygging av Ullevål, det kan stå ferdig langt tidligere enn etter planen til HSØ. 

Tomten til Rikshospitalet på Gaustad er for liten til å samle de regionfunksjonene som i dag er delt mellom Ullevål 
og Rikshospitalet. Funksjonene planlegges nå krympet til det irrasjonelle og splittes mellom Rikshospitalet og Aker. I 
motsetning til på Ullevål hvor det er plass nok, kan ikke de alvorlige feilvurderingene bøtes på i fremtiden, alle 
tomtereserver er utbygget allerede i 2037.   

Rikshospitalet er i dag bygget lavt og i harmoni med Gaustad sykehus for å ikke ødelegge områdets natur- og 
verneverdier. Grøntområdene og turveidraget langs Sognsvannsbekken er en av Oslos inngangsporter til Marka. 
Turveinettet karakteriserer byen er derfor et av de viktigste elementene i Kommuneplanen for Oslo. 
Reguleringsplanen for dagens Rikshospital har som premiss at Gaustad Sykehus, som fredet, nasjonalt kulturminne 
skal ligge omkranset av grøntarealer, åpent i landskapet. Planen til HSØ bygger ned grøntdraget mellom sykehusene 
med høye og dominerende bygninger som vil «knuse» inntrykket av det lavmælte kulturminnet.  Riksantikvaren har 
reist innsigelse mot hele planen. 

Sykehusplanen til HSØ setter helse- og katastrofeberedskapen i fare. Traume- og akuttberedskapen skal deles 
mellom sykehusene fordi det ikke er plass til å holde spesialitetene samlet som på Ullevål i dag. Den sårbare Ring 3 
blir eneste realistiske forbindelse mellom sykehusene. Nye Rikshospitalet vil også mangle en god sekundær 
ambulanseadkomst (fluktvei). Planen til HSØ er å kjøre ambulansene på turveien langs Sognsvannsbekken, anslått til 
minst 30 ganger daglig. Manglende miljøhensyn viser lemfeldigheten som gjennomsyrer hele sykehusplanen.  
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