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Notat om bevaringsværdige bygninger
Hospitalsplanen
I henhold til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007 skal
Rigshospitalet forsat indtage en særposition i det samlede danske
sygehusvæsen, idet en række højt specialiserede funktioner i regionen
skal samles på hospitalet, som primært varetager specialfunktioner for
regionen samt resten af landet.
Hospitalsplanen medfører samlinger af specialerne i regionen, hvilket
for det enkelte hospital vil betyde en række ind- og udflytninger af
specialer. For Rigshospitalet betyder det, at der er behov for
betydeligt nybyggeri, som medfører, at arealbehovet på matriklen
øges.
Samtidig er det i region Hovedstaden besluttet, at alle patienter skal
indlægges på enestuer med deraf forøgede pladskrav.
Det er på den baggrund nødvendigt at øge det nuværende areal med
ca. 120.000 m2 samt at øge antallet af P-pladser med 1000 pladser for
at kunne gennemføre Hospitalsplan 2007 på Rigshospitalet, og
samtidig sikre, at hospitalet lever op til nutidens patienters
forventninger til et velfungerende hospital.
Hospitalsplanen er i 2018 stadigt gældende.
Studier af udbygningsmuligheder viser, at en udvidelse af
Rigshospitalet vil medføre, at eksisterende bygninger, der er erklæret
bevaringsværdige i kommuneplanen, må nedrives.
Rigshospitalets nuværende stand
Af politisk aftale af 30. marts 2009 mellem forligspartierne bag
Hospitalsplanen i Region Hovedstaden fremgår det, at Rigshospitalet
som landets førende hospital skal have en bygningsmæssig standard
på niveau med store universitetshospitaler i ind- og udland med
mulighed for fortsat faglig udvikling på internationalt niveau.
Faciliteterne til børn, unge og fødende er i dag spredt over det meste
af Rigshospitalets område med den altovervejende aktivitet i
Sydkomplekset samt de øvrige bygninger fra 1970’erne.
Placering

Sagsnr.
2018-0061875
Dokumentnr.
2018-0061875-6
Sagsbehandler
Randi Dürr Harpøth

Regionsrådet for Region Hovedstaden har besluttet, at den nuværende
placering af Rigshospitalet på Blegdamsvej 9 skal bevares, og at det
tætte samarbejde med Københavns Universitet indenfor forskning og
uddannelse fastholdes. En bekræftelse på det tætte samarbejde, der er
mellem Københavns Universitet og Rigshospitalet fremgår ligeledes
af de fælles bestræbelser, der ligger i planlægningsforudsætningerne
for udviklingen af ”Vidensbydelen.”
Samling af alle børn, unge og fødende
BørneRiget samler al aktivitet omkring børn, unge og fødende i en ny
bygning.
Øget arealbehov
Forundersøgelsen til BørneRiget viser et arealbehov på ca. 56.000 m2
samt en række essentielle nærhedsønsker, der skal være opfyldt, for at
man kan tilbyde optimal familiecentreret behandling.
Bygningen vil indeholde en vifte af hospitalsfaciliteter, der samlet set
vil tilbyde mere sammenhængende patientforløb, samt gode vilkår for
personale.

Udvidelsesmuligheder
Righospitalets matrikel har en relativt tæt bebyggelse, med tre
dominerende bygninger: Central- og Sydkomplekset samt
Mellembygningen og en række mindre bygninger, hvor der ikke
umiddelbart er mulighed for nybyggeri.
Muligheden for at bygge ovenpå Central- eller Sydkomplekset, og på
Mellembygningen, er undersøgt. Bygningernes konstruktion kan ikke
bære yderligere etager, hvorfor denne udvidelsesmulighed ikke kan
anvendes. Dette bevirker, at det øgede arealbehov nødvendiggør
nedrivning af bygninger for at give den nødvendige plads til
nybyggeri.
I Kommuneplan 2015 er bygningerne Henrik Harpestengs Vej
26,28,30 og 32, erklæret bevaringsværdige, hvilket betyder, at disse
ikke umiddelbart kan nedrives.
Krav i lokalplan 493 til maksimal højde for bygninger på matriklen
samt krav til maksimal dybde af bygningsmassen bevirker, at der er
begrænsninger for, hvor mange etagekvadratmeter man kan skabe på
de enkelte byggefelter. Hertil kommer, at Centralkomplekset er et
naturligt omdrejningspunkt for Rigshospitalet. Nærhed mellem
nybyggeri og Centralkomplekset er en nødvendighed for kunne skabe
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en funktionel hospitalsdrift både set ud fra et patienthensyn og af
hensyn til et godt arbejdsmiljø.
Det er således ikke er muligt at placere de nødvendige kvadratmeter til
nybyggeri uden at inddrage det aktuelle byggefelt.
Konklusion
I Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007 fastsættes, at
Rigshospitalet forsat skal indtage en særposition i det samlede
sygehusvæsen, og at nærhed til Københavns Universitet er et
overordnet ønske for Rigshospitalets fremtidige placering.
Et krav om at bevare ovennævnte bevaringsværdige bygninger ville
betyde, at Region Hovedstaden ikke kunne gennemføre Hospitalsplan
2007 på Rigshospitalet, og at hospitalet ikke vil kunne leve op til
patienternes krav til et moderne hospital. Rigshospitalet vil dermed
ikke kunne bevare den særstilling, som regeringen og regionen ønsker.
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