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Høringssvar om kommuneplantillæg for Rigshospitalet 

Østerbro Lokaludvalg ser meget gerne, at de store omdannelser, der forventes på 
Københavns Universitets område (Nørre Campus og Panum) og på 
Rigshospitaler vurderes som en helhed. Københavns Kommune bør derfor ikke 
kun gennemføre et tillæg til kommuneplanens rammer, men udarbejde en 
kommuneplanstrategi for udviklingen af hele universitetsområdet og dets 
trafikale betjening. I denne forbindelse skal behandles såvel 
parkeringsforsyningen, hvor der tages hensyn til de særlige behov fra mange af 
de ambulante patienter, som forsyningen med kollektive trafik, hvor en 
højklasset kollektiv trafik bør undersøges nærmere. 
  
Hvad angår selve byggeriet på Rigshospitalet lægger Lokaludvalget vægt på,  

• at der i kommuneplanen fastholdes en offentlig stiforbindelse fra 
Tagensvej (krydset med Nørre Alle) igennem Henrik Harpestrengs Vej 
og videre igennem cykelstien gennem Fælledparken. Stien er en vigtig 
cykelforbindelse imellem Indre Østerbro og Ydre Nørrebro 

• at der fastlægges et skråt højdegrænseplan, der sikrer at skyggevirkningen 
fra sygehuset over Fælledparken og Indre Østerbro ikke øges selv i 
vintermånederne 

• at den nye bebyggelse, der vil have en samlet udnyttelsesgrad på op imod 
250 planlægges så åben og grøn som muligt. 

• at bebyggelsen opfylder de skrappeste krav til energi- og 
miljøhensyn, som kommunen stiller til eget byggeri 

 
Østerbro Lokaludvalg medvirker gerne i en offentligheds proces 
omkring udformningen af byggeriet. Imidlertid bør denne proces 
gennemføres, så der er en reel påvirkningsmulighed. F.eks. bør 
konkurrenceprogrammets betingelser indgå som en del af de emner, 
der kan indgå i debatten. 
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