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Merknader til oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for
Rikshospitalet
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til kunngjøring om oppstart
av ovennevnte plan. Dessverre sender vi våre innspill noen dager etter fristen, men håper likevel at
våre synspunkter kan følge saken videre i prosessen.
Generelt
NOF OA registrerer at Helse Sørøst vil avgrense planområdet til sykehusbebyggelsen mens PBE
foreslår å utvide planområdet til deler av Mærradalen, og at PBEs forslag er lagt til grunn.
Mærradalen er et viktig natur- og friluftslivsområde med Mærradalsbekken som sentralt landskaps- og naturelement, og med kantvegetasjon langs elveløpet som det må være en forutsetning
å bevare. NOF OA er skeptisk til bygging av bru og gangveg mot Ullernåsen stasjon og utvidelse
av Noreveien. Disse tiltakene vil gripe inn i naturområdet og elvedalen, og vil kunne forringe
de eksisterende verdiene. Ombygging av eksisterende bygg i vest utgjør også en trussel mot
naturmangfold og friluftsliv fordi det ligger tett inntil Mærradalsbekken. Her må det utøves stor
varsomhet ved bygging.
Detaljmerknader
Mærradalen fungerer som en viktig vilt- og trekkorridor. Mange fugler trekker opp gjennom dalen
om våren, og bygging av bru som foreslått kan bidra til å fragmentere Mærradalen. Dersom tiltaket
blir aktuelt å realisere må konsekvenser for landskap og natur utredes grundig. Det kan bli snakk
om to kryssende bruer over Mærradalen tett på hverandre. Muligens er det teknisk vanskelig å se på
muligheter for å etablere en gangbru under dagens T-banebru (bl.a. topografiutfordringer), men en
samlet løsning er klart å foretrekke dersom det skal bygges ny bru, men noe NOF OA altså fraråder.
Det kan i så fall bli aktuelt å kreve avbøtende tiltak.

Verken flora eller fauna er godt kartlagt i Mærradalen, og må utredes grundig i KU-fasen.
Slike undersøkelser må gjennomføres på den tida av året som er mest gunstig for å registrere
artsmangfold, det vil si på våren/forsommeren. NOF OA stiller gjerne sin fagkunnskap til
disposisjon når det gjelder kartlegging av fuglelivet. De dataene vi har så langt indikerer likevel at
området har stort potensial både for hekkefugl og for rastende fugl på trekk. Vintererle hekker fast i
området, og det er uvanlig stor tetthet av svarttrost, rødstrupe og ulike arter av sangere, blantannet
den relativt sjeldne bøksangeren.
Det som er skissert av utredningstemaer i oppstartsbrevet er verken tilstrekkelig omfattende eller
grundig nok. Som omtalt må både fugl, pattedyr og flora (ikke bare trær) i tillegg til vannfauna
kartlegges. Dessuten må bekkens funksjon som leveområde og elvedynamikken samt vannkvalitet/
forurensning utredes skikkelig.
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