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148. löggjafarþing.

Það liggur fyrir að þau álit sem hafa verið gefin út um staðsetningu Nýs Landspítala eru að verða 

tveggja áratuga gömul. Álitin voru á ýmsa vegu. Eitt komst að þeirri niðurstöðu að best væri að 
byggja upp Þjóðarsjúkrahús til langrar og ófyrirséðar framtíðar við Hringbraut. Önnur töldu rétt að 

horfa til uppbyggingar í Fossvogi. En mörg töldu að best væri að byggja nýtt sjúkrahús frá grunni.

Á þeim mörgu árum sem liðin eru hefur allt skipulagsumhverfið breyst þannig að þær stoðir sem 
ákvörðunin um uppbyggingu við Hringbraut stóðu á eru brosnar. Nú er umhverfið allt annað og kallar 
á að ákvörðunin verði endurskoðuð í ljósi þeirra breytinga sem hafa orðið í skipulaginu og í viðhorfi 

almennings.

Það er mjög mikilvægt að það ríki almenn sannfæring fyrir því hvar sjúkrahúsið verður byggt. Sú 
sannfæring er ekki fyrir hendi í þjóðfélaginu eða meðal starfsmanna heilbrigðis stétta.

Ástæðurnar eru margar, m.a. skipulagslegs eðlis en einnig fjárhagslegs- og framkvæmdalegs eðlis.

Varðandi skipulagsmálin er einkum bent á að aðgengi að spítalanum við Hringbraut er ekki í líkingu 

við það sem var þegar staðurinn var ákveðinn árið 2002.

Síðan þá hefur Reykjavíkurflugvöllur verið lagður af í skipulaginu. Hætt hefur verið við mikilvægar 

umferðatengingar eins og Holtsgöng undir Skólavörðuholt. Sama á við um Öskjuhlíðargöng og göng 
undir Kópavog. Hætt hefur verið við Miklubraut í stokk. Sama á við um ein átta mislæg gatnamót 
vestan Elliðaáa, þar á meðal þriggja hæða mislæg gatnamót á mótum Kringlumýrarbrautar og 

Miklubrautar.

Komið hefur fram á síðustu vikum að reiknað er með að einungir 3-4 af hverjum 10 starfsmönnum 
spítalans muni hafa tækifæri til þess að sækja vinnu sína á einkabifreið sinni. Þetta mun gera það að 
verkum að Nýr Landspítali verður ekki eins vinsæll og eftirsóttur vinnustaður og hann annars gæti 

orðið.

Það má svo bæta því við að ef nýlegar áætlanir um að endurvekja hugmyndina um að setja 
Miklubrautina í stokk á tæplega tveggja kílometra svæði auk þess að endurbyggja frá grunni 
gatnamót Snorrabrautar, Bústaðavegar, Miklubrautar og Hringbrautar mun það hafa verulegar og 

óásættanlegar afleiðingar varðandi aðgengi að sjúkrahúsinu meðan á framkvæmdum stendur. Líklega 
í 5-10 ár. Bara þetta eina atriði ætti að nægja til þess að biðja um nýja staðarvalsgreiningu vegna 

verkefnisins.



Það er mikið álitamál hvort þessar miklu framkvæmdir standist menningarstefnu hins opinbera í 

mannvirkjagerð og jafnvel aðalskipulag Reykjavíkur, en í þessum stefnum er lögð áhersla á 

"heildarmynd og mælikvarða þegar byggt er í og við eldri byggð".

+++

Þeir sem hafa talað fyrir uppbyggingunni við Hringbraut beita hvorki fyrir sér skipulagslegum-, 
fjárhagslegum- né samfélagslegum rökum. Þau segja að búið sé að taka ákvörðunina og verkefnið sé 

löngu hafið. Þetta er umdeilanlegt en vegur ekki þungt varðandi þessa mestu fjárfestingu ríkisins fyrr 
og síðar. Þá hefur því verið ítrekað haldið fram af stjórnmálamönnum að allar staðarvalsgreiningar 

hafi komist að þeirri niðurstöðu að Hringbraut sé besti staðurinn. Þessa staðhæfingu hafa 
stjórnmálamennirnir, í góðri trú, haft eftir embættismönnum og ráðgjöfum þeirra.

Þetta er fullkomlega rangt að halda þessu fram í ljósi staðreyndanna sem fyrir liggja.

Erlendir ráðgjafar hafa mælt með að byggt verði við í Fossvogi ef ekki er tækifæri til þess að byggja 
nýtt frá grunni (Ementor 2001). Hjúkrunar og læknaráð LSH hafa komist að sömu niðurstöðu og sagt 

að endurskoða þurfi ákvörðunina frá 2002 og að best væri að byggja nýtt sjúkrahús frá grunni 
(febrúar 2004). Læknaráð áréttar þetta svo í apríl 2004 og vill að nýtt sjúkrahús verði byggt frá 

grunni.

Þessum skýrslum og fleirum hefur líklega verið haldið frá stjórnmálamönnum og umræðunni allri 

með þeirri einföldu og óheiðarlegu staðhæfingu að "Hringbrautin hafi alltaf haft vinninginn í 
staðarvalsgreiningum".

Það er ástæða til þess að bæta því við að embættismannakerfið hefur allt staðið með sjálfu sér í 
þessu máli og forðast opinbera umræðu. Öll rök fyrir því að skoða málið betur hafa verið afvegaleidd 

og/eða rangfærð. Dæmi um það er sú skoðun Skipilagsstofnunnar og Framkvæmdasýslunnar að það 
muni seinka opnun sjúkrahússins um 10-15 ár ef nýr staður er fundinn. Að baki þessarrar niðurstöðu 
liggja engin skjöl eða úttektir. Þegar eftir því var gengið var sagt að þetta byggi á "vörðun" 

verkefnisins (?).

Það er vert að minna á að það liðu tæp fimm ár frá því að samkeppni um Háskólann í Reykjavík við 
Nauthólsvík var auglýst þar til nemendur gengu inn í nýja glæsilega bygginguna. Þessi tæpu fimm ár 
urðu að 18-23 árum á skrifborði embættismanna hjá Framkvæmdasýslunni og Skipulagsstofnun 

þegar spítalinn átti í hlut.

Þeir sem tala fyrir staðsetningu spítalans við Hringbraut telja að nálægð við háskólana sé lykilatriði. 
Ekki skal því mótmælt að þægilegra er fyrir fræðasamfélagið að stutt sé á milli spítalans og 
háskólanna. En mikilvægara er að aðgengi þeirra sem sjúkrahúsið á að þjóna, sjúklinganna, 

aðstandenda þeirra auk starfsfólks sjúkrahússins sé auðvelt og greitt þó fræðasamfélagið eigi um 
eitthvað lengri veg að fara. Gott aðgengi fræðasamfélagsins má ekki vera á kostnað aðgengi alls 
almennings að spítalanum. Auk þess að vitað er að byggð eru háskólasjúkrahús á svæðum þar sem 

enginn er háskólinn í hefðbundnum skilningi og gengur það vandræðalaust.

Það hefur líka verið bent á að áróður fyrir staðsetningunni við Hringbraut hefur verið borinn uppi af 
skattfé almennings meðan samfélagslega ábyrgðafullir einstaklingar hafa lagt allt sitt fram á eigin 

kostnað.
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Nú virðist standa fyrir dyrum að hefja ríkisframkvæmd sem kosta mun milli 100 og 200 miljarða eða 

jafnvel meira með nauðsynlegum samgönguúrbótum á grundvelli 16 ára gamallar úreltrar 
staðarvalskýrslu sem dregin hefur verið í efa allt frá fyrsta degi. Síðan skýrslan var fyrst birt í janúar 

2002 hafa allar þær stoðir sem undir niðurstöðunni stóðu fallið hver af annarri.

Nú liggur fyrir þingsályktunartillaga um að faglega sé staðið að málinu og farið fram á að gerð verði 

fagleg og óháð staðarvalsgreining vegna uppbyggingar nýs Landspítala, Þjóðarsjúkrahúss Íslendinga.

Hver getur verið mótfallinn því að faglega sé unnið?

Það getur í raun enginn þingmaður gert.

Það eina sem getur skorið úr öllum þessum álitamálum og sætt sjónarmiðin er fagleg og óháð 
staðarvalsgreining sem unnin er af aðilum sem ekki hafa komið að málinu á fyrri stigum og eru engum 

háðir í framhaldinu og munu afsala sér aðkomu að málinu á síðari stigum.

Með vinsemd og virðingu

Hilmar Þór Björnsson Arkitekt FAÍ
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