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Supplerende oplysninger for sag 10: Nyt Hospital Nordsjælland - Udbygningsaf-
tale med Hillerød Kommune om vejadgang mv. 
 
 
Forretningsudvalget har ved behandling den 12. april af sagen om udbygningsaftale 
med Hillerød Kommune om vejadgang mv. spurgt til, i hvilket omfang, der vil blive 
inddraget tilgængelighedshensyn i det videre arbejde, herunder specifikt om der eksi-
sterer en find vej løsning, som både kan anvendes af seende og blinde. 
 
Aftalen indebærer, at Nyt Hospital Nordsjælland bliver bygherre på stier og veje, der 
anlægges inden for programområdet og interesseområdet, mens Hillerød Kommune 
bliver bygherre på øvrige anlæg.  
 
Den mere præcise udformning af delprojekterne, der skal udføres i løbet af den kom-
mende årrække, vil afdække hvordan projekterne kan rumme konkrete tilgængelig-
hedsfaciliteter.  
 
Regionen har været i dialog med kommunen omkring spørgsmålet om handicaptil-
gængelighed. Det følger af kommunens krav i forbindelse med lokalplanlægningen, at 
hospitalet (og kommunen) skal tage højde for de vejledende anvisninger i DS 105 om 
”Udearealer for alle”, der vedrører udendørs foranstaltninger såsom skiltning, farver, 
belysninger, trapper, ramper og parkeringspladser, adgangsforhold til bygninger, fod-
gængerstier, kantstene og fx forgængerovergange.  
 
Hertil kommer en række aspekter i relation til handicappede såsom dedikerede parke-
ringspladser. 
 
Find vej løsning 
Regionens web-app Find Vej kan vise vej både udendørs og indendørs på de somati-
ske hospitaler i regionen og forventes ligeledes implementeret på Nyt Hospital Nord-
sjælland. Fx kan man i dag blive vist hen til nærmeste handicap p-plads og inden læn-
ge lanceres handicapvenlige ruter, så borgeren får anvist en rute, som ikke inkluderer 
trapper, gangarealer, som er markeret med ’ikke handicaptilgængelig’. 
 
For at understøtte blinde 100 % vil det kræve videreudvikling af en native app, da det 
pt af tekniske og økonomiske årsager ikke er muligt at lave en brugergrænseflade i re-
gionens nuværende løsning, som specifikt tager højde for blinde og brugen af talesyn-
tese.  

  


