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Budget/finansieringsforslag: - 3 Forbedring af bygningstilstanden på regionens hospitaler, 

renoveringer, parkering mv.  

Fremsat af: Enhedslisten, Socialdemokratiet samt Trafikudvalget, Det Konservative 

Folkeparti (C) 

Formål og indhold  

Den gennemførte renoveringsanalyse – forelagt Regionsrådet på mødet den 15. maj 2018 

viser at regionens hospitalsbygninger generelt er i dårlig stand. Den nuværende 

vedligeholdelsesindsats er ikke tilstrækkeligt til at undgå en yderligere væsentlig forværring.   

 

Det foreslås, at der i forhold til en kommende budgetaftale medtages ønsket om en væsentlig 

forbedring af bygningstilstanden på regionens hospitaler. Det kræver at der afsættes 

betydelige midler i de kommende år for at modvirke mange års efterslæb på 

vedligeholdelsesområdet.  

 

Når der igangsættes renoveringsprojekter skal der samtidigt være fokus på tiltag, som gavner 

den grønne omstilling.  

 

Derudover foreslås det, at der også skabes mulighed for at forbedre parkeringsmulighederne 

på regionens matrikler. 

 

Som det fremgår af mødesag om det bygningsmæssige og kvalitetsmæssige efterslæb for 

regionens hospitaler, godkendt af Regionsrådet på mødet den 15. maj 2018, er der et samlet 

investeringsbehov for bygningsvedligeholdelse på 13 mia. kr., som kan fordeles på 

bygningsmæssigt efterslæb med 7 mia. kr. og et kvalitetsmæssigt efterslæb med 6 mia. kr. 

 

I renoveringsanalysen er der anført nogle foreløbige overvejelser om finansiering, hvor 

forventningen er, at 7 mia. kr. af dette investeringsbehov, kan finansieres inden for det 

eksisterende budget over den næste 10-årige periode.  

 

Der peges på en på en række mulige finansieringsmæssige kilder, men det ændrer ikke ved at 

der er behov for at tilføre området flere midler ved en udvidet prioritering af renovering i 

regionens drifts- og anlægsbudget. Hvis der samlet kan tilvejebringes 7 mia. kr. de næste 10 

år, bør beløbet afsættes løbende til indhentning af det bygningsmæssige efterslæb. 

  

Renoveringsanalysen lægger op til, at indhentning af det bygningsmæssige efterslæb kan 

igangsættes ved en øget indsats i løbet af 2019 og 2020. Indtil videre kan der for 2019 

planlægges iværksættelse af arbejder for ca. 180 mio. kr. inden for Center for Ejendommes 

nuværende budgetramme samt 120 mio. kr. afsat til renoveringsarbejder, der samtidig 

indebærer energiforbedrende foranstaltninger (ESCO). Yderligere midler vil eventuelt kunne 

prioriteres i forbindelse med budgetlægningen for 2019. 

 

Der vil herefter udestå tilvejebringelse af yderligere 6,2 mia. til det nødvendige kvalitetsløft, 

og løsning af denne udfordring vil kræve en samtidig afklaring i forbindelse med 

økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner om mere rummelige 

anlægsniveauer for regionerne over den kommende årrække.  

 

Hvad angår parkeringsmulighederne på Regionens matrikler er der udfordringer med mangel 

på P-pladser på nogle af matriklerne. Det gælder især på Rigshospitalet på Blegdamsvej samt 

Herlev og Gentofte Hospital. Generelt ventes P-forholdene på nogle af hospitalerne at være 



forbedret, når byggerierne er afsluttet. Det er med i overvejelserne, at en større udbygning af 

parkeringskapaciteten bør tilvejebringes som led i et kommende OPP-samarbejde. 

 

De kommende års udbygninger af offentlig transport i Region Hovedstaden kan være med til 

at ændre transportmønsteret og behovet for at køre i egen bil til hospitalerne. Der arbejdes 

også for at fremme, at flere benytter cykel. Driften og kontrol af p-pladserne planlægges 

udbudt, evt. som et OPP-samarbejde, og evt. nettoindtægter fra P-kontrol kan bruges til at 

forbedre parkeringsforholdene.  

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Fokus og Forenkling: At Region Hovedstaden bliver en grøn og innovativ metropol med høj 

vækst og livskvalitet for borgerne, samt et sammenhængende sygehusvæsen i international 

topklasse.  

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal 

ansættes nye) 

Angiv antal 

    

Samlet udgift     
 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):  

                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
 

 


