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Studieturen til Basel har til formål, at give politisk følgegruppe indblik i og ejerskab til regionens eneste og mest profilerede 
barmarksprojekt, samt forståelse for den meget høje kompleksitet og de bagvedliggende ambitioner, visioner og tanker om design, 
arkitektur og funktioner i fremtidens akuthospital. Et megaprojekt til mennesker. 

Arkitekterne bag det nye hospital i Nordsjælland, Herzog & de Meuron, vil tage politisk følgegruppe på en tour de force gennem 
udviklingen af projektet og det bagvedliggende arbejde, som bl.a. trækker tråde til en række af arkitekternes tidligere projekter. 
Politisk følgegruppe vil få et unikt indblik i udformningen af det nye hospital, som skal danne rammen om fremtidens akuthospital, 
hvor sundhedsvæsnet og den måde vi opfatter sundhed på gentænkes.



 

DeltagereDeltagereDeltagereDeltagere

/Politisk følgegruppe

Per Tærsbøl (C), Formand
Susanne Due Kristensen (A), Medlem
Kim Rockhil (A), Medlem
Freja Södergran (O), Medlem
Peter Frederiksen (V), Medlem
Qasam Nazir Ahmad (Å), Medlem

/Nordsjællands Hospital + Nyt Hospital Nordsjælland

Bente Ourø Rørth, Hospitalsdirektør
Henrik Schødts, Vice- og projektdirektør

/Øvrige

Sophie Hæstorp (S), Regionsrådsformand



 

 

 

 Aktivitet Udgift per person Antal Total 

 

Budget 

 

 

Hotel 1.400 kr. 9 12.600 kr. 

Fly 2.750 kr. 9 24.750 kr. 

Tog (ZRH-BSL) 500 kr. 9 4.500 kr. 

Forplejning 1.000 kr. 9 9.000 kr. 

I alt 5.650 kr. 9 50.850 kr. 



 

 

 

 Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse 

Onsdag (19/12) Morgen Rejsedag CPH –ZRH 

Onsdag (19/12) 

Frokost 

Eftermiddag 

 

Dreispitz 

Industriområde i Basel, der er tidligere kendt for lysindustri og lagerhuse, men nu er ved at blive transformeret til 
beboelsesområde med lejligheder, skoler og kulturinstitutioner. I området ligger også arkitekernes arkiv, hvor der 
er mulighed for at få et indblik i samtlige projekter og fysiske modeller, som Herzog de Meuron har arbejdet med 
siden begyndelsen. Link: http://www.dreispitz.ch/de/home.html  

REHAB Basel 

Klinik for neurorehabilitation er et af Herzog & de Meurons første projekter på sundhedsområdet. Bygningerne 
blev opført for mere end 15 år siden og imødekommer komplekse individuelle behov for paralyserede og 
hjerneskadede patienter. Naturlige materialer, helende omgivelser, adgang til natur og funktionalitet er 
gennemgående for at give patienterne en bedre livskvalitet og hurtigere rehabilitering. Link:  
https://www.rehab.ch/home.html  

Aftensmad 

Torsdag (20/12) 

Morgenmad 

Formiddag 

Rheinschanze 

Arkitekterne, Herzog & de Meuron’s, hovedkvarter i Basel, som minder om et privat hjem. Arkitektfirmaet er ledet 
af Jacques Herzog and Pierre de Meuron, som har etableret hovedkvarteret i Basel i 1978. Foruden 
grundlæggerne tæller arkitektfirmaet også fem seniorpartnere, 40 associates og 400 samarbejdspartnere på 
tværs af projekter i Europa, Amerika og Asien. Herzog de Meuron har designet en bred vifte af projekter fra private 
hjem til offentlige faciliteter som stadions og museer, bl.a. ”Birdnest” i Beijing. Link: 
https://www.herzogdemeuron.com  

Roche 

En af verdens største lægemiddelvirksomheder, Roche, fik i 2015 et nyt hovedkvarter i Basel designet af Herzog 
& de Meuron. Hovedkvarteret er et helt site bl.a. kendetegnet ved én meget høj bygning, der skal rumme 2000 
arbejdspladser og tilhørende infrastruktur. Arkitekturen udtrykker og opfordrer aktivt til nyt potentiale for 
kommunikation. Den er fleksibel og tilvejebringer attraktive arbejdspladser i et urbant miljø fremfor et 
monofunktionelt kontorlandskab og arbejdsmiljø. Link:  https://www.roche.ch/en/standorte/basel-hq.htm  

Frokost 

Torsdag Eftermiddag Rejsedag CPH – ZRH 
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