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 Først lidt om trafikken… 
• Ensretningen er et kommunalt krav 
• Skiltenes placering og udformning er også.. 
• Akutlægebilens vej bliver åbnet permanent 
 (vi skal blot lige ændre ambulancevejen)  
• Vi kunne/måtte ikke etablere en rampe op 

af kælderen andetsteds (trafiksikkerhed) 
• Ja, p-pladserne ved den gamle 

helikopterplads fjernes under byggeriet (ca 
130 pladser) 

• Der er stadig ledige pladser ved pavillon 6 og 
på Tagparkeringen 

• ..og der kommer bedre skiltning på hjørnet 
 



P-kælder: både ind- og udkørsel via rampen ved hovedindgangen 
Udgangen til P-kælderen lukkes.  
Al ind- og udkørsel skal ske ad rampen ved hovedindgangen. Venstresving forbudt, når man kommer op 
ad rampen ved hovedindgangen. 
Køretøjer, som er højere end 2,1 meter (fx ambulancer og flextrafik), må IKKE køre ned i kælderen, men 
skal sætte patienter af ved hovedindgangen eller Akutmodtagelsen. 
Al vareindlevering med varebiler skal ske via hospitalets vareindlevering – IKKE hovedindgang eller p-
kælder. 
Korttidsparkering udvides i parkeringskælderen og er forbeholdt patienter og pårørende. 
Skydedøren mellem Center 2 og Center 3 (ved kirken) vil være åben hele tiden, så man via denne kan 
gå til og fra parkeringspladsen. 
Fra 7. februar til begyndelsen af april 2017 vil det ikke være muligt at køre fra tagparkeringen ud forbi 
Akutmodtagelsen. Bommen vil blive åbnet i start april, så udkørsel er muligt. Indkørsel skal dog fortsat 
ske ad Rosenhøj eller Østvej. Se kort over de to faser herunder: 
 



Flextrafik og patienter med servicerejse 
Høje køretøjer, herunder ambulance- og udrykningskøretøjer samt Movia Flextrafik, kan 
ikke længere køre ned i P-kælderen. 
Patienter, som ankommer med ovenstående, skal derfor sættes af ved hovedindgangen 
(undtagen patienter til Dialysen, Akutmodtagelsen eller Mammografi – de sættes forsat 
af som normalt).  
Hvis patienterne har bestilt servicerejse, bliver de hentet af hospitalets portører ved 
hovedindgangen og kørt til den afdeling, hvor de skal behandles. Kan patienten selv gå, 
skal de selv finde vej til afdelingen. 
Når patienterne skal forlade hospitalet, er det vigtigt, at de går til hovedindgangen, hvor 
Movia Flextrafik henter dem. Patienter, som har bestilt servicerejse, bliver hentet på 
afdelingen og kørt til hovedindgangen. 
Personalet bør være opmærksomme på, at patienter, som tidligere ikke havde behov for 
servicerejse, kan have brug for det nu pga. den ekstra gåafstand. 



Østvej ensrettes 
Østvej ensrettes fra P6 i nordgående retning. Det betyder, at man godt kan køre til og fra P6 
fra Kettegård Alle. Man kan også fortsat køre til og fra tagparkeringspladsen (P4) via 
Rosenhøj. 
Ensretningen gælder ikke ambulance- og udrykningskøretøjer samt cyklister. Se kort 
herunder: 
 

Denne ensretning er besluttet af kommunen og er derfor permanent. Den vil ikke blive 
ophævet efter byggeriet er færdigt. 
Akutmodtagelsen 
Der vil være adgang til Akutmodtagelsen under hele byggeperioden. 
P-pladserne ved Akutmodtagelsen (P3) vil blive fjernet fra d. 1. april 2017 og akutte 
patienter, som ankommer i privatbil, henvises til 3 timers parkering i p-kælderen eller ved 
P2 (som bliver oprettet til den tid). 
Tagparkeringsplads (OBS ændret til P4) 
Der vil være adgang til tagparkeringspladsen (P4) i hele perioden. Parkeringspladsen er 
forbeholdt personalet. 



Byggeriet - De tre delprojekter 
• Nybyggeriet 

 

 

 

• Rokadeplanen 

• Ombygning af sengebygningerne 



• Nybyggeriet  
 Udbud i gang 

 Licitationer er alle overstået og analyseret/evalueret til maj 

  



første licitation nybyg – jord- og byggemodning 

Licitations resultatet for E01 Byggemodning: 

 

• Barslund    (vinder,)              kr. 20.628.360 (ca 22 mio kr) 

• Arkil A/S                               kr. 24.564.300,- 

• Tscherning                            kr. 24.759.888,- 

• Hoffmann                              kr. 24.889.945,- 

• Aarsleff                                kr. 27.448.357,- 

 

Budget for E01 Byggemodning: 25.000.000,- kr  

(dvs en god start på tilbudsindhentningen..) 
 

 

• NB! – Tilbudslister er endnu ikke kontrolleret for eventuelle fejl 

 

 





 





Etape 1: Parkering, plan 3 



Etape 2: Plan 5 



Perspektiv – alle etaper 



• Rokadeplanen 
 COP er i gang – første del næsten klar – og anden del igang 

 Gennembrydningen af etageadskillelsen er i gang i center 4 







1 patient 

     2 patienter 

Fleksible patientværelser 

Bariatrisk patient 



Intro film 

Patient Empowerment 

http://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/film-om-patientskaerme-pa-hvidovre-hospital


   



   





ENERGI reduktioner – hvor er vi? 



 



 

 

 

 

 

 

•Etablering af vindmøller (5 stk. 

husstandsvindmøller) 

•Udvendig efterisolering af sengestuerne (i alt 

512 facadeelementer) 

•Ny placering af belysning i personalegarderober 

(4 downlights, 9W pr. rum) 

Vindmøller  
– forhandling med Kommunen om den første 
pågår….. 



 

TAK 
 


