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1. Indledning
Region Hovedstaden ansøgte i maj 2010 kvalitetsfonden og regeringen om foreløbigt
tilsagn til midler til et nyt hospital ved Hillerød.
Hospitalet er forudsat opført som led i en aftalt kommende hospitals- og psykiatriplan
2020, hvor et andet væsentligt element er, at regionen ligeledes vil få midler til nybyggeri
af et hospital på det nuværende Bispebjerg Hospitals område i København.
Det fremgår af ansøgningen, at Region Hovedstaden vil gå i dialog med relevante
myndigheder om placeringen af hospitalet ved det område (benævnt Øst 1), som en
konsulentrapport har peget på som velegnet, idet dog også andre placeringsmuligheder
indenfor samme økonomiske ramme vil indgå i dialogen.
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen og borgmester Kirsten Jensen, Hillerød
kommune har på møder i august og oktober drøftet et sådant fælles arbejde om placeringsmulighederne for et nyt hospital ved Hillerød. Notat af 15. oktober 2010 vedlægges
som bilag 1.
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2. Baggrund
I maj 2010 blev det besluttet at fastholde den overordnede opgaveprofil for hospitalerne i Planlægningsområde Nord. Samtidig blev det besluttet at fusionere hospitalerne
i Helsingør, Frederikssund og Hillerød på et nybygget hospital ved Hillerød. Det skete
som led i en aftalt kommende hospitals- og psykiatriplan 2020 for Region Hovedstaden.
I en screeningsrapport til Region Hovedstaden fra maj 2010 pegede Rambøll på mulige
placeringer af et nyt hospital i området omkring Hillerød og foretog en vurdering af disse
muligheder i forhold til planforhold, miljø- og landskabelige forhold, infrastrukturelle forhold og forsyningsforhold.
På basis heraf vurderede Rambøll, at en placering i den sydlige del af Hillerød Kommune
i rapporten betegnet som Øst 1 vil være den samlet set mest hensigtsmæssige.
Regionsrådet besluttede på sit møde d. 25. maj 2010 ”at godkende en ansøgning til
regeringens ekspertpanel om midler til byggeri af et nyt hospital ved Hillerød, at der
arbejdes videre med idéoplæg til et nyt hospital ved Hillerød, og at administrationen
bemyndiges til at gå i dialog med relevante myndigheder om placeringen af hospitalet
ved det område (benævnt Øst 1), som en konsulentrapport har peget på som velegnet,
idet dog også andre placeringsmuligheder indenfor samme økonomiske ramme indgår i
dialogen, inden endelig indstilling om ønsket placering forelægges regionsrådet”.
På baggrund af en indstilling fra regeringens ekspertudvalg fra 17. november 2010 meddelte regeringen i brev af d 19. november 2010 til Region Hovedstaden en investeringsramme for Nyt hospital Nordsjælland. Investeringsrammen omfatter ikke infrastruktur
udenfor matriklen og har som dimensioneringsgrundlag 136.100 m2.

5

3. Iværksættelse af
myndighedsgennemgangen
En arbejdsgruppe bestående af Region Hovedstaden, Hillerød kommune, By- og landskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen har foretaget en gennemgang af placeringsmulig
hederne på basis af det materiale, Region Hovedstaden har tilvejebragt via konsulentfirmaet Rambøll.
Gennemgangen er sket med udgangspunkt i, at Regionsrådet i maj 2010 har søgt kvalitetsfonden og regeringen om midler til byggeri af:
- Et hospital på ca. 160.000m2 etageareal på
- Et areal på 30-50 ha ved Hillerød
- Indenfor en økonomisk ramme som for Øst 1 jvf. ansøgningen til Kvalitetsfonden og
regeringen fra maj 2010.
Rambøll har i sin screening fra 1. halvdel af 2010 peget på 8 placeringsmuligheder – Øst
1, Vest 1, Vest 2, Vest 3, Vest 4, Alternativ 1, Alternativ 2 og Alternativ 3. Det var en
forudsætning i screeningen, at placeringen skal være i overensstemmelse med Fingerplanen 2007 (landsplandirektiv), som bl.a. stiller krav om nærhed i forhold til nuværende
eller fremtidige stationer.
De 8 placeringsmuligheder fremgår af nedenstående kort:
4 af de 8 placeringsmuligheder, nemlig Øst 1, Vest 1, Vest 2 og Vest 3 - har Rambøll
analyseret og vurderet mere indgående i rapporten fra maj 2010.
Rambølls rapport maj 2010 vedlægges som bilag 2.

Brun stiplet linje angiver 600m afstand til S-banen
Rød stiplet linje angiver 1200m afstand til S-banen
Lilla stiplet linje angiver 2000m afstand til S-banen
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4. Overordnet analyse af placerings
mulighederne i Rambølls rapport maj 2010
4.1. FINGERPLAN 2007 – LANDSPLANDIREKTIV FOR UDVIKLING
I HOVEDSTADSOMRÅDET HERUNDER KRAV TIL LOKALISERING AF ET NYT
HOSPITAL
Placeringen af et nyt hospital skal ske indenfor de overordnede principper og rammer i
Fingerplan 2007 - landsplandirektiv af 29. juni 2007.
Et nyt hospital for Nordsjælland karakteriseres som en byfunktion af regional karakter og
skal lokaliseres stationsnært i forhold til det overordnede banenet (indenfor en radius
på 600m og undtagelsesvis op til 1200m) og fortrinsvist ved en knudepunktsstation.
Hvis placeringen sker mellem 600m og 1200m forudsættes det, at der iværksættes
”mobility management” initiativer, idet undersøgelser viser, at de færreste går mere end
600m. Hillerød er eneste knudepunktsstation i Hillerød kommune, men her er der ikke
plads til hospitalet.
Ved det overordnede banenet forstås bl.a. S-banen, medens nærhed til lokalbane ikke
er i overensstemmelse med principperne for stationsnær placering i Fingerplan 2007.
I forhold til en placering af et nyt hospital i Hillerød-fingeren mellem Allerød og Hillerød
forudsætter Fingerplan 2007, at der bliver truffet beslutning om placering af en ny station på strækningen, og at et hospital placeres stationsnært i forhold til denne eventuelle
fremtidige nye station mellem Allerød og Hillerød.
Fingerplan 2007 angiver, at det som udgangspunkt er muligt at placere trafikal infrastruktur og tekniske anlæg - herunder en station - i transportkorridoren nord for Allerød.
Fingerplan 2007 giver derimod ikke mulighed for at placere byudvikling, herunder et
hospital, i selve transportkorridoren.
Miljøministeren har efter anmodning fra Folketinget nedsat et tværministerielt udvalg
med det formål at modernisere og præcisere Fingerplanens arealreservationer til transportkorridorer i hovedstadsområdet. Udvalget forventes i februar 2011 at aflevere sin
rapport med anbefalinger vedrørende eventuelt særlige dele af transportkorridorerne,
som bør undersøges nærmere i forbindelse med en revision af Fingerplan 2007.
By- og Landskabsstyrelsen har tilkendegivet, at lokaliseringen af Nyt hospital Nordsjælland kræver revision af Fingerplan 2007, som vil tilvejebringe det fornødne grundlag for
kommune- og lokalplanlægning af hospitalet.
Som led i den politiske aftale blandt Folketingets partier bortset fra Enhedslisten om en
grøn transportpolitik er der igangsat en strategisk analyse af den langsigtede indretning
af bane- og vejkapaciteten i hovedstadsområdet. Analysen skal bl.a. belyse perspekti-
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verne i Ring 5 - korridoren, herunder mulighederne for gennem en etablering af Ring 5
at lede gennemkørende trafik uden om hovedstadsområdet. Der aflægges en delrapportering for den samlede strategiske analyse i 2011, og analysen afsluttes endeligt i
2013. Herefter vil resultaterne og perspektiverne indgå i den løbende planlægning af
fremtidens statslige investeringsbeslutninger på infrastrukturområdet.
IBU-Øresund har netop offentliggjort en ekspertudredning om behovet for investeringer
i infrastruktur i Øresundsregionen i bl.a. ring 5 i de næste 20 år.
Gruppen har på denne baggrund i sin gennemgang af Rambølls rapport maj 2010 set
bort fra overvejelser om placering af en station i transportkorridoren.

4.2. RAMBØLLS RAPPORT MAJ 2010 OG FINGERPLAN 2007:
Gennemgangen af de 8 placeringsmuligheder i Rambølls rapport maj 2010 viser, at alle
- med undtagelse af Alternativ 3 - helt eller delvist ligger indenfor et 1200 m bredt bælte
omkring S-banen.
Vest 4 ligger dog kun for en dels vedkommende indenfor 1200m bæltet fra S-banen
og i det hele udenfor 600m bælte fra S-banen.
Alternativ 3 og Vest 4 er således ikke i overensstemmelse med Fingerplan 2007s principper.
Blandt de resterende 6 lokaliseringsmuligheder er Alternativ 2 ikke tidligere blevet analyseret nærmere.
Derfor er Rambøll blevet bedt om at gennemført en analyse efter samme model, som
blev anvendt i Rambøll rapport maj 2010 for bla. ”Øst 1”. Analysen vedlægges som bilag 3.

4.3. NY STATION
De resterende 6 lokaliteter er blevet vurderet i forhold til passagergrundlaget for etablering af en ny station. Trafikstyrelsen har således for nogle mulige stationer på S-togsstrækningen i Hillerød kommune foreløbigt vurderet, hvilket passagergrundlag, der vil
kunne blive resultatet af en lokalisering af et nyt hospital med ca. 4000 ansatte på hver
af de 6 resterende lokaliteter fra Rambøll-analysen.
Sammenfattende gælder, at alle 6 lokaliseringer efter Trafikstyrelsens foreløbige vurdering vil kunne få et passagergrundlag på omkring 0,5 mio. passagerer årligt, varierende
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i forhold til hvor tæt på stationen, hospital og byudvikling kan placeres. Hertil kommer
for stationen ved Overdrevsvejen, at ca. 0,7 mio. passagerer på Frederiksværkbanen vil
flytte fra Hillerød Station til den nye station.
I forhold til den videre afklaring af stationsspørgsmålet er der på statsligt niveau ved
den politiske aftale af 26. november 2010 om bedre mobilitet afsat midler til et videre
arbejde med beslutningsgrundlag for fem nye stationer forskellige steder i landet. Denne
beslutning omfatter bl.a. en ny station ved det kommende Nyt hospital Nordsjælland.
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5. Overvejelser om yderligere
placeringsmuligheder
5.1. OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED MYNDIGHEDSGENNEMGANGEN:
Gruppen har drøftet, om der er yderligere lokaliseringsmuligheder.
Gruppen har noteret sig, at der er bymæssig bebyggelse omkring Hillerød Station, og at
der er skove på østsiden af S-bane ned til syd for Ny Hammersholt. Disse områder er
dermed ikke aktuelle som lokaliseringsmuligheder.
Dernæst har gruppen i sine overvejelser taget udgangspunkt i følgende antagelser:
- At hospitalet skal lokaliseres i overensstemmelse med Fingerplanens principper og
rammer.
- At en flytning af S-banen for at imødekomme dette krav bl.a. ikke er økonomisk fremkommeligt, idet Rambøll har vurderet, at en ny S-bane vil koste 100-150 mio. kr. pr km.
- At placering af hospitalet af økonomiske og tekniske årsager ikke umiddelbart er
relevant hen over vej og jernbane, når der foreligger andre lokaliseringsmuligheder.
Gruppen har i forlængelse heraf noteret sig at ”Alternativ 1” forudsætter, at det nye
hospital lokaliseres på begge sider og hen over S-banen. Det vil forudsætte en dyberegående økonomisk analyse at vurdere, om det kan ske indenfor de økonomiske rammer,
regionsrådet har fastlagt d. 25. maj 2010. En sådan analyse har gruppen ikke på det
foreliggende grundlag anset det muligt at foretage.
I lyset af disse antagelser har Hillerød Kommune peget på en mulig lokalisering i trekanten mellem banerne syd for Overdrevsvejen – herefter kaldet ”Alternativ 4”.
Idet ”Alternativ 4” ikke tidligere er blevet analyseret nærmere, er Rambøll blevet bedt
om at gennemføre en analyse efter samme model, som blev anvendt i Rambøll rapport
maj 2010 for bl.a. ”Øst 1”. Analysen vedlægges som bilag 4.
Hillerød kommune har til brug for gruppens overvejelser udarbejdet en vurdering af de
landskabelige værdier i området syd for Hillerød. Vedlægges som bilag 5.
Hillerød kommune har ladet konsulentfirmaet Via Trafik udarbejde et notat med vurdering af foreliggende materiale vedrørende infrastruktur.
I forlængelse heraf er Rambøll til brug for gruppens overvejelser blevet bedt om at udarbejde et tillæg vedr. infrastruktur. Vedlægges som bilag 6.
Det kan konstateres, at der er forskel i konsulenternes vurderinger af den forventelige
udvikling i gang- og cykeltransportens omfang til hospitalet.
Vedrørende gang- og cykeltransport konstaterer gruppen, at det er en almen opfattelse,
at omfanget falder, desto længere hospitalet placeres fra en by – i dette tilfælde Hillerød.
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Vedrørende busbetjening af hospitalet konstaterer gruppen, at det er en almindelig
opfattelse, at behovet for busbetjening falder, jo tættere hospitalet placeres ved en
S-station. Hillerød Kommune vurderer dog, at en god busbetjening vil være positiv i
forhold til den generelle tilgængelighed fra patientoplandet. Potentialet for omlægning
af buslinjer til en betjening af hospital/station er størst nær Hillerød by, hvor antallet af
buslinjer er størst.

5.2. ANDRE FORSLAG TIL PLACERINGSMULIGHEDER
Region Hovedstaden har primo oktober 2010 etableret et minisite for ”Nyt hospital
Nordsjælland” under regionens hjemmeside. På minisitet er etableret et menupunkt
under overskriften: ”placering”. I tilknytning hertil er oprettet et forum, hvor borgere, foreninger og virksomheder kan indsende forslag, ideer og kommentarer vedr. lokalisering
af et nyt hospital.
Siden etableringen af dette forum og frem til ultimo november er der indkommet 37 bidrag.
Region Hovedstaden har til gruppen udarbejdet et notat med samtlige 37 bidrag. Notat
vedlægges som bilag 7.
Region Hovedstaden har derudover udarbejdet et notat med en sammenfatning og
vurdering af de indkomne bidrag. Notatet vedlægges som bilag 8.
Gruppen har drøftet Region Hovedstadens vurderinger af bidragene.
Kort over alle 10 lokaliseringsmuligheder. Kortet omfatter de oprindelige 8 fra Rambølls
rapport maj 2010 og de to yderligere muligheder der er fremkommet under gruppens
arbejde - nemlig Alternativ 4 og 5.
Brun stiplet linje angiver 600m afstand til S-banen
Rød stiplet linje angiver 1200m afstand til S-banen
Lilla stiplet linje angiver 2000m afstand til S-banen
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6. Gennemgang af de 6 placeringsmuligheder, der herefter er
analyseret nærmere af Rambøll
I det følgende omtales de 6 placeringsmuligheder, og hver placeringsmulighed er illustreret på et kort.
Det farvelagte felt illustrerer et areal på 30 ha., medens arealet indenfor den omkransende, stiplede linje illustrerer et areal på 50 ha.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at arealet ikke er nærmere indplaceret. Det vil
først kunne ske i den senere mere detaljerede planlægning.
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6.1: PLACERINGSMULIGHED ”ØST 1”
Lokaliteten er placeret syd for Brødeskovvej, øst for S-banen og vest for Gl. Frederiksborgvej.
Gruppen bemærker om denne placering
- At den opfylder Region Hovedstadens ønsker mht. arealstørrelse, byggefelt og
økonomi.
- At der kan placeres en station, der sikrer, at det nye hospitals placering er i overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2007.
- At den ikke er i konflikt med landskabelige værdier jf. Hillerød Kommunes notat bilag 5.
Gruppen bemærker også
- At den ikke ligger i forbindelse med eksisterende overordnet vej.
I Rambølls vedlagte vurdering bilag 2 beskrives og gennemgås området nærmere. Bemærk at økonomidata er blevet opdateret. De opdaterede data findes i afsnit 6 i bilag 4.

Det farvelagte felt illustrerer et areal på 30 ha.
Den omkransende, stiplede linje illustrerer et areal på 50 ha.
Brun stiplet linje angiver 600m afstand til S-banen
Rød stiplet linje angiver 1200m afstand til S-banen
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6.2: PLACERINGSMULIGHED ”VEST 1”
Lokaliteten er placeret nord for Overdrevsvejen samt syd og vest for Salpetermosen.
Gruppen bemærker om denne placering
- At den opfylder Region Hovedstadens ønsker mht. arealstørrelse, byggefelt og økonomi
- At den ikke er i konflikt med de landskabelige værdier jf. Hillerød Kommunes notat
bilag 5.
- At den ligger i forbindelse med eksisterende overordnet vej.
Gruppen bemærker også
- At der ikke kan placeres en station, så hospitalets placering er i fuld overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2007 dvs. indenfor 600m fra en station.
I Rambølls vedlagte vurdering bilag 2 beskrives og gennemgås området nærmere. Bemærk at økonomidata er blevet opdateret. De opdaterede data findes i afsnit 6 i bilag 4.

Det farvelagte felt illustrerer et areal på 30 ha.
Den omkransende, stiplede linje illustrerer et areal på 50 ha.
Brun stiplet linje angiver 600m afstand til S-banen
Rød stiplet linje angiver 1200m afstand til S-banen
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6.3: PLACERINGSMULIGHED ”VEST 2”
Lokaliteten er placeret nord for Overdrevsvejen mellem Salpetermosen og S-banen.
Gruppen bemærker om denne placering
- At der kan placeres en station der sikrer, at det nye hospitals placering er i overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2007.
- At den ikke indgår i Hillerød Kommunes notat med vurdering af de landskabelige
værdier i området syd for Hillerød.bilag 5.
Gruppen bemærker også
- At den ikke ligger i umiddelbar forbindelse med eksisterende overordnet vej.
- At den ikke opfylder Region Hovedstadens ønsker til byggefelt og økonomi
(forurening).
I Rambølls vedlagte vurdering bilag 2 beskrives og gennemgås området nærmere. Bemærk at økonomidata er blevet opdateret. De opdaterede data findes i afsnit 6 i bilag 4.

Det farvelagte felt illustrerer et areal på 30 ha.
Den omkransende, stiplede linje illustrerer et areal på 50 ha.
Brun stiplet linje angiver 600m afstand til S-banen
Rød stiplet linje angiver 1200m afstand til S-banen
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6.4: PLACERINGSMULIGHED ”VEST 3”
Lokaliteten er placeret syd for Brødeskovvej og vest for Hammersholt.
Gruppen bemærker om denne placering
- At den opfylder Region Hovedstadens ønsker mht. arealstørrelse, byggefelt og
økonomi.
- At den ikke er i konflikt med landskabelige værdier jf. Hillerød Kommunes notat bilag 5.
Gruppen bemærker også
- At den ikke ligger i forbindelse med eksisterende overordnet vej.
- At der ikke kan placeres en station, så hospitalets placering er i fuld overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2007, dvs. indenfor 600m fra en station.

I Rambølls vedlagte vurdering bilag 2 beskrives og gennemgås området nærmere. Bemærk at økonomidata er blevet opdateret. De opdaterede data findes i afsnit 6 i bilag 4.

Det farvelagte felt illustrerer et areal på 30 ha.
Den omkransende, stiplede linje illustrerer et areal på 50 ha.
Brun stiplet linje angiver 600m afstand til S-banen
Rød stiplet linje angiver 1200m afstand til S-banen
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6.5: PLACERINGSMULIGHED ”ALTERNATIV 2”
Lokaliteten er placeret på den vestlige side af Hillerød-banen umiddelbart overfor landsbyen Ny Hammersholt.
Gruppen bemærker om denne placering
- At den opfylder Region Hovedstadens ønsker mht. arealstørrelse, byggefelt og
økonomi.
- At der kan placeres en station, der sikrer, at det nye hospitals placering er i overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2007.
- At den ikke er i konflikt med landskabelige værdier jf. Hillerød Kommunes notat bilag 5.
Gruppen bemærker også
- At den ikke ligger i forbindelse med eksisterende overordnet vej.
Det bemærkes, at der er registreret forurening på en mindre del af arealet (tidligere teglværk).
I Rambølls vedlagte vurdering bilag 3 beskrives og gennemgås området nærmere.
Opdaterede data for alle lokaliseringer findes i afsnit 6 i bilag 4.

Det farvelagte felt illustrerer et areal på 30 ha.
Den omkransende, stiplede linje illustrerer et areal på 50 ha.
Brun stiplet linje angiver 600m afstand til S-banen
Rød stiplet linje angiver 1200m afstand til S-banen
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6.6: PLACERINGSMULIGHED ”ALTERNATIV 4”
Lokaliteten er placeret i trekantområdet, hvor Frederiksværkbanen og S-banen mødes.
Gruppen bemærker om denne placering
- At der kan placeres en station, der sikrer, at det nye hospitals placering er i overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2007.
Gruppen bemærker også
- At den ikke opfylder Region Hovedstadens ønsker til byggefelt, da det er en spids
trekant mellem to banelinier.
- At den er i konflikt med landskabelige værdier jf. Hillerød Kommunes notat bilag 5.
- At den ikke ligger i umiddelbar forbindelse med eksisterende overordnet vej.
I Rambølls vedlagte vurdering bilag 4 beskrives og gennemgås området nærmere.

Det farvelagte felt illustrerer et areal på 30 ha.
Den omkransende, stiplede linje illustrerer et areal på 50 ha.
Brun stiplet linje angiver 600m afstand til S-banen
Rød stiplet linje angiver 1200m afstand til S-banen
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7. Sammenfatning
Øst
1

Vest
1

Vest
2

Vest
3

Alt.
2

Alt.
4

Vest
4

Alt.
1

Alt.
3

Alt.
5

Myndighedsvurderet

Kan placeringen opfylde Region Hovedstadens ønsker til hospitalsplaceringen m.h.t.:
At arealet skal udgøre
30-50 ha?

JA

JA

JA/
NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

JA/
NEJ

JA

At byggefeltet skal være
velegnet til formålet?

JA

JA

JA/
NEJ

JA

JA

JA/
NEJ

JA

JA/
NEJ

JA/
NEJ

JA

At det skal være
muligt at overholde de
økonomiske rammer
regionsrådet fastlagde
25. maj 2010?

JA

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

NEJ

-

-

Forhold til lokaliseringskravene om stationsnærhed i Fingerplan 2007 (landsplandirektiv)
Placeringen er indenfor
600m fra S-bane

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

JA

NEJ

JA

NEJ

NEJ

Placeringen er indenfor
1200m fra S-bane,
idet bemærkes at
det forudsætter
etablering af “mobility
management”

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA/
NEJ

JA

NEJ

NEJ

Transport forhold: Er placeringen
Nær både lokalbane
og S-bane?

NEJ

NEJ

JA

NEJ

NEJ

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Ved eksisterende
overordnet vej?

NEJ

JA

JA/
NEJ

NEJ

NEJ

JA/
NEJ

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

-

JA

JA

NEJ

JA

JA

-

-

JA

JA

NEJ

JA

JA/
NEJ

JA

JA

JA

JA

-

Landskab
Er området
anvendelig i forhold
til de landskabelige
værdier jfr Hillerød
Kommunes analyse af
landskabsværdier?

Særlige udfordringer
Ingen kendt
jordforurening

Rambøll

Rambøll har derudover undersøgt om der på en del af områderne findes følgende forhold:
Moser, vandhuller og
vandløb omfattet af
NBL § 3

JA

JA

JA

JA

JA

JA

-

-

-

-

Diger omfattet af
NBL § 4

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

-

-

-

Skovbyggelinier

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

NEJ

-

-

-

Fredskov

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

NEJ

-

-

-

Geologisk
interesseområde

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

-

-

-
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8. Afslutning - det videre forløb
Administrationen i Region Hovedstaden skal i den kommende tid udarbejde en indstilling til Regionsrådet med forslag til, hvor hospitalet kan placeres.
Forslaget forventes forelagt Regionsrådet i foråret 2011.
Forslaget skal ledsages af en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og
programmer.
Forslaget og rapporten offentliggøres umiddelbart efter. Offentligheden og myndigheder
kan indenfor en frist af mindst 8 uger fremsætte bemærkninger
Regionsrådet skal herefter tage endelig stilling til forslaget til placering i lyset af miljørapporten og de udtalelser, der er kommet fra andre myndigheder og offentligheden.
Når Regionsrådet således har truffet beslutning om, hvor man ønsker hospitalet opført,
starter behandlingen efter den øvrige planlovgivning.
Det omfatter
- Udarbejdelse og vedtagelse af et landsplandirektiv
- Udarbejdelse og vedtagelse af kommuneplantillæg
- Udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan
- VVM- vurdering af hospitalet.
Hver af disse planlægningsaktiviteter omfatter en offentlighedsfase.
Der vil i dette forløb blive afholdt en projektkonkurrence om udformningen af det nye
hospital.
Dette arbejde forventes at kunne være afsluttet i 2016, hvorefter byggeriet kan
påbegyndes.
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Bilagsliste
Bilag 1: Notat af 15. oktober 2010 om tilrettelæggelse af arbejdet. Se bilag på:
http://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/menu/Placering/Følg+processen/
Bilag 2: Rambølls rapport maj 2010 til Region Hovedstaden. Se bilag på:
http://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/menu/Placering/Analyserapport_fra_Ramboell/
Bilag 3: Rambølls supplerende analyse af lokalitet alternativ 2. Se bilag på:
http://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/menu/Placering/Følg+processen/
Bilag 4: Rambølls supplerende analyse af lokalitet alternativ 4. Se bilag på:
http://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/menu/Placering/Følg+processen/
Bilag 5: Hillerød Kommunes vurdering af de landskabelige værdier syd for Hillerød. Se bilag på:
http://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/menu/Placering/Følg+processen/
Bilag 6: Rambølls tillæg vedr. infrastruktur. Se bilag på:
http://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/menu/Placering/Følg+processen/
Bilag 7: Region Hovedstadens notat med borgerbidrag om hospitalsplacering. Se bilag på:
http://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/menu/Placering/Følg+processen/
Bilag 8: Region Hovedstadens notat med sammenfatning og vurdering af borgerbidrag.
Se også bilag på:
http://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/menu/Placering/Følg+processen/
Denne rapport med samtlige bilag findes på Region Hovedstadens hjemmeside under:
www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland under menupunktet ”Placering”.
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Bilag 8 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 Nyt hospital Nordsjælland 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 hospitalet 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.
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 Fingerplan 2007s retningslinjer og principper.

3.

1 bidrag drejer sig om et døgnåbent apotek.

Dette forslag vedrører ikke direkte placeringen af hospitalet, men vil indgå i planlægningen af det.
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