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Spørgsmål:
Forbedrede parkeringsmuligheder ved Nordsjællands Hospital: Parkeringsforholdene ved det hidtidige Hillerød Hospital har længe været utilfredsstillende. Med øget anvendelse af ambulant behandling og med flere patienter fra et større geografisk optageområde er der behov for en løsning, frem
til det nye Nordsjællands Hospital står klar. Der er et skrabet budget for det nye hospital. En parkeringsløsning, der kan genanvendes er derfor at foretrække.
Jeg vil derfor gerne have beskrevet, hvilke tiltag der er planlagt m.h.p. forbedrede parkeringsmuligheder ved udnyttelse af eksisterende arealer og/eller inddragelse af nye arealer.
Hvad vil det koste at opføre et parkeringshus, der senere vil kunne genbruges ved det nye Nordsjællands Hospital?
Hvilken betydning vil de af regeringen bebudede, nye regler for OPP få for regionens økonomi i relation til et OPP projekt om et genbrugsparkeringshus?
Har koncernledelsen påtænkt at analysere parkeringsforholdene ved det hidtidige Frederikssund
Hospital med henblik på eventuel bedre udnyttelse af eksisterende arealer og inddragelse af nye
arealer til parkering?
Svar:
Der er iværksat en række tiltag for forbedring af parkeringsforholdene ved Hillerød Hospital.
I forbindelse med det nyåbnede fællesambulatorium er der i løbet af sommeren etableret 25 nye
parkeringspladser.
Derudover er hospitalet i 2. økonomirapport 2012 tildelt 6 mio. kr. til renovering af parkeringshus
beliggende ved Psykiatrisk Center Nordsjælland over for Hillerød Hospital, som benyttes af begge
parter. Dette vil skabe 30 ekstra parkeringspladser, der i dag er ude af drift. Pladserne forventes at
være til rådighed med udgangen af oktober 2012.

Regionsrådet har 19. juni 2012 afgivet en rammebevilling på 12,5 mio. kr. til renoveringsprojekter
på Hillerød Hospital, der blandt andet er givet til udvidelse af parkeringsforholdene. Med tillæg af
hospitalets egne midler er der mulighed for at etablere i alt ca. 235 ekstra parkeringspladser.
Heraf etableres ca. 125 nye parkeringspladser inden for hospitalets matrikel på ledigt terræn med
forventet ibrugtagning omkring årsskiftet 2012/2013. De resterende ca. 110 nye pladser søges oprettet i matriklens yderzone ved forskellige tilpasninger af vejforholdene. Der pågår positive drøftelser
herom med Hillerød Kommune. Der forventes at skulle gennemføres en nærmere trafikanalyse, og
ændringerne kræver nabohøring i forbindelse med kommunens stillingtagen.
Den samlede effekt af initiativerne er en udvidelse med 290 parkeringspladser. Det svarer til en udvidelse på 23 % i forhold til de eksisterende 1.270 pladser.
Hospitalet overvejer derudover mulighederne for fx tre-timers parkering i dagtiden for flere af de
eksisterende pladser at opnå bedre parkeringsmuligheder for hospitalets patienter og pårørende.
Med hensyn til muligheden for at opføre et parkeringshus, der senere vil kunne genbruges ved det
nye Nordsjællands Hospital, kan det bemærkes, at det ikke har været muligt inden for svarfristen at
afklare, om der findes standardløsninger, som indebærer en genbrugsmulighed, herunder hvad omkostningen vil være.
Med hensyn til spørgsmålet om muligheden for et OPP projekt vil dette kunne overvejes, hvis der
kan indgås aftale med et privat firma fx om en løbende lejebetaling for et parkeringshus, der opføres
af firmaet.
Et sådant OPP projekt vil normalt i henhold til lånebekendtgørelsen skulle udløse deponering af et
beløb svarende til værdien af det lejede.
I forbindelse med aftalen om regionernes økonomi 2013 er der oprettet en deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr., hvor regionerne kan søge om dispensation for deponering i forbindelse med
OPP-projekter.
Med hensyn til parkeringsforholdene ved hospitalsfunktionen i Frederikssund er der på nuværende
tidspunkt en parkeringskapacitet på ca. 500 pladser.
Administrationen har igangsat en generel gennemgang af parkeringsforholdene ved regionens hospitaler, hvor en belysning af forholdene i Frederikssund også vil indgå, idet der bør tages højde for
de behovsændringer, som vil komme med de ændrede opgavevaretagelse i forbindelse med lukningen af Helsingør Hospital.
Hvis det viser sig, at der er behov for udvidelse af parkeringskapaciteten, er det vurderingen, at der
er mulighed for at inddrage arealer på hospitalsgrunden til parkeringsformål, hvis der kan opnås de
fornødne myndighedsgodkendelser.
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