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Supplerende oplysninger for sag 4 om finansiering af vejprojekt på Bispebjerg 
Bakke 
 
 
Forretningsudvalget har ved behandling af sagen om bevilling af vejprojekt på Bispe-
bjerg Bakke på mødet 1. marts 2016 spurgt til,  
 

1. hvorfor regionen skal dække udgiften samt  
2. om der ved projektets gennemførelse tages højde for DS 3028 om ”Tilgænge-

lighed for alle”. 
 
Ad 1 
I forbindelse med vedtagelsen af den nye lokalplan samt kommuneplantillægget i 
2013, blev der på baggrund af helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispe-
bjerg udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet).  
 
Som et resultat af VVM-redegørelsen har Københavns Kommune pålagt hospitalet at 
gennemføre de af projektet omfattede ændringer af Bispebjerg Bakke med henblik på 
at sikre trafiksikkerheden for både køretøjer og bløde trafikanter samt sikre en smidig 
trafikafvikling. 
 
Det fremgår af planlovens bestemmelser og vejledninger til planloven, at der i 
VVM’en kan beskrives afværgeforanstaltninger, som kan være nødvendige i forbin-
delse med f.eks. cykelstier, krydsombygninger m.m. I givet fald er det bygherren, der 
skal afholde udgiften til det, fordi det er et vilkår stillet ved godkendelsen af redegø-
relsen. 
 
Ad 2 
Vejprojekt Bispebjerg Bakke omhandler som nævnt i sagen bl.a. omlægning af lys-
krydset Tagensvej/Bispebjerg Bakke med nye svingbaner og helleanlæg samt flytning 
af busstoppested. På selve Bispebjerg Bakke skal der bl.a. etableres ny belægning, cy-
kelsti i to retninger (begge sider af vejen), etableres fortove i begge sider, eksisterende 
parkeringsfaciliteter skal omlægges og ændres, herunder også parkeringsfaciliteterne i 
rundingen ind mod den fredede bygning 20. Der vil også blive behov for at flytte og 
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udskifte belysningsmaster og signalstandere, som ellers ville stå i kørebaneareal eller 
cykelstiareal, ligesom der er medregnet udgifter til flytning/udskiftning af eksisterende 
skilte. 
 
Det er status for sagen, at forarbejderne er gennemført, og at hospitalet står foran at 
gennemføre detailprojekteringen og gennemførelsen.  
 
På det nuværende stade i projektet er det vedrørende tilgængelighed foreløbigt afkla-
ret, at der skal etableres lydfyr ved fodgængerovergangen i krydset mellem Bispebjerg 
Bakke og Tagensvej. Derudover har imødegåelse af behovet for flere handicap-
parkeringspladser på Bispebjerg Bakke været drøftet.  
 
Den mere præcise udformning af projektet skal ske i den kommende tid, herunder 
hvordan projektet skal rumme konkrete tilgængelighedsfaciliteter.  
 
Hospitalet vil i den forbindelse især have fokus på at tage højde for de vejledende an-
visninger i DS 105 om ”Udearealer for alle”. Håndbogen vedrører udendørs foran-
staltninger såsom skiltning, farver, belysninger, trapper, ramper og parkeringspladser, 
adgangsforhold til bygninger, fodgængerstier, kantstene og fx forgængerovergange.  
 
DS 3028, som også er vejledende, om Tilgængelighed for alle vedrører bl.a. adgangs-
forhold til bygninger og anlæg, og standarden vil derfor være mere relevant i forhold 
til andre projekter inden for hospitalsmatriklen. 
 
Bispebjerg Hospital er i øvrigt meget opmærksom på gøre hospitalets bygninger til-
gængelige, herunder så mennesker med handicap kan bevæge sig rundt på og ved Bi-
spebjerg Hospital på lige fod med andre.  
 


