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Indsigelse mod beslutningsgrundlaget for placering af det nye Hillerød Hospital 

Sammenfatning 

Borgergruppen og Brødeskov Lokalråd er glade for, at der skal være et storhospital i Hillerød Kommune, og 

som lokalområde vil vi konstruktivt bidrage til en god løsning. 

Vi ønsker en forlænget og god beslutningsproces, for at finde den bedste placering for et nyt storsygehus i 

Hillerød. Den placering af sygehuset i Hammersholt, som Regionsrådets direktion har foreslået, vil ødelægge 

unikke landskabs- og naturværdier, og indebærer en stor samfundsøkonomisk belastning, da placeringen 

kræver meget store investeringer i nye vejanlæg. 

Vi peger på, at en placering ved Overdrevsvejen tæt på Hillerød by har mange fordele, som bør undersøges 

nærmere. Der skal færre investeringer til, at få den trafikale infrastruktur til at hænge sammen, og man får to 

jernbaner koblet op på hospitalet. Vi finder, at screeningen i langt højere grad bør afspejle de undersøgelser, 

der allerede er foretaget i forhold til en placering ved Overdrevsvejen. 

Vi finder, at der er flere mangler og uklarheder i den screeningsrapport, der er foretaget af mulige 

placeringer, for eksempel er det faktuelt forkert, at der er pladsmangel og forurenet jord ved alle placeringer 

ved Overdrevsvejen. Vi er bekymret over, at Regionsrådet tilsyneladende skal træffe en så omfattende 

beslutning med store konsekvenser for vores lokalsamfund og regionen på et helt utilstrækkeligt 

beslutningsgrundlag.  

Vi anbefaler, at Regionsrådet på mødet den 25. maj kun beslutter principper for mulige placeringer i Hillerød 

Kommune, uden at låse sig fast på en endelig placering. Dette kan ske med udgangspunkt i 

screeningsrapportens 4 forslag, udbygget med de undersøgelser, som Hillerød Kommune har foretaget 

omkring en placering ved Overdrevsvejen. 

Baggrund for indsigelsen 

Over 100 borgere har på et hurtigt indkaldt borgermøde afholdt i Hammersholt Forsamlingshus torsdag den 

20. maj 2010 vurderet og diskuteret den placering af ovennævnte hospital, som den er indstillet af Region 

Hovedstadens direktion. På borgermødet blev der nedsat en borgergruppe, som fik mandat til at skrive en 

indsigelse til Regionsrådet.  

På borgermødet blev der påpeget flere mangler og uklarheder i den screening, som Rambøll har foretaget for 

Region Hovedstaden. Der var stor bekymring over, at Regionsrådet tilsyneladende skal træffe en meget 

omfattende beslutning med store konsekvenser for vores lokalsamfund på et helt utilstrækkeligt 

beslutningsgrundlag. 

På baggrund af manglerne i screeningen anbefaler borgergruppen/Brødeskov lokalråd, at Regionsrådet 

meddeler Regeringens ekspertudvalg, at Regionsrådet ikke på dette vidensgrundlag kan beslutte en endelig 

placering af Hillerød Hospital. Vi anbefaler, at der på nuværende tidspunkt kun træffes beslutning om 

principper for placering herunder, at hospitalet skal være beliggende i Hillerød kommune på en af de 4 

lokaliteter, som er nævnt i Rambølls screeningsrapport, eller alternativer til disse placeringer, da Vest 1 ikke 

er helt identisk med den placering Hillerød kommune går ind for i Hillerød Kommuneplan 2009-2021. 
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Borgergruppens og Brødeskov lokalråds kommentarer til screeningsrapporten 

Overordnet skal det anføres, at det flere stede i rapporten fremgår, at der er tale om en screeningsrapport, 

hvor ”udpegningen af lokaliteterne er sket ud fra en simplificeret metode”, (side 4). Det overordnede 

spørgsmål på den baggrund må være, om det er rimeligt og fornuftigt, at foretage en så vigtig beslutning ud 

fra den simplificerede metode, som ligger bag screeningsrapportens konklusioner. 

Derudover mener vi, at Rambølls rapport på flere områder er mangelfuld og derfor ikke lever op til, at være 

beslutningsgrundlag for en så væsentlig beslutning. Nedenfor har vi anført en række punkter, hvor Rambølls 

rapport efter vores mening er mangelfuld, misvisende eller ufuldstændig. 

1. Misvisende billede af behov for oprensning og pladsmangel på Vest 1 

Screeningsrapporten beskriver på side 6; ”I forbindelse med byggeri på 2 af lokaliteterne (Vest 1 og 

Vest 2) er der knyttet særlige omkostninger ved oprensning af forurenet jord samt merudgift i 

forbindelse med fundering på moseområder.” I den nedenstående tabel i rapporten er det imidlertid 

anført at omkostninger til oprensning udelukkende omhandler Vest 2. Det omtalte problem med 

pladsmangler gælder også kun for Vest 2 og man har i dette tilfælde tilsyneladende ikke draget 

anvendelse af Hillerød Kommunes plangrundlag og muligheder for inddragelse af arealer. Den 

manglende sondring mellem Vest 1 uden forurening og uden pladsmangel og Vest 2 med forurening 

og pladsmangel har skabt et misvisende billede af omkostninger ved Vest 1 løsningen.  

 

Denne misforståelse træder blandt andet frem af Regionsrådets direktions argument/baggrund for at 

anbefale Øst 1, frem for de øvrige forslag, idet det begrundes med problemerne med oprensning til 

300 mio. kr. og med problemer med tilstrækkelig plads. Disse argumenter knytter sig imidlertid 

alene til forslag Vest 2 og ikke til Vest 1. 

 

Rambøll-rapporten tager udgangspunkt i, at der kun er et lille areal at bygge på, men der er masser af 

plads mod vest helt ud til Roskildevejen. Hillerød Kommune har også mulighed for at inddrage den 

nordlige del af golfklubbens arealer og give golfklubben et andet areal længere mod syd. 

2. Store investeringer til vejinfrastruktur er ikke beskrevet for Øst 1 og Vest 3.  

Der er ikke taget hensyn til de ekstra omkostninger til infrastruktur som Øst 1 og Vest 3 -

placeringerne medfører. Det må forventes, at der skal anlægges en vejføring ad transportkorridoren, 

hvilket medfører en væsentlig omkostning for staten, som vil være den instans som skal finansiere en 

sådan. Her taler man om et betydeligt beløb. Beløbet er undladt beskrevet i rapporten. Derudover 

skal man bekoste til- og afkørselsramper. Altså en væsentlig samfundsøkonomisk belastning. En 

placering på Øst 1 og Vest 3 vil således kræve en omprioritering af statens infrastruktur-

investeringer, som allerede nu er fastlagt frem til 2020. Dette indebærer således en betydelig risiko 

for projektets endelige gennemførelse, som på ingen måder er behandlet i screeningsrapporten. 

3. Ødelæggelse af landskabelige og naturskønne områder i Øst 1 er undervurderet.  

Screeningsrapporten vurderer, at området Øst 1 ikke har ”Alvorlige konflikter”, hvilket formodentlig 

har en stor betydning for Regionrådets indstilling. Rapporten angiver, at Vest 1 har ”Alvorlige 

konflikter” omkring landskabsværdier, hvilke ikke anføres som konflikt under Øst 1. Folk der kender 

områderne vil vide, at Øst 1 i lige så høj grad har natur- landskabsværdier. Denne vurdering af de 
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landskabs- og naturmæssige værdier, synes utilstrækkeligt fremhævet i rapporten. 

 

Ved en placering ved Brødeskovvej, vil det være nødvendigt at gennemskære Store Dyrehave med 

endnu en vej og dermed ødelæggelse af et rekreativt område. Området ved Store Dyrehave er rigt på 

dyreliv, som blandt andet frøer, tusser, snoge, rådyr, harer, flagspætter og rovfugle. 

 

4. Hillerød Kommunes grundige plangrundlag er ikke afspejlet i screeningen 

Man har ikke i screeningsrapporten foretaget en vurdering af den nøjagtige placering af sygehuset, 

som Hillerød Kommune har arbejdet med og vurderet i gennem flere år. Rapporten indeholder ikke 

nogen begrundelse for dette fravalg. Vi opfordrer til, at Region Hovedstaden inddrager Hillerød 

Kommunes ønsker og undersøgelser, som måtte være foretaget i forhold til en placering af sygehuset 

ved Overdrevsvejen. 

5. Vest 3 og Øst 1 må afvente investeringer i vejinfrastruktur 

Analysen af transportinvesteringerne drejer sig udelukkende om situationen efter at hospitalet 

fungerer fuldt ud. Forinden er der imidlertid en mangeårig byggefase, hvor der vil blive behov for en 

omfattende trafik af byggearbejdere og byggematerialer. Den kan for Vest 1 afvikles på den 

eksisterende Overdrevsvej, men trafikken til og fra Vest 3 eller Øst 1 kan ikke uden store gener 

klares på det eksisterende vejnet, og hospitalsbyggeriet må antagelig afvente anlægget af vejen i 

transportkorridoren. 

6. Overfladisk behandling af Vest 1 

Screeningsrapporten fokuserer på problemerne forbundet med placering af sygehuset ved Vest 2, og 

den fordyrelse som oprydningen af forureningen medfører, men foretager kun en overfladisk analyse 

om placeringen ved Vest 1, på trods af at det alt andet lige vil være det billigste sted at placere 

hospitalet, grundet at meget af den nødvendige infrastruktur allerede eksisterer. Det samme gælder 

for eksempel for varme og rørføringer. 

7. Forhold omkring jordforurening, flora, fauna m.m. er ikke beskrevet for Øst 1 og Vest 3 

Forhold omkring jordforurening, særlige naturbeskyttelseshensyn, flora, fauna og geologiske 

forhold, som kan være med til at fordyre anlægsarbejdet, er ikke beskrevet for lokaliteten Øst 1 og 

Vest 3. 

8. Vest 1 og Vest 2 har markant bedre dækning med kollektiv trafik 

Screeningsrapporten konkluderer på s. 16, under Transportbehov, at lokaliteterne Øst 1 og Vest 3 på 

den ene side og Vest 1 og 2 på den anden side adskiller sig trafikalt ved, ”at de nordlige områder vil 

have bedre betjening og derved potentielt flere passagerer, idet lokaliteterne udover Hillerød-banen 

også hægtes på ”Frederiksværksbanen”. Hvis en tilsvarende service skal tilbydes på lokaliteterne 

Øst 1 eller Vest 3 kræver det en fordyrende anlæggelse af ekstra bane til sygehuset. 

9. Behovet for trafikanlæg til kollektiv trafik er ikke analyseret i en regional sammenhæng  

Det er uheldigt at et så stort offentligt projekt, inkl. de nødvendige trafikinvesteringer, analyseres 

uden sammenhæng med det berørte områdes generelle placering af byggeri, boliger, arbejdspladser 

og andre trafikmål, herunder fordelingen mellem trafikarterne. Således bør placering af en S-

togsstation ved Vest 1 være forbundet med placeringen af hospitalet, men samtidig have meget store 
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konsekvenser for placeringen af andre trafikkrævende anlæg. Placeringen vil også påvirke hele 

områdets trafiksystem og f.eks. mulighederne for at kollektiv trafik i Frederiksværksbanens opland 

kan erstatte en del af biltrafikken. I screeningsrapportens afsnit 5.2 er især de kollektive 

transportinvesteringer imidlertid så godt som ikke analyseret i regional sammenhæng. 

10. Omkostninger for beboere i landsbyer og Lilleskole er fraværende 

I vurderingen af Øst 1 er der ikke indregnet omkostninger, både menneskelige og økonomiske, som 

er forbundet med flytning af Hillerød Lilleskole og de berørte beboelser i området. Spørgsmålet 

omkring ekspropriering er slet ikke behandlet i rapporten.    

11. Krav om lokalplan I screeningsrapportens afsnit om planforudsætninger er der ikke gjort 

opmærksom på, at et byggeri af denne størrelse forudsætter en lokalplan, vedtaget af den 

pågældende kommune, jfr. Planlovens § 13, stk. 2. 

 

 

Med venlig hilsen 

Annett Jakobsen, Formand & Frank Oestergaard, Næstformand 

 

Brødeskov Lokalråd 

 

På vegne af Borgergruppen Ja tak til et hospital i Hillerød. Nej tak til nyt hospital ved Hammersholt: 

Jens Peter Nørgaard, Stig Brinck, Just Svendsen, Svend Illeris, Lasse Albrectsen,  Uffe Espersen, Brian 

Kristensen, Helle F. Proschowsky, Inge Wiberg, Rene Bo Andersen, Mikael Obelitz, Mogens Busk Sørensen, 

Lise Olsen, Valborg Sandberg, Tobias Ammitzbøll, Anne Charlotte Mohr, Henning Wovern, 
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Bilag – oversigtskort 

 

Kilde: Rambølls Hovedapport om Screening af placeringsmuligheder for nyt hospital ved Hillerød, 

Maj 2010 

 

 


