Region Hovedstaden

3. december 2010.

Notat med sammenfatning og vurdering af bidrag fra borgere,
virksomheder og organisationer vedr. lokalisering af nyt
hospital i Nordsjælland.
Region Hovedstaden har i oktober 2010 givet borgere, virksomheder og organisationer mulighed
for at komme med bidrag vedr. placeringen af et nyt hospital i form af kommentarer, forslag og
ønsker.
De bidrag, der er modtaget frem til udgangen af november 2010 sammenfattes og kommenteres i
det følgende.
Der er foreløbigt indkommet 37 bidrag med kommentarer, forslag og ønsker.
1. 29 af disse bidrag forholder sig til placeringsmuligheder indenfor en 2 km zone på begge
sider af S-banen.
Af disse 29 bidrag anbefaler de fleste - 25 - en lokalisering ved eller nord for Overdrevsvejen ved
Hillerød by. Bidragene lægger især vægt på infrastrukturforhold - Overdrevsvejen og en mulig ny
S-station, hvor S-banen og Frederiksværkbanen mødes
.
En placering af sygehuset ved Overdrevsvej er en af de lokaliseringsmuligheder som beskrives i
baggrundsmaterialet for myndighedsgennemgangen og som fortsat er en af flere
lokaliseringsmuligheder
Af de resterende 4 bidrag indenfor 2 km zonen anbefaler to placeringer ved Ny Hammersholt. Den
ene peger på Øst 1, medens den anden peger på alternativ 2..
Disse to placeringsforslag indgår i det videre arbejde
Et bidrag peger på en placering i transportkorridoren.
Dette placeringsforslag indgår ikke i de videre overvejelser idet der ikke kan disponeres i dette
område.
Endelig peger et bidrag på, at hospitalet skal ligge i umiddelbar nærhed af en station på S-banen.
Dette forslag/princip indgår i det videre arbejde
2. 7 bidrag vedrører placeringer udenfor en 2 km zone fra banen.
Fire bidrag vedrører placeringer i Frederikssund og en i Værløse.

1

Disse placeringer ligger dermed ikke indenfor de rammer for placeringsovervejelserne som
Regionsrådet har udstukket.
To bidrag vedrører en placering på arealet mellem Hillerød motortrafikvejen, Overdrevsvejen og
Lyngevej.
Området opfylder regionens ønsker til størrelse og byggefelt, men det ligger udenfor 2 km zonen.
Placeringen , der i myndighedsrapporten benævnes alternativ 5, er dermed ikke aktuel, da den ikke
er i overensstemmelse med regionplan 2007s retningslinjer og principper.
3. et bidrag drejer sig om et døgnåbent apotek.
Dette forslag vedrører ikke direkte placeringen af hospitalet, men vil indgå i planlægningen af det
nye hospital
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