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1. INTRODUKTION 

Region Hovedstaden er i gang med at etablere et beslutningsgrundlag for etab-

lering af et nyt hospital i Planlægningsområde Nord på bar mark. 

 

Regionsrådet i Region Hovedstaden skal tage stilling til en konkret placering af 

dette hospital, og har derfor igangsat en analyse af konkrete lokaliseringsmu-

ligheder. 

 

Da det nye hospital skal erstatte det eksisterende hospital i Hillerød forventes 

det, at hospitalet placeres tæt ved Hillerød.  

 

Rambøll har rådgivet Region Hovedstaden i forbindelse med vurdering af kon-

krete lokaliseringsmuligheder. Rådgivningen har bestået i analyser og vurde-

ringer af: 

 

a. Planforhold 

b. Miljø- og landskabelige forhold 

c. Infrastrukturforhold 

d. Forsyningsforhold 
 
Punkterne a og b er grundlag for udpegning af mulige lokaliteter for et nyt hos-
pital, mens punkterne c og d indeholder konsekvensvurderinger for hver af de 
mulige lokaliteter. 
 
Punkterne a og b er afrapporteret i to selvstændige notater: 

Metode for screening af planforhold og lokale forhold, april 2010 
Screening af planforhold og lokale forhold, april 2010 
 
Punkt c er afrapporteret i: 
Screening af infrastruktur, april 2010 
 
Punkt d er afrapporteret i: 
Screening af forsyning, april 2010 

 
Nærværende rapport indeholder hovedresultaterne af analyserne samt en 
oversigt over investeringsbehovet i infrastruktur, forsyning mv. for hver af de 
udpegede lokaliteter.  
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2. RESUME 

Region Hovedstaden skal inden den 1. juni 2010 udarbejde et projekt for det 

nye Hillerød Hospital. Planen skal herefter sendes til Ekspertudvalget, der i no-

vember 2010 indstiller til regeringen, hvordan midler fra Kvalitetsfonden til den 

ny hospitalsstruktur skal fordeles.   

 

I forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for etablering af et nyt 

hospital i Planlægningsområde Nord har Rambøll gennemført en screening af 

konkrete lokaliseringsmuligheder i et område omkring Hillerød.  

 

Et nyt hospital ved Hillerød forventes at være fuldt udbygget i løbet af en peri-

ode på 10 år. Hospitalet forventes at skulle bruge 130.000-250.000 m2. Et 

byggeri af denne størrelse vil have et arealbehov på 30-50 ha. for at sikre et 

tilstrækkeligt friareal, rekreative arealer og areal til parkering og interne veje. 

 

Der er gennemført en screening og vurdering af flg forhold: 
 Planforhold 

 Miljø- og landskabelige forhold 

 Infrastruktur forhold 

 Forsyningsforhold 

Screeningen af plan, miljø- og landskabelige forhold har dannet grundlag for 

udpegning af fire konkrete lokaliseringsmuligheder for et nyt hospital ved Hille-

rød. Mens vurderingerne af infrastruktur- og forsyningsforholdene har dannet 

grundlag for at fastsætte de eventuelle økonomiske merudgifter, der kan knyt-

tes til de enkelte lokaliteter. 

 

Udpegningen af lokaliteterne er sket ud fra en simplificeret metode hvor en 

række plan- og miljøtemaer er hhv. ’problematiske konflikter’, ’øvrige konflik-

ter’ og ’uproblematisk’.  

 

Temaer, der udgør ’problematiske konflikter’: 

 Landskabskiler 

 Fredede områder,  

 Fredede fortidsminder,  

 Moser beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven,  

 Visse søer 

 Områder med landskabelig værdi,  

 Biologiske interesseområder (Spredningskorridorer)  

 Natura 2000 områder samt 

 Transportkorridor 

 

Disse temaer er vurderet til at udgøre problematiske konflikter, idet der ikke 

kan afværges eller kompenseres for konflikten, eller idet det anses for usand-

synligt, at der kan dispenseres for udpegningen af de relevante myndigheder. 

 

Der er udpeget fire egnede lokaliteter, hvoraf de to er placeret tættest ved Hil-

lerød by – på henholdsvis Holmene og på et areal mellem Overdrevsvejen og 

Hillerødbanen. De to øvrige lokaliteter er placeret tæt ved Transportkorridoren 

henholdsvis øst og vest for Hillerødbanen. 

 

De nordligste lokaliteter er betegnet hhv. Vest 1 og Vest 2, mens de sydligste 

lokaliteter er betegnet hhv. Øst 1 og Vest 3, jf nedenstående kort. 
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Hospitalet forventes at skulle servicere optageområdets godt 300.000 borgere. 

Skadestuen og de øvrige akutfunktioner kræver at patienter kan transporteres 

hurtigt fra oplandet til hospitalet.  

 

Der skal være høj tilgængelighed for udrykningskøretøjer, patienter, pårørende 

og personale fra vejnettet. En god kollektiv betjening af hospitalet er væsentlig 

af hensyn til både trafikafviklingen og rekruttering af arbejdskraft. En placering 

i cykelafstand fra boligområder giver mulighed for at cyklen kan være et at-

traktivt transportmiddel. 

 

Der er ved de fire udpegede lokaliteter foreslået trafikale net, der kan give en 

god betjening af såvel bilister, cyklister og kollektiv trafikanter. De nødvendige 

investeringer i infrastrukturen er estimeret ud fra erfaringstal for anlægspro-

jekter. 

 

Hospitalet har et stort behov for forsyning i form af varme, vand og el. Derud-

over har hospitalet et stort behov for at skaffe sig af spildevand, vand og af-

fald. Hver af de fire udpegede lokaliteter er undersøgt på forsyningsområdet for 

at vurdere, hvorvidt der kan knyttes særlige merudgifter til lokaliseringen i an-

læg og drift på forsyningsområdet. Det er vurderet at der ikke kan identificeres 

særlige merudgifter indenfor køling, elektricitet og spildevand mellem de fire 

lokaliteter. På områderne fjernvarme og vandforsyning er det forbundet med 

en mindre merudgift at bygge på Vest 3 og Øst 1. 
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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 forbin-

delse med fundering på moseområder. 

 

I tabellen herunder er en samlet oversigt over de investeringer i infrastruktur, 

forsyning og øvrige investeringer, der er forbundet med byggeri på de fire loka-

liteter.  

 

Investeringerne dækker investeringer i vej, sti og stationsanlæg, investeringer 

i forsyningsnet samt omkostninger/investeringer ved behandling af forurenet 

jord samt byggeri på moseområde. 

 

For områderne køling, vandforsyning og spildevand er de eksakte investerings-

omkostninger ikke opgjort, i tabellen fremgår merudgiften ved byggeri på Vest 

3 og Øst 1 i forhold til de nordlige lokaliseringer. 

 

 Vest 1 Vest 2 Vest 3 Øst 1 

Infrastruktur (veje, stier 

og station) 

85 mill. kr 91 mill. kr 150 mill. kr 150 mill. kr 

Oprensning af forurenet 

jord 

 300 mill. kr   

Fundering af footprint på 

50.000 m2 i 2-3 etager 

220 mill. kr 280 mill. kr 160 mill. kr 160 mill. kr 

Fjernvarme, etablering 12 mill. kr 12 mill. kr 22 mill. kr 23 mill. kr 

Elektricitet, tilslutning 20 mill. kr 20 mill. kr 20 mill. kr 20 mill. kr 

Køling, Vandforsyning og 

Spildevand - merudgift 

  13-25 mill. kr 10-19 mill. kr 

I alt  337 mill. kr 703 mill. kr 365-377 mill. kr 363-372 mill. kr 
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3. PLANFORUDSÆTNINGER OG AFGRÆNSNIN-

GER 

Plangrundlaget i Hovedstadsområdet er grundforudsætning for udpegning af 

egnede lokaliteter til et nyt hospital. Det primære plangrundlag er beskrevet i 

Fingerplan 07, herunder begrænsningen i Transportkorridoren. 

 

Den anden forudsætning for udpegningen af lokaliteter har været en mere 

konkret geografisk afgrænsning i Planlægningsområde Nord. 

 

Endeligt har arealbehovet været en forudsætning ved udpegningen. Region Ho-

vedstaden har ønsket at belyse et areal på 30-50 ha med et bygningsvolumen 

på 130.000 – 250.000 m2. 

 

I dette afsnit beskrives de generelle planforudsætninger, der har ligget til 

grund for dels udpegningen af lokaliteter og dels konsekvensvurderingerne.  

 

3.1 Fingerplan 07 

Fingerplanen er et landsplandirektiv der danner grundlaget for den kommunale 

planlægning i Ho-vedstadsregionen.  

 

Fingerplanens ene hovedopgave er at koordinere byudviklingen med trafiksy-

stemet, så der opnås byer med kvalitet og et effektivt miljømæssigt bæredyg-

tigt transportmønster. Den anden hoved-opgave er at koordinere byernes ud-

vikling med udviklingen af det rekreative landskab og den grønne struktur.  

 

Planen sikrer således, at byudviklingen sker de rigtige steder, så trængslen ik-

ke stiger og man nemt kan komme til og fra arbejde samt, at byerne ikke 

spreder sig ud i grønne områder, såle-des at flest mulige borgere har kort af-

stand hertil. 

 

Fingerplan 2007 fastlægger i henhold til kapitel 1 § 2 de fire geografiske del-

områder, Figur 3-1:  

1) det indre storbyområde (”håndfladen”),  

2) det ydre storbyområde (”byfingrene”),  

3) de grønne kiler og  

4) det øvrige hovedstadsområde. 

 

Det er alene i håndfladen og byfingrene, der kan ske byudvikling af regional 

betydning.  

 

Byfingrene omfatter udover de eksisterende byområder, en række landområ-

der, hvor kommunerne har råderum til selv at udlægge ny byzone. Disse land-

områder udgøres principielt af et to kilometer bredt bælte på begge sider af de 

radiale baner.  

 

Udlægning af ny byzone forudsætter, at byudviklingsinteressen i den kommu-

nale planlægning er afvejet med andre arealinteresser, f.eks. natur, landska-

ber, drikkevand mv. og dette skal ske i respekt for de overordnede interesser 

og reglerne i Fingerplan 2007. 

 

De grønne kiler må i henhold til kapitel 5 i Fingerplan 2007 ikke inddrages til 

byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg. 

 

Det øvrige hovedstadsområde er områderne uden for købstadsringen og områ-

der mellem byfingrene, som ikke indgår i de grønne kiler. I Fingerplan 2007 

kapitel 6 § 19 bestemmes, at den kommunale planlægning skal sikre, at byud-

vikling i det øvrige hovedstadsområde er af lokal karakter og sker i tilknytning 

til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund.  
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Planloven bestemmer, at der særligt skal tages hensyn til mulighederne for at 

styrke den kollektive trafikbetjening. Principper om miljørigtig lokalisering skal 

bidrage ved, at persontrafikskabende byfunktioner placeres i gangafstand fra 

velbetjente stationer på banenettet. Dette gælder bl.a. regionalt orienterede 

institutioner, herunder et nyt hospital. Stationsnær lokalisering har vist sig at 

have en betydelig effekt på pendleres transportadfærd. Undersøgelser viser, at 

effekten opnås ved lokaliseringer i gangafstande på op til 600 m fra stationer-

ne. Der er derimod ikke påvist samme effekter af busnær lokalisering.  

 

Fingerplan 2007 fastlægger derfor (kapitel 4 § 11), at byfunktioner, som på 

grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre 

har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder og for-

trinsvist inden for de stationsnære kerneområder. Fingerplanen sidestiller her 

større kontorarbejdspladser og andre regionale funktioner, der henter arbejds-

kraft og besøgende fra et stort opland (se fx bemærkninger til Fingerplan 2007 

kapitel 3 § 6). Stationsnære områder kan afgrænses omkring alle eksisterende 

og besluttede stationer på S-banerne, Kystbanen, Vestbanen til Roskilde, Me-

troen og Øresundsbanen. 

 

 

 

Figur 3-1: Den geografiske opdeling af Hovedstadsområdet, jf. Fingerplan 07 

Det stationsnære kerneområde skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale 

gangafstande til stationer på 600 m. Afgrænsningen af det stationsnære områ-

der kan række ud over det stationsnære kerneområde og kan ske med ud-

gangspunkt i principielle 1.200 m cirkelslag. Kontorbygninger over 1.500 eta-

gemeter kan uden videre kan placeres i det stationsnære kerneområde, og så-

ledes at øvrige byplanmæssige hensyn er varetaget (Fingerplan 2007, Alminde-

lige bemærkninger s. 82).  

 

Ønsker kommunerne undtagelsesvist at lokalisere kontorbygninger o. lign. som 

er større end 1.500 etagemeter i de afgrænsede stationsnære områder i større 

gangafstand end 600 m fra stationerne, dvs. uden for kerneområdet, skal der 

redegøres for, hvordan kommunerne vil arbejde med supplerende virkemidler 

for at opnå en høj andel rejsende med kollektiv transport. 
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Der kan dog uden videre planlægges for større kontorbyggeri over 1.500 eta-

gemeter i det stationsnære område i større afstand fra stationerne end de 600 

m, såfremt én af følgende situationer gør sig gældende (Fingerplan 2007, Al-

mindelige bemærkninger s. 83): 

 

1. Kommunen vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemulighe-

der i det stationsnære kerneområde (”600 m”) i den pågældende egn 

(dvs. inklusiv ved stationer i nabokommuner på samme banestræk-

ning). 

 

2. Kommunen fastlægger normer for maksimalt antal parkeringspladser, 

som afhænger af stationens beliggenhed i fingerbystrukturen. I det yd-

re storbyområde må der maksimalt anlægges 1 parkeringsplads pr. 40 

m2
 etageareal erhvervsbyggeri. Ved knudepunktsstationer maksimalt 1 

parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal erhvervsbyggeri. 

 

3. Det drejer sig om en udvidelse af eksisterende kontorejendomme op-

ført før 1. januar 2007. 

 

Byudvikling eller byomdannelse kan være betinget af beslutninger om eller an-

læg af trafikal infrastruktur eller en given standard for den kollektive trafikbe-

tjening. Dette gælder f.eks. for et nyt byområde mellem Hillerød og Allerød, 

som forudsætter beslutning om placering af en station (Fingerplan 2007, kapi-

tel 4, § 13). 

 

3.1.1 Transportkorridoren 

Transportkorridoren er en ca. 1 km. bred arealreservation til fremtidige høj-

spændingsanlæg, rørledninger til gas, overordnede veje, jernbaner og lignen-

de. Reservationen skal friholdes for byggeri og anlæg, som er landsbrugsdrift 

uvedkommende. Reservationen har været fastholdt i regionplanerne siden 

1973 og betragtes som urørlig.  

 

I andre sammenhænge pågår analyser og vurderinger af forholdene og fremti-

den for Transportkorridoren. Region Hovedstaden deltager i IBU Öresund sam-

arbejdet, hvor der bla. gennemføres analyser af en vej- og baneforbindelse i 

korridoren. Transportministeriet udgav ultimo april 2010 en rapport, der bl.a. 

omhandler de trafikale konsekvenser ved etablering af en Ring 5 forbindelse 

(eksempelvis) i Transportkorridoren.  Transportministeriet belyser ligeledes an-

dre linjeføringer af en Ring 5 forbindelse, f.eks. i Overdrevsvejens tracé. 

 

Det vurderes, at de pågående projekter omkring Transportkorridoren bl.a. skal 

ses i lyset af et stærkt ønske fra de berørte kommuner langs korridoren om en 

indsnævring af korridoren samtidigt med et trafikalt behov for etablering af en 

Ring 5 forbindelse. Ved en indsnævring kan værdifuldt areal til bl.a. byudvikling 

frigives til kommunernes fremtidige planlægning. 

 

3.2 Geografisk afgrænsning 

Hillerød Hospital ligger centralt i optageområdet for Planlægningsområde Nord. 

På Figur 3-2 er optegnet isokroner udgående fra Hillerød Hospital. Isokronerne 

viser hvor langt man i bil kan nå i forskellige tidsbånd. Det fremgår, at store 

dele af optageområdet kan nås på 20 min. køretid. 
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Figur 3-2: Isokronkort for Hillerød Hospital 

 

I nedenstående Figur 3-3 er opgjort antallet af indbyggere, der kan nås på hhv. 

10, 20 og 30 min. køretid i bil i optageområdet for Hillerød Hospital. Det 

fremgår, at 95% af de 310.000 indbyggere i optageområdet kan nås på maks. 

30 min. køretid fra Hillerød, mens de tilsvarende andele for Frederikssund og 

Helsingør er hhv. 70% og 79%. 

Figur 3-3: Antal indbyggere fordelt på tidsbånd 

 

Udover de nævnte planforudsætninger, der sætter begrænsning for udpegnin-

gen af egnede lokaliteter er det valgt at begrænse analysen til at dække area-

let som rækker et cirkelslag på ca. 6 km. fra slottet i Hillerød. Figur 3-4 viser et 

oversigtskort med afgrænsningerne.  

 

Den blå cirkel angiver 6 km. zonen fra slottet, de grå buffere angiver hhv. af-

standen 600 m. og 1.200 m. fra S-banen og de røde cirkler angiver hhv. 600 

m. og 1.200 m fra de eksisterende Hillerød og Allerød stationer. Nederst er ind-

sat kvadrater, der angiver hhv. 50 og 30 ha.  

 

 0-10 min. 10-20 min. 20-30 min. I alt -30 min. 

Eksisterende hospital i Hillerød 57.736 176.528 61.342 293.606 

Lokalitet i Frederikssund 36.420 83.814 96.831 217.065 

Lokalitet i Helsingør 95.228 64.537 85.995 245.760 
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Figur 3-4: Oversigtskort 

 

3.3 Arealbehov 
Region Hovedstaden har fastsat at det fremtidige arealbehov for hospitalet er 

30-50 ha. Dette indgår som forudsætning for udpegningen af lokaliteter. 
 
Arealbehovet er beregnet ud fra nedenstående arealopgørelser samt en ønskes 
bebyggelsesprocent på 50 %.  
 

Arealbehov Etagemeter 

Somatisk hospital HIL 
Psykiatrisk hospital HIL 
Reservation somatisk planlægningsområde nord 
Reservation psykiatrisk planlægningsområde nord 

130.000 m2 

30.000 m2 
40.000 m2 
8.700 m2 

Delsum 208.705 m2 

Reservation på 20 % til fremtidig udvidelse 42.000 m2 

Totalt  250.700 m2 

Figur 3-5: Arealopgørelse 
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4. UDPEGEDE LOKALITETER  

I rapporterne omkring screening af lokaliteter er udpeget de mulige lokaliteter, 

der opfylder de krav og forudsætninger, der er sat for udpegningen. Disse ind-

går i det videre arbejde foretaget yderligere vurderinger af de udpegede lokali-

teter. 

 

Udpegningen af lokaliteterne er sket ud fra en simplificeret metode, hvor en 

række plan- og miljøtemaer er angivet som hhv. ’problematiske konflikter’, ’øv-

rige konflikter’ og ’uproblematisk’.  

 

Med udgangspunkt i den anvendte metode, er temaer der udgør ’problematiske 

konflikter’: 

 

 Landskabskiler 

 Fredede områder,  

 Fredede fortidsminder,  

 Moser beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven,  

 Visse søer 

 Områder med landskabelig værdi,  

 Biologiske interesseområder (Spredningskorridorer)  

 Natura 2000 områder samt 

 Transportkorridor 

 

Disse temaer er vurderet at udgøre problematiske konflikter, idet der ikke kan 

afværges eller kompenseres for konflikten, eller idet det anses for usandsyn-

ligt, at der kan dispenseres for udpegningen af de relevante myndigheder. 

 

Øvrige konflikter, er konflikter der kan afværges eller kompenseres for, og ud-

gøres af: 

 

Planforhold 

 Landzone 

 Byudvikling 

 Sårbart landskab 

 Bynært friluftsområde 

 Stier 

 Klima (Lavbund) 

 Rekreative/grønne områder 

 Landområder 

 Lokalplanlagte områder 

 

Lokale forhold 

 Søer 

 Vandløb 

 Overdrev 

 Eng 

 Kulturhistoriske interesser 

 Øvrige landsbyer 

 Værdifulde geologiske områder 

 Søbeskyttelseslinjer 

 Skovbyggelinjer  

 Fortidsmindebeskyttelseslinjer 

 Jordforurening 

 Forhold til naboer 

 Bevaringsværdige bygninger 

 
 
Det ses i Figur 4-1 at der fire steder langs den eksisterende S-togslinje findes 
områder, der opfylder arealbehovet, og samtidig ligger maks. 600 m fra en S-
togsstation, forudsat at den nye stations beliggenhed defineres delvist af hospi-
talets placering. Ovalerne skal kun ses som en indikation på hvilket område der 

omtales. Selve afgrænsningen af projektområdet skal foregå i større detalje på 

et senere tidspunkt.  
 
På figuren er indtegnet de lokale forhold der udgør meget problematiske kon-
flikter med placering af et nyt hospital. Ovalerne indikerer, hvor der kan place-
res et område på op til 50 ha uden, eller med få, meget problematiske konflik-
ter med lokale forhold, med adgangsforhold indenfor 600 m fra S-linjen. De 
fuldoptrukne ovaler indikerer 30 ha, mens de punkterede linjer svarer til 50 ha. 
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Der er fundet fire potentielle områder hvor et Hospital kan placeres. De fire po-
tentielle områder benævnes Vest 1, Vest 2, Vest 3 og Øst 1, hvor vest og øst 
indikere placeringen i forhold til S-banen.  Hverken Vest 1 eller Vest 2 indfrier 
kriterierne for placeringen fuldt ud, og vil delvist være i konflikt med udpegnin-
gerne. 

 

 

Figur 4-1: Oversigt med udpegede lokaliteter 

Vest 1 og Vest 2, der begge ligger nord for Overdrevsvejen, benævnes frem-

over ’de nordlige lokaliteter, i de tilfælde, hvor de omtales sammen. Vest 3 og 

Øst 1 benævnes ’de sydlige lokaliteter’, i de tilfælde, hvor de fremover beskri-

ves sammen. 

 

I Figur 4-1 er kort ridses de alvorlige og øvrige konflikter ved de fire udpegede 

lokaliteter. 

 

 Alvorlige konflikter Øvrige konflikter 

Øst 1 Ingen Flere vandhuller 

Lavbundsområde 

Skovbyggelinje 

Geologisk interesseområde 

Bygninger af medium bevarings-

værdi 

 

Vest 1 Afstand på grænsen af 600 m fra S- Landskabskilen Salpetermosen 
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 Alvorlige konflikter Øvrige konflikter 

togslinje 

Landskabsværdier 

Moseområde 

Evt.:  

Biologiske interesseområder 

 

 

Lavbundsområde 

Bynært rekreativt område 

Kulturarvsareal 

Vandhul 

Vest 2 Moseområde 

Evt.: 

Størrelseskriteriet  

Landskabsværdier 

Biologiske værdier 

Bynært rekreativt område 

Forurenet jord 

Kulturarvsareal 

Vandhul samt Pøle Å 

Evt.: 

Lavbundsområder 

Skovbyggelinje 

 

Vest 3 Afstand på grænsen af 600 m fra S-

togslinje 

Infrastruktur 

Lavbundsområde 

Øvrige landsbyer 

Vandhuller 

Figur 4-2: Opsummering af konflikter for hver af de udpegede lokaliteter 

 

4.1 Alternative lokaliteter 

Undervejs i forløbet med udpegning af lokaliteter er 3 alternative lokaliteter 

blevet belyst. Såfremt det kan indbygges, at hospitalet fordeler sit område på 

begge sider af S-togslinjen åbner det mulighed for en variation over Øst 1 pla-

ceringen, kaldet alternativ 1, og såfremt det accepteres, at en placering udlø-

ser en meget problematisk konflikt med et enkelt tema, åbner det for mulighe-

den for yderligere 2 placeringer, kaldet alternativ 2 og 3. 

 

De alternative lokaliteter er indtegnet på Figur 4-3.  

 

4.1.1 Alternativ 1 

En mulighed, der dog kræver en del planlægning, er at placere hospitalet på 

tværs af såvel bane som kommunegrænser, i området ved Øst 1. På denne 

måde, kan det overvejes, om en ny station kan indbygges i hospitalet, og der 

vil være mulighed for, eksempelvis at skåne Hillerød Lille Skole, selvom der 

fortsat vil være adskillige ejere og private beboelsesejendomme i spil.  

 

Det vil heller ikke kunne undgås at påvirke de mange vandhuller øst for banen, 

men det ville være muligt at friholde et åbent område nord for hospitalsområ-

det, der så kunne styrkes økologisk ved etablering af nye vandhuller og anden 

natur. Såfremt der blev indbygget faunapassager i banen, ville en dette styrke 

spredningsmulighederne for faunaen i området, som i de eksisterende forhold 

hindres af mange infrastrukturtraceer. 

 

4.1.2 Alternativ 2 

Nord for Vest 3 løsningen i området nord for landsbyen Hammersholt findes et 

areal hvor eneste meget problematiske konflikt er det udpegede særlige land-

skab. Der har i denne undersøgelse ikke været adgang til information om 

grundlaget for landskabsudpegningen, hvorfor det ikke er muligt at vurdere 

dispensationsmulighederne.  
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Figur 4-3: Alternative lokaliteter 

 

4.1.3 Alternativ 3 

Nord for Hillerød er der et område hvor eneste meget alvorlige konflikt udgøres 

af temaet ’værdifuldt landskab’. Der har i denne undersøgelse ikke været ad-

gang til information om grundlaget for landskabsudpegningen, hvorfor det ikke 

er muligt at vurdere dispensationsmulighederne.  

 

Området er p.t. ikke beliggende i nærhed af en S-togsstation, og det må derfor 

forudsættes, at S-togslinjen forlænges, eller evt. at hyppigheden af driften på 

privatbanen øges. Et groft overslag på udgiften i forbindelse med forlængelse 

af S-banen viser at udgiften hertil er omkring 200 mill. kr. Hertil kommer bety-

delige trafikering problemer med at afvikle S-togstrafik og lokalbanetrafik på 

samme spor. 

 

Området grænser endvidere op til et Natura 2000 område, hvilket er meget 

problematisk for placeringen, da det skal vises, uden tvivl, at der ikke vil være 

påvirkning af nogen af arterne eller naturtyperne på udpegningsgrundlaget for 

området. Eksempelvis må området ikke være af fourageringsmæssig betydning 

for de rovfugle der optræder på Fuglebeskyttelsesområdets udpegning. 
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5. INFRASTRUKTUR 

I rapporten omkring infrastruktur findes en gennemgang af de eksisterende 

forhold ved Hillerød Hospital, herunder aktivitetsparametre for hospitalet, trafi-

kale forhold på det omkringliggende vejnet, opgørelser af lokalisering af bosat-

te i optageområdet samt ansattes bopæl fordelt på oplande mv.  

 

På baggrund af opgørelserne af aktiviteterne på hospitalet (areal, sengeplad-

ser, akutpatienter mv) samt vurderingerne af transportbehovet ved det eksi-

sterende Hillerød Hospital kan transportbehovet afhængig af lokaliseringen be-

regnes.  

 

For at trafikken til og fra hospitalet skal fungere optimalt skal der være høj til-

gængelighed for udrykningskøretøjer, patienter, pårørende og personale fra 

vejnettet. Desuden er en god kollektiv betjening af hospitalet er væsentlig af 

hensyn til både trafikafviklingen og rekruttering af arbejdskraft. Sidstnævnte 

sikres ved stationsnærhedsprincippet. 

 

En placering i cykelafstand fra boligområder giver mulighed for at cyklen kan 

være et attraktivt transportmiddel. For at sikre at flest muligt – både ansatte 

og besøgende – anvender cyklen som transportmiddel mellem bolig og hospital 

er det afgørende at der etableres et stinet af høj kvalitet og i sammenhæng 

med eksisterende stinet. 

 

Der er ved de fire udpegede lokaliteter foreslået trafikale net, der kan give en 

god betjening af såvel bilister, cyklister og kollektiv trafikanter.  

 

5.1 Transportbehov 

Det samlede transportbehov forventes ikke at være forskelligt ved de udpege-

de lokaliteter. 

 

Der vurderes ikke at være forskel i transportbehovet og fordelingen på trans-

portmidler mellem de sydlige lokaliteter Øst 1 og Vest 3 ligesom der heller ikke 

forventes at være forskel mellem de nordlige lokaliteter Vest 1 og Vest 2.  

 

De to områder adskiller sig trafikalt alene ved, at de nordlige områder vil have 

en bedre banebetjening og dermed potentielt flere passagerer, idet lokaliteter-

ne udover Hillerødbanen også hægtes på Frederiksværkbanen, mens de sydlige 

alene hægtes på Hillerødbanen. Dette kan dog ændres, hvis der etableres en 

bane i Transportkorridoren, hvorved der vil være direkte baneforbindelse til 

bl.a. Helsingør. Der bor ca. 350 ansatte ved stationerne langs Frederiksværk-

banen, der potentielt vil opnå en bedre kollektiv forbindelse til arbejde ved en 

lokalisering ved Overdrevsvejen. Indbyggertallet i det stationsnære område 

(1.200 m fra station) langs stationerne på Frederiksværkbanen er ca. 12.800. 

 

Der vurderes ikke at være forskelle i anvendelsen af cyklen som transportmid-

del ved de forskellige udpegede lokaliteter forudsat at der ved alle lokaliteter 

etableres gode stiforbindelser. Denne vurdering begrundes i, at den beskedne 

afstand mellem lokaliteterne i nord og syd på ca. 1,5 km, ikke har nævnevær-

dig betydning for det potentielle opland for cyklister. 

 

Det samlede transportbehov for en hospitalsstørrelse på 130.000 m2
 er vurde-

ret til 8.900 ture pr. 

dag, mens det tilsvarende er 17.100 ture pr. dag for en hospitalsstørrelse på 

250.000 m2. Heraf kan omkring 80% af turene forventes at være bilture. 

 

Ved placeringerne Øst 1 og Vest 3 forudsættes etableret et nyt vejnet, der er 

robust nok til at kunne afvikle ovenstående trafikmængder. I regeringens tra-

fikplan fra 2008 er endvidere listet en udvidelse af Hillerød Motorvejen som et 

prioriteret vejprojekt. En realisering af dette vil øge fremkommeligheden bety-
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deligt til disse lokaliteter, ligesom anlæg af Ring 5 i sin helhed vil have betyd-

ning for fremkommeligheden i Regionen. 

 

Ved lokaliteterne Vest 1 og Vest 2 skal Overdrevsvejen anvendes som primær 

adgangsvej.  

 

En flytning af Hillerød Hospital ud af det tætte byområde vil have en meget po-

sitiv effekt på nærmiljøet omkring det eksisterende hospital. Den samlede ef-

fekt vil bero på hvilke aktiviteter, der kan tænkes at anvende hospitalsbygnin-

gerne efter en udflytning. 

 

5.2 Investeringer i vej- og stinet samt kollektiv trafik 

I nedenstående afsnit gives overslagsberegninger på den infrastruktur, der er 

nødvendig at etablere i forbindelse med den trafikale betjening af de udpegede 

lokaliteter. Det drejer sig om anlægsudgifter for mulige vej- og stiforbindelser 

samt stationer.  

 

I investeringsoversigten er kun medtaget nødvendige og overordnede vejinve-

steringer til betjening af hospitalet. Det kan være nødvendigt med yderligere 

investeringer i vejnettet på det øvrige vejnet for at lede trafikken hensigts-

mæssigt til og fra hospitalet gennem byområderne. Dette kan være i form af 

trafiksaneringer på udvalgte strækninger, vejlukninger e.lign. Vurderingen af 

disse investeringer vil kræve en detaljeret trafikplan for områderne, hvilket ik-

ke har været inden for rammen af nærværende analyse.  

 

Der er i nærværende ikke medtaget ændrede driftsudgifter til f.eks. ændrede 

busruter, øgede driftsudgifter ved etablering af ny station mv. 

 

De nødvendige vejnetsinvesteringer internt på hospitalets grund er heller ikke 

medtaget i nærværende. Det vurderes at disse stort set er uafhængige af loka-

liseringen. 

 

På Figur 5-1 er indtegnet forslag til vejbetjening af de fire undersøgte lokalite-

ter, tallene på figuren refererer til udspecificering af anlægsudgifter i infra-

strukturrapporten.  I nedenstående er de enkelte lokaliteter gennemgået en-

keltvist. 
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Figur 5-1: Oversigt med forslag til vejnetsinvesteringer.  

 

5.2.1 Investeringer ved Øst 1 

Område Øst 1 foreslås vejbetjent enten via en fremtidig Ring 5 forbindelse i 

Transportkorridoren eller alternativt ved en opgradering af Brødeskovvej med 

tilslutning til Hillerød motorvejen. På Figur 5-1 er indtegnet en vejforbindelse 

der udelukkende forløber i Transportkorridoren. Allerød Kommune har tidligere 

peget på en alternativ placering af ringforbindelsen, der ligger tættere som om-

fartsvej omkring Lillerød By med tilslutning til Hillerød Motorvejen ved Kolle-

rødvej. 

 

I undersøgelserne omkring en vejforbindelse i Transportkorridoren gennemført 

af dels Region Hovedstaden og Transportministeriet forudsættes vejen anlagt 

som motorvej. Da hospitalet alene kan ”nøjes” med en 2-sporet vej for at opnå 

en tilfredsstillende trafikafvikling er anlægsudgiften begrænset til dette. Det må 

forventes at en ny vejforbindelse i Transportkorridoren vil have en længere ud-

bredelse i korridoren end det er nødvendigt for at betjene hospitalet.  

 

En stor institution som hospitalet vil være trafikalt meget sårbart, hvis der kun 

etableres en adgangsvej til området. For at opnå fuld tilgængelighed til områ-

det også ved sammenbrud i trafikken anbefales at der etableres en ”bagud-

gang” fra området til Frederiksborgvej. Da det ikke vil være hensigtsmæssigt 

at lede biltrafikken denne vej, bør denne adgang kun fungere som en sluse i 

kritiske perioder f.eks. for udrykningskøretøjer i myldretiden. Det vil ikke være 

hensigtsmæssigt at etablere yderligere adgange til den overordnede vejforbin-

delse i Transportkorridoren af hensyn til fremkommeligheden.  
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For at opnå fuld tilgængelighed også for de lette trafikanter samt sammen-

hæng til det eksisterende stinet anbefales at der anlægges stier langs Frede-

riksborgvej mod syd til eksisterende stinet i Allerød Kommune. Endvidere skal 

der etableres et effektivt stisystem mellem stationen og hospitalet. 

 

En vejbetjening af området, der indeholder en opgradering af Brødeskovvej vil i 

øvrigt være mere sårbar, idet denne som udgangspunkt kun tilsluttes den 

overordnede direkte forbindelse mod nord – og dermed mod optageområdet – 

med en forbindelse. Vejanlægget vil have en større negativ betydning for lokal-

befolkningen og betyde en større indgriben i et området der ikke i forvejen er 

reserveret til vejanlæg. Alternativt skal Frederiksborgvej opgraderes og tilslut-

tes en kort del af en vejforbindelse i Transportkorridoren fra Frederiksborgvej 

til Kongevejen 

 

5.2.2 Investeringer ved Vest 1 

Vest 1 er beliggende umiddelbart ved Overdrevsvejen og det vil være naturligt 

primært at vejbetjene området herfra.  Af hensyn til at sikre en god tilgænge-

lighed til området samt at sprede trafikken anbefales minimum to adgangsveje 

til området. Området kan sekundært betjenes fra Roskildevej eller via Salpe-

termosevej-Amtmandsvej til Milnersvej. Herved opnås en god tilgængelighed 

både til/fra det overordnede vejnet samt til/fra Hillerød By. Det anbefales, at 

tilslutningen sker ved Hestehaven hvor der i forvejen er tilslutning ved Over-

drevsvejen. Overdrevsvejen fungerer som en overordnet regionalvej og bør ik-

ke brydes med flere tilslutninger af hensyn til sikring af fremkommeligheden. 

 

Tilslutningen ved Overdrevsvejen bør udformes med signalanlæg da det herved 

er muligt at regulere for udrykningskøretøjer. 

 

For at opnå god tilgængelighed for de lette trafikanter anbefales etablering af 

sti langs vejnettet samt etablering af manglende sti langs dele af Overdrevsve-

jen. 

 

5.2.3 Investeringer ved Vest 2 

Vejbetjeningen af Vest 2 ligner Vest 1. Det anbefales at lokaliteten primært be-

tjenes fra Overdrevsvejen og sekundært fra Milnersvej. Jagtvej betjener i dag 

området med en forbindelse under banen. Det vurderes ikke muligt at anvende 

Jagtvej som adgangsvej, da dette vil skabe unødig gennemkørende biltrafik i 

boligområdet øst for banen. 

 

Det anbefales at tilslutningen til Overdrevsvejen etableres ved den eksisteren-

de Hestehaven for ikke at bryde Overdrevsvejen med flere tilslutninger og her-

ved nedsætte fremkommeligheden på strækningen. 

 

5.2.4 Investeringer ved Vest 3 

De nødvendige vej- og stinetsinvesteringer samt investering i stationsanlæg 

ved Vest 3 ligner Øst 1. Området kan betjenes ved anlæg af en vejforbindelse i 

Transportkorridoren mellem Hillerød Motorvejen og Kongevejen.  

 

Alternativt kan området betjenes ved en opgradering af Brødeskovvej. Investe-

ringen ved denne løsning vil være mindre end ved Øst 1, idet opgraderingen 

kan begrænses til mellem Hillerød Motorvejen og hospitalet. Hammersholt By-

vej kan fungere som sekundær adgangsvej til hospitalet, hvilket dog vil være 

til gene for lokalbefolkningen langs strækningen. 

 

For at opnå sammenhæng til det eksisterende stinet anbefales etableret stier 

langs Hammersholt Byvej. Endvidere skal der etableres et effektivt stisystem 

mellem stationen og hospitalet. 
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5.2.5 Samlet investeringsoversigt 

I nedenstående Figur 5-2 gives en sammenfatning af behovet for investeringer 

vedrørende de udpegede lokaliteter. Investeringerne dækker investeringer i 

vej, sti og stationsanlæg. Der er i oversigten ikke taget stilling til hvilken myn-

dighed, der kan/skal pålægges de enkelte udgifter. 

 

Investering Vest 1 Vest 2 Vest 3 Øst 1 

Vej- og stianlæg 33 mill. kr. 36 mill. kr. 110 mill. kr.1 110 mill. kr.1 

Alternativt vejnet   54 mill. kr.2 70 mill. kr.2 

Stationsanlæg 55 mill. kr. 55 mill. kr. 40 mill. kr. 40 mill. kr. 

I alt 88 mill. kr. 91 mill. kr. 94-150 mill. kr. 110-150 mill. kr 

Figur 5-2: Samlet investeringsoversigt – vej, sti og stationsanlæg 

 

 

  

                                                
1 Ved vejanlæg i Transportkorridor 
2 Ved opgradering af Brødeskovvej 
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6. FORSYNING 

Undersøgelserne af forsyningsforhold er koncentreret om forsyning med varme, 

køling, el og vand. I notatet omkring screening af energi og forsyning er detal-

jeret beskrevet forholdene omkring forsyning. I nedenstående er kort ridset 

hovedkonklusionerne fra førnævnte notat. 

 

Hver af de fire udpegede lokaliteter er belyst på forsyningsområdet for at vur-

dere, hvorvidt der kan knyttes særlige merudgifter til lokaliseringen i anlæg og 

drift på forsyningsområdet. 

 

6.1 Fjernvarme 

Hillerød by samt Farum og Værløse, varmeforsynes i dag fra det naturgasbase-

rede kraftvarmeværk på Hestehavevej i Hillerød via store transmissionslednin-

ger for fjernvarme. 

Ejeren af kraftvarmeværket har sat værket til salg. Uanset køber, kan det for-

ventes, at værket på sigt, bliver ombygget således at det anvender biomasse 

frem for naturgas. En sådan omlægning betyder CO2-neutral varmeforsyning. 

 

 

Set ud fra et både økonomisk og miljømæssigt synspunkt anbefales, at det nye 

hospital i så stor udstrækning som muligt forsynes med fjernvarme. I det føl-

gende redegøres derfor for de økonomiske konsekvenser som følge af de for-

skellige geografiske placeringer af et nyt hospital. 

 

 

Grundet forskellige afstande til transmissionsledninger vil der være forskellige 

omkostninger forbundet med etablering af fjernvarme. Desuden er der land-

skabsmæssige forhold, der kan have betydning for omkostningerne.  

 

Etablering af fjernvarme i de nordlige områder (Vest 1 og Vest 2) vil have de 

laveste investeringsomkostninger. Meromkostningerne ved at etablere løsnin-

gerne Vest 3 eller Øst 1, skønnes at blive hhv. 10 og 11 mio. kr. dyrere end 

løsningerne ved Vest 1 og Vest 2. Såfremt det senere viser sig, at der kan fore-

tages en tilslutning af Vest 3 til den eksisterende transmissionsledning, forven-

tes omkostningerne reduceret svarende til niveauet for Vest 2. Omkostningerne 

kan ses af Figur 6-1 nedenfor.  

 

Placering Vest 1 Vest 2 Vest 3 Øst 1 

Ledninger + anlægsarbejde 7,0 mill. kr. 6,8 mill. kr. 14,0 mill. kr. 14,0 mill. kr. 

Krydsning jernbane 0 mill. kr. 0 mill. kr. 1,2 mill. kr. 1,8 mill. kr. 

Tilslutningsanlæg, interne 

rør, pumper 

1,5 mill. kr. 1,5 mill. kr. 1,5 mill. kr. 1,5 mill. kr. 

Kompensation, projekte-

ring, uforudsete 

3,5 mill. kr. 3,5 mill. kr. 5,7 mill. kr. 5,8 mill. kr. 

Total 12,0 mill. kr. 11,8 mill. kr. 22,0 mill. kr. 23,0 mill. kr. 

Meromkostninger 0,2 mill. kr. 0 mill. kr. 10,2 mill. kr. 11,2 mill. kr. 

Figur 6-1: Omkostninger til etablering af fjernvarmeforsyning 

6.2 Køling 

Hospitaler har generelt betydelige omkostninger og energiforbrug til køling. Det 

kan derfor have en væsentlig betydning, om der i lokalområdet er adgang til 

lokale kilder til køling, som er omkostningseffektive og bæredygtige. Der kan 

være tale om to sådanne kilder, grundvand eller søvand.  

 

Grundvandskøling tilbyder dels en mere økonomisk rentabel form for køling 

sammenlignet med traditionel kompressorkøling, dels er det en miljømæssig 
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attraktiv løsning, da elforbruget reduceres med en faktor 10. Grundvandsres-

sourcen er generelt rigelig og let tilgængelig i området med de fem mulige lo-

kaliseringer af hospitalet. Der foregår dog også en del drikkevandsindvinding i 

området, hvilket begrænser mulighederne for at etablere grundvandskøling. 

Det er derfor sandsynligt, at adgangen til at udnytte grundvandskøling kan va-

riere fra en lokalitet til en anden.  

 

Der er en række forhold som skal være opfyldt for at kunne forsyne det kom-

mende hospital med grundvandskøling. 

  

 Geologiske forhold og grundvandsforhold 

o Der skal være en grundvandsressource med høj vandføring, såle-

des at der kan oppumpes grundvand nok til at opfylde kølebehovet. 

Dette vurderes umiddelbart at være til stede ved alle de screenede 

områder.  

o Forholdene ved de Øst 1 er dog mindre kendte, hvilket giver en 

ekstra udgift til forundersøgelse.  

o Det dybere liggende grundvandsspejl i forhold til terræn ved de 

sydlige områder (vest 3 og Øst 1) vil betyde at der skal bruges me-

re energi til at oppumpe vandet. 

 Drikkevandsinteresser 

o Der må ikke ske en forringelse af mulighederne for at indvinde 

drikkevand i eksisterende indvindingsområder.  

o Den tre nordligste af de screenede områder (Vest 1, Vest 2 og Vest 

4) er beliggende nær den eksisterende indvinding ved Frederiksga-

de i Hillerød og område Vest 3 er beliggende nær den lokale ind-

vinding ved Brødeskov. Dette kan stille krav om supplerende for-

undersøgelser, herunder hydrotermiske simuleringer og evt. juste-

ret drift af anlægget for at indgå temperaturpåvirkninger af eksiste-

rende indvindinger.  

o Ved område Vest 1 og Vest 4 er der udført undersøgelser for en 

evt. ny kildeplads for vandindvinding. Såfremt der placeres drikke-

vandsindvinding af Hillerød Vandforsyning i dette område kan der 

sandsynligvis ikke samtidig etableres et grundvandskølingsanlæg.  

 Der vil ikke være nogen nævneværdig forskel på omkostninger til etable-

ring af anlæg af grundvandskøling på de screenede områder. 

 Der skal indhentes en række myndighedstilladelser, som dog er de samme 

for alle de screenede områder. Dog kan nærheden til eksisterende indvin-

dinger for de nordlige områder (Vest 1, Vest 2 og Vest 4) medføre krav om 

supplerende forundersøgelser og beregninger.  

 

I Figur 6-2 er søgt at kategorisere de enkelte forhold for de enkelte potentielle 

lokaliteter. Før nærmere undersøgelser er foretaget, er det ikke muligt at sætte 

økonomiske differencer på etablering af grundvandskøling på de forskellige pla-

ceringer. Der er derfor her lavet en kategorisering med "smileys". 

 

 Nordlige områder Sydlige områder 

Placering Vest 1 Vest 2 Vest 3 Øst 1 

Geologiske forhold     

Grundvandsforhold     

Drikkevandsinteresser       

Figur 6-2: Opsummering af forhold ved etablering af grundvandskøling 

Muligheden for at etablere et system for fjernkøling bør undersøges nøjere. 

Ligger der i hospitalets nærhed øvrige erhvervsvirksomheder med et større kø-

lebehov, kan kølingen med fordel produceres centralt og distribueres til de en-
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kelte virksomheder. I umiddelbar afstand fra placeringen Vest 1, ligger en ræk-

ke erhvervsvirksomheder langs bl.a. Amtsmandsvang, Trollesminde Allé og 

Milnersvej. Tilsvarende ligger erhvervsområdet Gydevang, Hejrevang mv. i 

nærhed af placeringerne Øst 1 og Vest 3. Ud over de energibesparelser der op-

nås ved et større fjernkølesystem, har systemet desuden en række fordele for 

de enkelte kunder til systemet set i forhold til ved lokal produktion. 

 

6.3 Elektricitet 

Ved etablering af Skejby Sygehus, blev der udarbejdet et forudsætningsnotat i 

forbindelse med fastlæggelse af kapaciteter og årlige forbrug for bl.a. el. På 

baggrund af notatet skønnes det, at det maksimale effektbehov for eltilslutnin-

gen for hospitalet i Hillerød, vil være 10-15 MVA, hvor behovet er korrigeret for 

størrelsesforskellen mellem hospitalerne. Størrelsen af effektbehovet forventes 

at medføre, at tilslutningen skal ske på 10kV niveau internt på hospitalets 

grund. Herfra transformeres spændingen til de niveauer der vil være aktuelle 

for hospitalet. 

 

Hospitalet vil afregne el efter enten A-tarif eller B10-tarif, bl.a. afhængig af 

hvem der ejer forsyningsledningerne. Ved A-tarif ejer hospitalet forsyningsled-

ningerne og skal selv forestå fremføringen af ledningerne. B10 tarif indebærer, 

at distributionsselskabet (DONG) sørger for at opgradere nærmeste hovedsta-

tion, såfremt der behov herfor, og herefter føre forsyningsledningerne frem til 

hospitalets grund. Fra grundens skel skal hospitalet selv betale omkostninger 

frem til en 10 kV transformer på grunden samt omkostningerne til køb af 

transformer. DONG ejer forsyningsledningerne frem til skel. Det er på bag-

grund af ovenstående forudsat, at hospitalet betaler efter B10 tarif. 

 

Der skal påregnes et tilslutningsbidrag med distributionsselskabet hvor størrel-

sen af bidraget afhænger af tilslutningseffekten. Beløbet vil udgøre i størrelses-

ordenen 20 mio. kr., men vil være det samme uanset valg af placering. 

 

Idet DONG afholder omkostningerne frem til skel, og der er usikkerhed om pla-

ceringen af en 10 kV transformer på hospitalets grund og det videre forløb fra 

denne transformer og frem til de interne anlæg, ikke kendes på nuværende 

tidspunkt, kan der ikke påregnes forskelle i omkostningerne mellem de udlagte 

placeringer af hospitalet. 

 

 

6.4 Vandforsyning 

Vandforsyningen i Hillerød Kommune har en decentral struktur bestående af 10 

almene vandværker. De fire lokaliteter for placering af et nyt hospital er alle 

indeholdt i forsyningsområdet for Hillerød Vand A/S.  

 

Hillerød Vand A/S råder over to vandværker, Frederiksgade og Stenholt Vand-

værker med tilhørende kildepladser. På de konkrete potentielle lokaliteter til 

hospitalet vil vandforsyningen i givet fald komme fra Frederiksgade Vandværk 

under normale driftsforhold.  

 

I Hillerød Kommunes vandforsyningsplan fra 2006 vurderes forsyningssikker-

heden fra Frederiksgade Vandværk at være god. En god forsyningssikkerhed er 

karakteriseret ved, at vandværket kan klare en strømafbrydelse samt renove-

ring af anlægsdele og forureningshændelser uden driftsstop.  

 

Det vurderes, at de to nordlige placeringer er beliggende så bynært, at de med 

relativt korte ledningsføringer kan tilkobles det eksisterende ledningsnet og ad 

denne vej få opfyldt kravene til vandmængde og –kapacitet i både en normal 

vandforsyningssituation og i en nødsituation. 

 

Ved Øst 1 er de fremførte drikkevandledninger fuldt tilstrækkelig til at dække 

det beregnede vandbehov i en normal vandforsyningssituation. Ved Vest 3 



 

  24 

kræver det, at den nuværende vandforsyningsledning fra Brødeskovvej opgra-

deres. Det må yderligere forventes, at der bliver stillet krav om en supplerende 

vandtank ved områderne Øst 1 og Vest 3. 

 

Grundvandsressourcens kvantitet og kvalitet er kun ringe belyst omkring om-

råderne Øst 1 og Vest 3. Der vil derfor være behov for supplerende ressource-

undersøgelser, før det kan vurderes om den fornødne ressource er til rådighed 

for drikkevandsformål. 

 

MEROMKOSTNINGER Vest 1 og 

Vest 2 

Øst 1 Vest 3 

Opgradering af eksisterende lednings-

net til større dimension 

- - 3–6 mill. kr. 

Etablering af vandtank - 5–10 mill. kr. 5–10 mill. kr. 

Etablering af forsyningsledning til na-

boforsyningsområde 

- 3–6 mill. kr. 3–6 mill. kr. 

Dokumentation af grundvandsressour-

cens tilgængelighed for drikkevands-

produktion 

- 2–3 mill. kr. 2–3 mill. kr. 

I alt - 10–19 mill. kr. 13–25 mill. kr. 

Figur 6-3: Meromkostninger i forbindelse med vandforsyning 

 

6.5 Spildevand og regnvand 
Der forventes et årligt vandforbrug på ca. 275.000 m3 der omregnet til perso-

nækvivalenter svarer til ca. 5.500 – 6.000 p.e. 

Et renseanlæg etableret inden for området til håndteringen af en sådan spilde-

vandsmængde vurderes ikke at være en optimal løsning, så uanset hvilken pla-

cering hospitalet vil få, skønnes det mest optimalt med en pumpning af denne 

spildevandsmængde til nærmeste centralrenseanlæg, og her kunne Centralren-

seanlægget i Hillerød være en mulighed, måske efter en mindre ombyg-

ning/udbygning. 

Umiddelbart kan der fra det nye hospital komme spildevand, som må betegnes 

som industrispildevand, hvorfor en vis forrensning på selve hospitalet må på-

regnes, før afløb til det nærmeste centralrenseanlæg. Nogle af de skitserede 

placeringer kan have en topografi, der gør at en pumpning til Centralrensean-

lægget i Hillerød kan undgås helt eller delvist. Til gengæld skal spildevandsled-

ningerne så evt. være større, hvorfor det vurderes, at disse forhold samlet set 

ikke har en afgørende økonomisk indflydelse på valg af stedet. I en senere og 

mere detaljeret analyse kan disse forhold undersøges nøjere. 

 

Regnvand fra områder med fastbelægning, der ikke er godkendt til at blive be-

tegnet som værende ”rent regnvand” fx: 

 Tagflader med tagbeklædning f.eks. med asfaltimprægneret tagpap, kob-

bertag m.m. 

 pladser, hvor der kan komme diesel/benzindrevne køretøjer 

 

Denne form for regnvand blive betegnet som værende ”spildevand” og skal be-

handles i overensstemmelse med normerne, men igen vil en sådan håndtering 

være uafhængigt af placeringen af det nye superhospital. 

 

Nogle løsningsmodeller kunne evt. være baseret på en lokal forrensning f.eks. 

via sandfang, olieudskiller med afløb f.eks. til en sø - buffertank under regn - 

inde på området. 

Indenfor spildevand og regnvand er der på nuværende oplysningsstade ikke 

nævneværdige forskelle mellem de fem forskellige potentielle placeringer. 
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7. ØVRIGE INVESTERINGER/OMKOSTNINGER 

I forbindelse med byggeri med lokaliteterne kan der knyttes særlige omkost-

ninger til Vest 1 og Vest 2. Det drejer sig om oprensning af forurenet jord samt 

merudgiften i forbindelse med fundering på mose. 

 

I nedenstående er gennemgået den forventede merudgift (i forhold til de øvrige 

lokaliteter) til disse poster. 

 

7.1 Forurenet jord 

Lokalitet Vest 2 er delvist beliggende på området Holmene. Holmene har i peri-

oden 1945-76 været anvendt til losseplads for Hillerød Kommune. I forbindelse 

med eventuelt byggeri på området skal der fjernes store mængder jord, der 

forventes at være forurenet i større eller mindre grad.  

 

Niras har for Hillerød Kommune i august 2009 gennemført en vurdering af de 

forureningsrelaterede omkostninger ved en eventuel byudvikling af området. 

På baggrund af kendskabet til lossepladsens historie og tidligere undersøgelser 

i området har Niras opstillet et skønnet forureningsniveau for området. På den 

baggrund er den forureningsrelaterede omkostning ved udvikling af området til 

hospitalsaktivitet skønnet til 300 mill. kr.  

 

7.2 Funderingsomkostninger 

Lokaliteterne Vest 1 og Vest 2 er helt eller delvist beliggende på eksisterende 

eller tidligere moseområde. Der kan i den forbindelse forventes ekstra udgifter 

til fundering af eventuelt byggeri i området i form af pilotering/pælefundering. 

 

For Vest 2 er hele området beliggende på tidligere moseområde for at efter-

komme krav og ønske om at få et areal på 30-50 ha., samtidigt med et ønske 

et lavt byggeri i 2-3 etager frem for et byggeri i 4-6 etager, må det derfor for-

ventes at al byggeri på grunden skal pælefunderes.  

 

Vest 1 indeholder delvist moseområde, skjulte moser og dødishuller. For at ef-

terleve stationsnærhedsprincippet skal eventuelt byggeri på lokaliteten place-

res så østligt som muligt som netop indeholder moseområde. I vurderingen af 

merudgiften ved eventuelt byggeri på lokaliteten er det forudsat at man med 

god planlægning af byggeriet kan nøjes med pælefundering for halvdelen af 

byggeriet. 

 

I Figur 7-1er givet et overslag på fundering af 130.000 m2 byggeri i hhv. 2 og 

4 etager under forudsætning af en standard fundering samt pælefundering i 

moseområde. Da dybden på moseområderne ikke kendes nøjagtigt er der i Fi-

gur 7-1 angivet udgiften til fundering for en række alternativer med hhv. 8, 10 

og 12 meters pæle. Det fremgår, at der er tale om betydelige merudgifter for-

bundet med pilotering på moseområde. 

 

For lokalitet Vest 1 kan forventes en merudgift på 35-100 mill. kr. Ved Vest 2 

er merudgiften 70-160 mill. kr. Hvis det er nødvendigt på lokalitet Vest 2 at 

bygge højere end 2 etager som følge af det begrænsede areal kan forventes 

yderligere merudgifter. 

 

 2 etagers byggeri 4 etagers byggeri 

 Vest 1 Vest 2 Vest 1 Vest 2 

Standardfundering 140 – 160 mill. kr. 140 – 160 mill. kr. 

Pælefundering (8 m) 175-210 mill. kr 210-260 mill. kr  340-425 mio. kr 

Pælefundering (10 m) 185-220 mill. kr 230-280 mill. kr   

Pælefundering (12 m) 205-240 mill. kr 270-320 mill. kr   

Figur 7-1: Oversigt med funderingsomkostninger ved 130.000 m2 
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8. SAMLET INVESTERINGSOVERSIGT 

I Figur 8-1 herunder er en samlet oversigt over de investeringer i infrastruktur, 

forsyning og øvrige investeringer, der er forbundet med byggeri på de fire loka-

liteter.  

 

Investeringerne dækker investeringer i vej, sti og stationsanlæg, investeringer 

i forsyningsnet samt omkostninger/investeringer ved behandling af forurenet 

jord samt byggeri på moseområde. 

 

For områderne køling, vandforsyning og spildevand er de eksakte investerings-

omkostninger ikke opgjort, i tabellen herunder fremgår merudgiften for disse 

discipliner ved byggeri på Vest 3 og Øst 1 i forhold til de nordlige lokaliseringer. 

 

 Vest 1 Vest 2 Vest 3 Øst 1 

Infrastruktur (veje, sti-

er og station) 

85 mill. kr 91 mill. kr 150 mill. kr 150 mill. kr 

Oprensning af forurenet 

jord 

 300 mill. kr   

Fundering af footprint 

på 50.000 m2 i 2-3 eta-

ger 

220 mill. kr 280 mill. kr 160 mill. kr 160 mill. kr 

Fjernvarme, etablering 12 mill. kr 12 mill. kr 22 mill. kr 23 mill. kr 

Elektricitet, tilslutning 20 mill. kr 20 mill. kr 20 mill. kr 20 mill. kr 

Køling, Vandforsyning  

og Spildevand - merud-

gift 

  13-25 mill. kr 10-19 mill. kr 

I alt  337 mill. kr 703 mill. kr 365-377 mill. kr 363-372 mill. kr 

Figur 8-1: Samlet investeringsoversigt  

I Figur 8-2 herunder er angivet den merudgift, der er forbundet til lokaliteterne 

i forhold til den billigste løsning.  

 

Meromkostning Vest 1 Vest 2 Vest 3 Øst 1 

Vej- og stianlæg - 3 mill. kr. 77 mill. kr. 77 mill. kr. 

Stationsanlæg 15 mill. kr. 15 mill. kr. - - 

Oprensning af foru-

renet jord 

- 300 mill. kr. - - 

Merudgift ved fun-

dering på moseom-

råder 

35-100 mill. kr. 70-160 mill. kr. - - 

Fjernvarme - - 10 mill. kr. 11 mill. kr. 

Køling - - - - 

Elektricitet - - - - 

Vandforsyning - - 13-25 mill. kr. 10-19 mill. kr. 

Spildevand - - - - 

I alt - Meromkost-

ning 

50-115 mill. kr. 388-478 mill. kr. 100-112 mill. kr. 98-107 mill. kr. 

Figur 8-2: Samlet investeringsoversigt – merudgift ved enkelte lokaliteter  
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9. AFRUNDNING 

 

I de foregående afsnit af denne rap-

port er gennemført en screening af 

plan-, miljø-, infrastruktur- og forsy-

ningsforhold med henblik på at udpe-

ge egnede lokaliteter til lokalisering 

af et nyt hospital i Hillerød. 

 

For hvert emneområde er det muligt 

indbyrdes at rangordne de fire lokali-

teter, der er udpeget på baggrund af 

plan og miljøforholdene. 

 
Øst 1 har ingen meget problematiske 
konflikter. Det forudsætter dog, at 
der kan opnås dispensationer fra Na-

turbeskyttelseslovens § 3 for et betragteligt antal vandhuller, samt fra samme 
lovs § 17 for beskyttelsen af skovbrynet ind mod Store Dyrehave. Dispensatio-
nen fra § 3 vil medføre etablering af et betragteligt antal erstatningsvandhuller. 

Endvidere skal der opnås dispensation fra skovbyggelinjen. 
 
Den anden sydlige lokalitet Vest 3 har heller ingen problematiske konflikter, 
men ligger på grænsen af den ønskede max afstand fra S-togslinjen på 600 m. 
 

De nordlige lokaliteter Vest 1 og Vest 2 har begge problematiske konflikter med 
landskabelige værdier, biologiske værdier samt moser. 

 
Ved Vest 2 begrænses arealet til 30 ha og det vurderes at være yderst proble-
matisk og forbundet med store udgifter at udvide arealet. Det er vurderet i 
rapporten at det generelt vil være forbundet med betydelige økonomiske kon-
sekvenser at bygge på området i forbindelse med oprensning af jord samt sær-
lig fundering. Merudgiften hertil er vurderet at være 300-400 mill.kr. Planlæg-

ges et byggeri i mere end 3 etagers højde må påregnes yderligere meromkost-
ninger til fundering.  
 
Vest 1 delvist beliggende i moseområde. Det er vurderet at merudgiften i for-
bindelse med særlig fundering vil være omkring 35-100 mill. kr. Vest 1 er des-
uden delvist beliggende i et område, der af Kulturarvsstyrelsen er udpeget som 

kulturarvsareal af national betydning (Salpetermosen). Området vil med stor 

sandsynlighed skulle udgraves inden opførsel af byggeri og dermed yderligere 
fordyre anlægget. Vest 1 er beliggende på grænsen til den ønskede max af-
stand fra S-togslinjen. 
 
Det er muligt at etablere en god infrastruktur til alle fire lokaliteter. Det er for-
bundet med de største merudgifter at etablere infrastruktur ved de sydlige lo-
kaliteter. Merudgiften hertil vurderes at være omkring 70-80 mill. kr i forhold 

til de nordlige lokaliteter. Afstandskravet på maks. 600 m. til en station kan ik-
ke fuldt ud opfyldes ved Vest 1 og Vest 3. Den kollektive infrastruktur vil være 
bedre ved de to nordlige placeringer idet der fra disse opnås direkte forbindelse 
til både Frederiksværk- og Hillerødbanen. På baggrund af oplysninger omkring 
lokalisering af ansatte og befolkning vurderes potentialet for passagerer fra 
Frederiksværkbanen til hospitalet at være begrænset. 

 
Analyserne af forsyningsområdet viser at der ikke kan identificeres særlige 
merudgifter indenfor køling, elektricitet og spildevand mellem de fire lokalite-
ter. Til gengæld kan der knyttes merudgifter ved etablering af fjernvarme og 
vandforsyning ved de to sydligere lokaliteter Øst 1 og Vest 3. De to nordlige lo-
kaliteter er i kraft af deres bynære placering mere tilgængelige til de eksiste-
rende forsyningsnet. Størrelsen af merudgiften til fjernvarme og vandforsyning 

begrænses til 20-30 mill. kr. 
 


