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Hvidovre Hospital

Holbækmotorvejen



Fakta
• Hvidovre Hospital blev bygget som København 

Kommunes hospital i Hvidovre
• Byggeperiode 1968 – 1976
• Grundareal ca. 225.000 m2
• Bebygget areal ca. 95.000 m2

• Etagemeter ca. 245.000 m2

(inklusive ca. 31.000 m2 parkeringskælder)
• Hospitalet etageareal kan fordobles på matriklen



Grundlag for fremtidsplanerne
• Regions Hovedstadens hospitalsplaner 

(HOPP 2007 og 2020)
• Regerings forhåndstilsagn om økonomiske midler 

(Ekspertpanelet) fra november 2008



Grundlag for fremtidsplanerne
• Hvidovre Hospital har i 2008 fået et forhåndstilsagn 

om en beløbsramme på 1,45 mia. kr. til udbygning 
og ombygning.

• Generalplan fra marts 2009
• Idé og Programoplæg fra januar 2010

UDFORDRINGEN
• Forhåndstilsagnet (Ekspertpanelets screening) 

definerer et behov for 16.800 m2 nybyggeri til ca. 
450 mio. kr., og et behov for ombygninger svarende 
til ca. 1,0 mia. kr.
Kun rammebeløbet på 1,45 mia. kr. er at genfinde i 
Generalplanen samt Idé og Programoplægget





Fremtidsplanerne - nybyggeri

• Ca. 31.000 m2 indeholdende:
• Akutmodtagelse 

og tilhørende akutmodtageafdeling (AMA sengeafsnit)
• Kvinde-barn faciliteter:

- Neonathal afdeling
- Børneambulatorium
- Børneafdeling
- Obstetrisk sengeafsnit

• Kardiologi:
- Ambulatorium
- Sengeafsnit

• Kontorfaciliteter til de kliniske specialer 
• Økonomi for nybyggeri ca. 1,0 mia. kr. alt inklusive
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Fremtidsplanerne - ombygning
• Generelt ombygning af ambulatorier

• Modtagelser og ventearealer
• Wayfinding

• Ombygning af sengeafsnit
• Nuværende 2 og 4 sengs-stuer ændres til 1 og 2 sengs-stuer

Uddrag fra Genberegningsnotat af 19.5.2011:

”Den økonomiske ramme til ombygning forventes anvendt til 
forlængelse af Vandrehallen i forbindelse med 
sammenbygningen til nybyggeriet, samt forbedrede 
forhold for modtage- og ventearealer for patienter i 
ambulatorierne. 

I forbindelse med de, for patienterne værdiskabende, 
ombygninger af modtage- og ventearealer, er det af hensyn 
til en effektiv og rationel udnyttelse af ambulatorierne 
nødvendigt at ombygge disse, så de bringes op til 
nutidig standard. Der er tale om ambulatorier for Gastro 
etape II, Ortopædkirurgi, Gynækologi, Billeddiagnostik, 
Intern Medicin og Onkologi (ny funktion på HVH). Derefter 
vil sengeafsnit blive ombygget og moderniseret, således 
at 4-sengsstuer ombygges til 1- og 2-sengsstuer.”
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