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Svar på høring vedr. nye vejnavne til området omkring Bispebjerg Hospital 
 
Bispebjerg Hospital har modtaget Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til nye vej-
navne, som vi helt overordnet set finder meget problematisk. 
 
Der er mange særlige forhold og hensyn at holde sig for øje, når man skal vise vej på 
et hospital. Et godt eksempel er, at når der bliver ringet efter hjertestopholdet, skal det 
være fuldstændigt entydigt, hvor de skal løbe hen. Det kan koste liv, hvis der kan der 
være uklarhed om, hvorvidt man taler om de eksisterende bygningsnumre eller de nye 
adresser. 
 
Der er holdt flere indledende møder med kommunen, hvilket tilsyneladende ikke har 
haft indflydelse på forslaget til nye vejnavne. Vi anbefalede blandt andet et system 
med unikke, fortløbende numre, og bad om, at forvaltningen ville vise hensyn og så 
vidt muligt bevare det eksisterende nummersystem. Vi oplyste også, at Kulturstyrelsen 
vil være ked af, hvis Martin Nyrops gamle vejnavne på Længde- og Tværveje forsvin-
der, da de er en del af hospitalets historie og arkitektur.  
 
Vi har følgende kommentarer til forslaget om nye vejnavne: 
 

1. Fire gange E 
Selvom det er sympatisk at ville hædre historiske kvinder ved at opkalde veje 
efter dem, er det meget problematisk, at alle fire kvinder starter med E, og at 
to af dem hedder Esther. Når det overordnede formål er, at det skal være nemt 
at finde vej, bør man i højere grad differentiere navnene, så det er let at huske, 
hvilken vej man skal til. Det vil også gøre det lettere at indtaste navnene i en 
GPS. Der er store fejlmuligheder, når GPS’en selv foreslår vejnavne, mens 
man taster, og brugeren skal være bevidst om, at det måske ikke er den første 
Esther-vej, der er den rette. Ydermere er der tale om lange, svære navne, som 
vil være vanskelige at huske og at udtale for både ældre borgere og borgere 
med anden etnisk baggrund end dansk, som udgør to store patientgrupper på 
Bispebjerg Hospital. 
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2. Numre går igen 
Det er en udfordring, at flere numre går igen. Der findes fx både Esther Møl-
lers Vej 16, Esther Ammundsens Vej 16 og Ebba Lunds vej 16. Når en patient 
kommer og spørger om vej og kan huske, at ”jeg skal til nummer 16, og det 
var noget med E, måske Esther,” vil det således være meget svært at hjælpe 
vedkommende. Desuden findes nr. 12 to steder på samme bygning (nuværen-
de bygning 7), og lige på den anden side af vejen er endnu en indgang 12: Eb-
ba Lunds Vej 12.  
Vi ved af erfaring fra bl.a. Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital, at det 
volder store problemer, når de samme numre går igen flere steder. Patienterne 
kan ikke huske forskel på vejnavnene, og det bliver derfor ikke lettere at finde 
vej – heller ikke for udrykningskøretøjer. 
 

3. Adresser orienterer sig ikke efter adgangsveje 
Flere af de nye adresser er ikke logiske i forhold til, hvilken vej man ankom-
mer til indgangen. Eksempelvis ligger Bispebjerg Bakke 19 tættere på Esther 
Møllers Vej. Og Esther Ammundsens Vej 18-26 kommer man til fra Bispe-
bjerg Bakke. Vi synes også, det er uklart, hvordan det skal gøre det lettere at 
finde vej, at man for at komme til Esther Møllers Vej 14 skal et godt stykke 
ned af det, vi kalder 4. Tværvej. I forlængelse heraf kan vi oplyse, at Ny Psy-
kiatri Bispebjerg formentlig kommer til at lukke Lille Tuborgvej ved det 
kommende Psykiatritorv. Det betyder, at jeres Esther Ammundsens Vej ikke 
bliver en sammenhængende vej. 
 

4. Afdelinger vil få flere adresser 
Ifølge forslaget vil Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center få adresser på både 
Esther Ammundsens Vej og Bispebjerg Bakke, selvom bygningerne er place-
ret samlet. Det samme gør sig gældende for fx Hudafdelingen, der i fremtiden 
vil ligge både på adressen Esther Møllers Vej 10 og Ebba Lunds Vej 9. Det 
gør det hverken nemt at finde vej eller at vise vej. 
 

5. Stor udgift at pålægge hospitalet 
Region Hovedstaden har for nylig sat nye skilte op på Bispebjerg Hospital, ef-
ter at hele nummerstrukturen var blevet gennemgået, der var blevet ryddet op i 
ulogiske indgangsnumre, og der var lagt en plan for nummerstrukturen, der 
kan rumme det nye hospital og psykiatri. Det vil ikke være nemt at retfærdig-
gøre for offentligheden, at de i øvrigt pressede hospitaler skal bruge ressourcer 
på at skifte alle skiltene igen, når de ikke engang gør det lettere at finde vej. 
Hvis alle indgangsnumrene skal ændres, vil det koste i omegnen af en mio. kr. 
til nye skilte, og have konsekvenser for en lang række af hospitalets systemer, 
som er baseret på de eksisterende numre. Vi har ud fra mange års erfaring 
skabt et system, som ud over at skulle fungere for vores besøgende, er bundet 
op på rigtig mange forskellige systemer, både elektroniske og arbejdsproces-
ser, som skal ændres, hvis hospitalets nummerering ændres. Et godt eksempel 
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er den førnævnte hjertestopfunktion. 
 

 
Anbefalinger 
Vores anbefaling til Vejnavnenævnet og Trafik- og Miljøforvaltningen er, at give vej-
navnene omkring Bispebjerg Hospital en ny overvejelse med følgende in mente: 
 

• Unikke numre gør det lettere at finde vej, viser alle erfaringer. 
• Af hensyn til hospitalets systemer og økonomi bør flest muligt af de eksiste-

rende numre bevares. Der er udviklet en gennemtænkt plan for, hvordan 
nummerstrukturen kan fungere både nu og i fremtiden. Indgangsnumrene 
hænger sammen med bygningsnumrene, som hænger sammen med en lang 
række interne systemer. 

• Det vil være at foretrække at have ét navn til hele området (svarende til en bo-
ligbebyggelse). Alternativt ét til hospitalet og et til psykiatrien (Lille Tuborg-
vej). 

• Kunne navnene respektere og relatere sig til Bispebjerg Hospitals historie, 
ville det være smukt. Det var måske en overvejelse værd, om man kunne bru-
ge ordene ”park” eller ”have” for at understrege hospitalets rolle som grøn oa-
se i byen og dermed understøtte det politiske ønske om yderligere integration 
mellem hospital og by. 

 
Vi finder det meget uforståeligt, at der, allerede inden vi modtog forslaget i høring, 
blev udsendt pressemeddelelse til bl.a. Politiken, hvor man kunne læse, hvad vejene 
omkring Bispebjerg Hospital skal hedde. Det giver ikke indtrykket af, at der vil blive 
lyttet til hospitalets indsigelser i denne høring. Vi håber, naturligvis, at dette ikke er 
tilfældet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Janne Elsborg 
Hospitalsdirektør 
Janne.Elsborg.Larsen@regionh.dk 


