
DEN ÅBNE SUNDHEDSBY
HELHEDSPLAN FOR NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG

#12345



2 | HELHEDSPLAN FOR NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG #12345



INDHOLDSFORTEGNELSE

Vision         04

Analyse        06

Strategi        08

Helhedsplan        12

Disponering af Somatisk og Psykiatrisk Hospital   20

Rokadeplan        28

Helhedsplanens designguide     40

Afrunding        48

Referencer        50

Register        52

#12345  HELHEDSPLAN FOR NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG | 3



VISION

”Har det ikke næsten noget impertinent ved sig at sige: jeg kommer herop for tre uger og 
rejser så igen? Vi kender ikke ugen som mål, min herre, hvis jeg må tillade mig at belære Dem. 
Vor mindste tidsenhed er måneder.” 

Thomas Mann, Trolddomsbjerget, p. 76

I starten af forrige århundrede rejste Hans Castorp til Davos for at besøge sin fætter, Joachim, 
på sanatoriet Berghof i de Svejtsiske Alper. Besøget skulle vare tre uger, men han endte med 
at blive der i syv år – og det krævede en verdenskrig at hive ham ud af fortryllelsen i det 
lille, lukkede samfund. Omtrent samtidig tegnede Martin Nyrop et hospital på bakken uden 
for København, Bispebjerg Hospital, der også skulle isolere patienterne fra den omgivende 
verden; på behørig afstand af byens larm og røg. Bispebjerg var et hypermoderne hospital 
inspireret af tidens tanker om helende arkitektur, men også af Howards visioner om havebyen 
som en selvstændig enklave.

Med tiden blev hospitalet omsluttet af den voksende by, men bevarede til dels noget af sin 
isolerede karakter igennem hække, hegn og bagsider, der vendte ryggen til byen. Samtidig 
blev hospitalet udbygget gennem tiden og voksede med nye, rationelle og kompakte 
hospitalsenheder og specialfunktioner, der brød med Nyrops visioner om helende arkitektur 
og de grønne arealer som noget med særskilt værdi for sundhed og helbredelse.

Med projektet ’Bispebjerg – en åben sundhedsby’ er det vores vision at bevare det grønne 
bjergs helende, arkitektoniske kvaliteter, optimere ”hospitalmaskinens” rationale og 
kombinere dem begge med en større åbenhed overfor samfundet uden for. Fra Thomas 
Manns beskrivelse af det lukkede samfund, der ophæver enhver fornemmelse af tid, bevæger 
vi os til en nutidig forfatters beskrivelse af det menneskabte bjerg, som noget, der i den grad 
forandrer livet og inspirerer til at udnytte tiden til fulde.

”Bjergets enorme omfang og hele byggeriets umulige karakter inspirerede helt almindelige 
mennesker til at kaste sig ud i uhørt ambitiøse personlige projekter, hvis lige man ikke havde 
set siden depressionen i 1930’erne.” 

Kaspar Colling Nielsen, Mount København, p. 12

Den Åbne Sundhedsby

Bispebjerg Hospital er ikke længere en afgrænset haveby eller, som Trolddomsbjerget, 
en selvopretholdende enklave udenfor byen og verden. Det er heller ikke blot en 
hospitalsmaskine, der som en anden fabrik producerer raske mennesker ud af syge, dertil har 
Nyrops arkitektur sat sig for store spor. Men hvad er det så? Eller måske mere væsentligt? 
Hvad kan det blive til? Hvordan kan ideen om en åben sundhedsby forandre hverdagen for 
og inspirere de mennesker, der bor omkring, arbejder der, indlægges eller blot er på besøg? 
Og hvordan forbinder vi historien gennem nutiden med fremtiden; den helende arkitektur 
med rationalet om effektivitet, hospitalet med byen og de eksisterende tilstande med de 
foretrukne?

Med vores forslag til en helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg søger vi at 
finde den rigtige balance mellem et moderne og effektivt hospitals behov for kompakthed og 
det alment menneskelige behov for rum i menneskelig skala, natur, interaktion, bevægelse, 
omsorg og hjemlige velkendte omgivelser. Målet er at skabe et nyt hospitalsområde, der 
baserer sig på de syv fokusområder, på historien, på ny viden og stærk faglighed – og ikke 
mindst på en klar vision, der kan omdanne Bispebjerg til ikke blot et nyt hospital og psykiatri, 
men til en helt ny bydel med fokus på forebyggelse og sundhed i bredeste forstand.

Sundhedsbyen

Bispebjerg – Den åbne Sundhedsby har vi bygget op omkring en kerne bestående af et 
beskyttede grønt hjerte, præget af de gamle haver og pavilloner. I en ring omkring kernen 
placerer vi de nye bygninger til somatik og psykiatri så der gives en optimal kobling til 
hospitalets eksisterende bygninger i henhold til den kliniske hovedstruktur.

I den grønne kerne er livet roligt og i lavt tempo. Her sikre vi et restorativt miljø for patienter, 
besøgende og personale. I ringen afvikler vi det meste af den interne trafik og i tilknytning 
til denne placerer vi funktioner som aktiviteter med større intensitet, samtidig med at vi 
etablerer tiltag der skal motivere til bevægelse fremfor ophold. I kanten af området åbner vi 
op mod den omgivende by og nedbryder den relativt lukkede hospitalsgrund. 

Bispebjerg – Den åbne Sundhedsby etablerer vi gennem en kombination af by- og 
hospitalsmæssige tiltag, bl.a. Bispebjerg Univers, områdets nye vartegn mod Tuborgvej, 
levende aktivitetsområder og grønne forbindelser, der slynger sig ind i mellem og over 
bygningerne - åbne dobbeltprogrammer, der inviterer andre aktører ind i sundhedsbyen, 
det Grønne Hjerte, der ligger som et roligt parkområde omgivet af ringen, der opfordrer til 
bevægelse, leg og aktivitet samt ikke mindst den kliniske hovedstruktur og de nye bygninger til 
psykiatrien, der sammen danner kernen i den nye bydels mange tilbud med fokus på sundhed 
og forebyggelse.
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ANALYSE

Udviklingen af hospitalerne i Danmark har i store træk fulgt udviklingen i de øvrige dele af 
samfundet. Således forsvandt fokus fra den lille skala og pavillonbyggede hospitaler, der bl.a. 
spejlede Howard’s Haveby-idealer, op igennem 60’erne og 70’erne, hvor de blev erstattet af 
modernismens fokus på samfundet som en ’maskine’. 

Bispebjerg blev i sin tid anlagt uden for byen i pagt med tidens opfattelse af helende 
arkitektur – med særligt fokus på nærhed til grønne områder og natur, frisk luft, lys og plads 
til bevægelse. På sin vis er tankerne bag hospitalet også spejlet i datidens litteratur, f.eks. i 
Thomas Mann’s roman trolddomsbjerget, hvor sanatoriet i Davos i de svejtsiske alper drives 
efter nogenlunde de samme principper. 

Det oprindelige Bispebjerg Hospital er også i dag et eksempel til efterlevelse med menneskelig 
skala i arkitekturen, grønne rum mellem de smukke, bevaringsværdige pavillonbygninger og de 
skæve byrum der skabes af arkitekturen. Mange af disse kvaliteter genopdages i disse år som 
væsentlige parametre i principperne for helende arkitektur i hospitalsbyggeri, men så sandelig 
også i en langt bredere byudviklingskontekst, hvor den menneskelige skala, de beskyttede 
byrum og naturen som en integreret del af byen får stadig større opmærksomhed.

I de efterfølgende år rykkede byen tættere på hospitalet – og i dag er Bispebjerg Hospital helt 
omsluttet af byen. I samme periode blev hospitalet udbygget og moderniseret – og skalaen 
ændrede sig langsomt, ligesom det aksiale campuspræg blev lukket og nedbrudt med nye 
bygninger, både i hovedaksen og i områdets kanter. 
Selvom Bispebjerg ikke er præget af helt den samme gennemført maskinelle, modernistiske 

storskalatænkning som f.eks. gør sig gældende på eksempelvis Viborg Hospital, er 
der dog flere bygninger på Bispebjerg, der giver associationer til 60’ernes og 70’ernes 
hospitalsmaskiner, fremfor Nyrops helende arkitektur og den menneskelige skala med mindre 
bygninger og tætknyttede grønne rum. 

Udviklingen har betydet, at Bispebjerg Hospital i dag består af lige dele bevaringsværdigt, 
historisk hospitalsbyggeri og større, rationelle hospitalsmaskiner med tunge bagsider uden 
nævneværdige kvaliteter i de omkringliggende rum og udearealer. Udbygningen har også 
medført, at funktioner ligger løsrevet fra hinanden, spredt over et større område uden en 
klar rationel sammenhæng i et nutidigt fag- og driftsperspektiv. Særligt her er der både en 
række udfordringer og muligheder for tanken om at skabe et rationelt, effektivt og bynært 
supersygehus.

Nyrops oprindelige helhedsplan Det realiserede anlæg Afslutning af akse
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I takt med udbygningen om byens vokseværk er Bispebjerg Hospital desuden blevet et 
monofunktionelt område midt i en multifunktionel by – og den monofunktionelle isolering 
fra byen er endvidere blevet understøttet af hegn, hække og forbudsskilte, der har forsøgt at 
bevare enklavepræget fra den oprindelige placering uden for byen. Området fremstår i dag 
som relativt lukket og er som byrum betragtet primært rettet mod folk med lovligt ærinde 
eller de beboere og borgere, der har opdaget kvaliteterne på trods af hegn, skiltning og det 
monofunktionelle præg.

Selvom udearealerne i dag bliver brugt af byens borgere og lokalområdets beboere, 
er der et enormt potentiale for at få integreret området som en ny bydel i et større 
udviklingsperspektiv. Ikke mindst fordi de omkringliggende områder også er i hastig 

forandring. Men også fordi samfundet som helhed efterspørger nye bud på helhedstænkning i 
forhold til såvel sundhedsbegrebet som generelle byfunktioner og aktiviteter, der understøtter 
leg, bevægelse og nye tilgange til forståelsen af folkesundhed som både et personligt valg og 
et fælles anliggende.

Bispebjerg Hospital er netop ikke længere en bakke udenfor byen, men et område midt i 
en fungerende, pulserende og igangværende by. Hospitalet er heller ikke kun et sted for 
patienter, men også centrum for en aktuel fokusering på forebyggelse fremfor helbredelse, 
der ikke fandtes i samme omfang på Nyrops tid. Og mens principperne for helende arkitektur 
ofte blev glemt i de modernistiske hospitalsmaskiner, er der mange af de rationaler, der ligger 
til grund for denne type hospitaler, der stadig har gyldighed i en verden med begrænsede 
ressourcer og et stigende antal personer, der skal dele dem.

Målet må derfor være at binde hele hospitalets og psykiatriens område sammen. – Til et 
rationelt og effektivt hospital baseret på principperne om helende arkitektur – og samtidig 
et hospital, der er placeret centralt i byen og har forebyggelse og sundhed som et væsentligt 
parameter. Ikke et Nyropsk, isoleret Trolddomsbjerg, men måske snarere et fortryllende, 
inspirerende Bispebjerg. Det er med dette afsæt, at vi arbejder med visionen om Nyt 
Bispebjerg Hospital og Ny Psykiatri som et multifunktionelt område med et overordnet fokus 
på sundhed og en tæt integration med byen: Bispebjerg som en åben sundhedsby.

Ny typologi - brud med planen Tab af relation til den oprindelige plan Funktioner løsrevet fra hinanden
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Nye sengebygninger set fra områdets grønne hjerte
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FORBIND FUNKTIONER!

Vi binder hospitalets somatik og psykiatri ligeværdigt sammen samtidig 
med, at vi skaber de bedste betingelser for fremtidig innovation og 
udvikling. Et fantastisk og effektivt Bispebjerg med stærke sammenhænge, 
både funktionelt og rummeligt.

Vi værner om patienter og det historiske miljø med fokus på et 
menneskeligt og forebyggende Bispebjerg, hvor værdierne i det 
eksisterende grønne hjerte fastholdes og videreudvikles mod et samlende 
grønt sundhedsrum med plads til ro og fordybelse.

Vi placerer fremtidige udbygninger og aktive byrum i kanten. Det sikret et 
menneskeligt, integrerende og forebyggende Bispebjerg hvor en bymæssig 
tæthed skaber nærhed mellem hospitalsfunktionerne samt byrum til fysisk 
aktivitet og uformelle møder mellem mennesker og aktiviteter.

BESKYT HJERTET! AKTIVER KANTEN!
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Vi skaber rammerne for en levende sundhedsby hvor forskellige 
sundhedsrelaterede erhverv, forskning og byfunktioner sikrer synergi med 
hospitalet og psykiatrien. Et integrerende, menneskeligt Bispebjerg hvor et 
alsidigt bymiljø skaber et nyt byrum for bydelens beboere, og rammen om 
et godt arbejdsliv og patientforløb.

Vi skaber en åben og imødekommende bebyggelsesstruktur der filtrerer 
byen ind i området. Et fleksibelt og menneskeligt Bispebjerg der rummer 
udbygnings- og udvidelsesmuligheder og samtidig inviterer borgere og 
naboer inden for i en fælles udviklingsproces.

Vi skaber en enkel og overskuelig trafikstruktur, der understøtter 
wayfinding og med parkering i periferien etablerer vi et roligt bymiljø for 
patienter, besøgende og ansatte - Et tilgængeligt Bispebjerg der skaber 
ligeværdige forhold for alle.

INVITER BYEN! ÅBN OMRÅDET! SKAB OVERBLIK!
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HELHEDSPLAN

Tilgang

Med vores forslag til en helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg søger vi at 
skabe den rigtige balance mellem et moderne og effektivt hospitals behov for kompakthed og 
det alment menneskelige behov for rum i menneskelig skala, natur, interaktion, bevægelse, 
omsorg og hjemlige velkendte omgivelser.

Vi ved, at natur og grønne omgivelser har en helende og styrkende effekt på vores helbred, 
ligesom meget tyder på, at smukke og tryghedsskabende byrum har samme effekt. 
Patienter oplever stressreduktion og heler hurtigere, når de færdes i de rigtige omgivelser. 
Medarbejdere der dagligt færdes i og har udsigt til grønne områder og hyggelige pladser 
oplever større arbejdsglæde og effektivitet. Og beboere i nærområdet kan have gavn af rum til 
oplevelse og bevægelse – både fysisk og mentalt.

Vi foreslår derfor en helhedsplan struktureret af rummet mellem bygningerne – Bispebjerg 
som en åben sundhedsby med plads til bevægelse og ophold, rekreation og interaktion, 
oplevelse og sanselighed i byrum, haver og landskaber, der spiller sammen med arkitekturen.

Hovedgreb

I Helhedsplanen arbejder vi med en fortættet bygningsstruktur i periferien af området hvor 
de ´tunge´ sygehusfunktioner placeres i centrum af området – et grønt, frodigt hjerte med 
sengebygninger, ambulatorier, terapihaver, park og sanselige, rolige omgivelser.

Helhedsplanens hovedgreb er ringen, der binder alle hospitalets primære somatiske og 
psykiatriske funktioner sammen. Med ønsket om at skabe en åben sundhedsby udlægger vi en 
række fleksible byggefelter langs ringen – byggefelter med enkle og robuste bestemmelser der 
kan udbygges over de kommende 15 år og sikrer langsigtet perspektiv på udvidelse mange år 
herefter.

På ringen afvikles hovedparten af den interne trafik i et shared space med plads til både trafik 
og ophold. Uden for ringen åbnes kanten op med en række aktiviteter og funktioner, der 
inviterer byen indenfor. Fra bevægelsesorienterede aktivitetsrum, såkaldte MoveLABS, over 
markante bygninger som Bispebjerget, til mindre gennembrud orienteret mod lokalområdet, 
der løbende udvikles i tæt samarbejde med borgere og brugere.

Overordnet arbejder vi med forståelsen af området som et samlet byrum, der styrker 
sammenhængskraften for hele hospitalet og samtidig skaber en helt ny bydel med fokus på 
sundhed.
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Ringen
Ringen er helhedsplanens strukturerende element og etableres som en sammenhængende 
belægningsflade og shared space for hospitalets brugere.

Hovedparten af al biltrafik afvikles i periferien af området med parkeringshuse placeret ved 
indkørslen til området således at ringen fortrinsvist er til bløde trafikanter og byliv, men med 
plads til ærindekørsel, taxa, sygetransporter og afsætning. Alle hovedindgange placeres i 
tilknytning til ringen, der således understøtter wayfinding i området.

Ringen etableres med en markant og identitetsstærk teglstensbelægning der skaber en 
bymæssig karakter og et klart signal om et tilgængeligt og fodgængerorienteret forløb. 
Sammen med bygningerne skaber ringen små pladser og udgør afsættet for områdets 
forskellige byrum og et fundament for en arkitektur i menneskelig skala.

Fladen skaleres og møbleres så der dannes en naturlig zoneopdeling i byrummet, der 
tydeliggør hvor der køres, hvor der gås og hvor man opholder sig. Belægningsmønstre og små 
niveauspring vil tydeliggøre forskellene, mens teglstensflader i varierende toner er med til at 
skabe særlige identiteter.

Ringens byrum mod nord har opholdspladser, planteøer, vandelementer. Der vil være 
udeservering om sommeren, butikker og offentlige funktioner i stueplan.

Kanten
De nye bygninger til somatik og psykiatri placeres i områdets kant således, at der opnås en 
optimal kobling til hospitalets eksisterende bygninger iht. den kliniske hovedstruktur. De nye 
bygningskroppe danner en porøs kant mod den omkringliggende by og skaber hermed en 
række byrum mellem hospitalet og naboerne. I disse rum etableres en række MoveLABS – 
områder med plads til forskellige former for bevægelse og ophold.

Langs ringen placeres alle hospitalets primære funktioner således at alle hovedindgange 
befinder sig i tæt forbindelse med de nye byrum og pladser. FAM og de øvrige somatiske 
funktioner placeres mod nord således, at der sammen med netværkshuset ”Bispebjerget” 
skabes bymæssige rum inde på området. 
Der etableres i den forbindelse en ny hovedadgangsvej fra Tuborgvej vest om kapellet der 
leder direkte frem mod hospitalets hovedindgang, hovedplads, Lersø-komplekset og indgang 
for selvhenvendere til FAM. Fra hovedpladsen vil man kunne fordele sig til Lersø-kompleksets 
og hospitalets ambulatorier eller til FAM der ligger med hovedindgang ud mod en lille plads 
ved Tuborgvej

Der udlægges en række fleksible byggefelter og vi foreslår bymæssige bebyggelser bestående 
af karrerer – en bygningstypologi der definerer en klar byside og et beskyttet gårdrum. Vores 
helhedsplan tager udgangspunkt i at bygge tæt og højt mod nord, hvor området møder den 
mest urbane 
situation – bebyggelsernes tæthed understøtter det bymæssige motiv og vil være højest mod 
loopet og lavere mod kerne og naboer. Bebyggelserne mod syd foreslås lavere for at fastholde 
den fredede bebyggelses skala. 

Byrummene i kantzonen understøtter muligheden for social interaktion, animerer til 
bevægelse og har fokus på sundhed i bredt perspektiv. Byrummene udformes så disse som 
”bevægelses- og legelaboratorier” kan bidrage til at skabe synergi mellem hospital, psykiatri 
og naboer – aktive pladser der understøtter muligheden for social interaktion og animerer til 
bevægelse.

Bispebjerg Univers bliver områdets nye varetegn mod omverdenen og rummer udover 
hovedvægten af områdets parkeringspladser en række sundheds- og byrelateret funktioner 
som patienthotel, detailhandel, forskning, auditorie, sundhedshus og fremtidig udvidelse for 
hospitalet.
Bygningen fremhæves som offentlig og inviterende med et fortryllende scenograferet byrum 
bestående af vandspejl, lys og lyden af vand - rummet er den bymæssige foryer til den åbne 
sundhedsby.

Mod syd og øst indpasses psykiatrien i samspil med Nyrops smukke bygninger, så der dannes 
passager, nicher og opholdspladser langs loopet. Den primære adgang til psykiatrien sker 
gennem porten til bygning 20 – herfra vil der være adgang til hovedindgange via loopet. 
Ankomst til psykiatrien i bil sker fra Bispebjerg Bakke, hvor der vil være nedkørsel til p-kælder 
under de nye bygninger.

Hjertet
Helhedsplanens grønne hjerte binder Nyrops historiske anlæg sammen med de nye 
bebyggelser og danner et frodigt centrum for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Det 
grønne hjerte udvikles til et samlet landskabsrum for hospitalets patienter, ansatte, pårørende 
og områdets beboere – en beskyttede have til ro og fordybelse med de bedste rammer for 
helbredelse og rekreativt ophold.

De nye åbne og transparente sengebygninger placeres på landskabelige trapper som de gamle 
pavilloner. Bygningerne fortandes som de visuelt fremstår i skala med hjertets historiske 
bygninger, og fra terræn vil der være mulighed for adgang til sengestuerne og fordelingsbroen.

Med respekt for det eksisterende anlæg ønsker vi at give kernen en mere frodig og sanselig 
karakter, hvor parkeringspladser gradvist udfases til fordel for regnvandsbassiner, cykelpladser 
og opholdsflader, hvor terrasser omdannes til blomstrende bunddække og frodige terapihaver. 
Og hvor plænearealer omdannes til omsluttende opholdssteder, netværkshaver for forskere 
samt urte- og medicinhaver. De nye sengebygninger placeres i det grønne hjerte med udsigt 
og adgang til grønne rum med stor artsrigdom og variationer i årstiderne.

Den eksisterende park bibeholdes som et åbent grønt rum omkranset af de gamle og 
unike træarter. Med etablering af et amfi på skråningen dannes rammen for samling af alle 
medarbejdere til det årlige `fællesarrangement´ i det grønne og det uformelle møde med 
kollegaerne. Parken gøres til en lokal destination hvor der på sommeraftener vil kunne opføres 
lokalteater, klassisk musik eller open-air foredrag om f.eks. folkesundhed m.m.

Ringen forbinder kanten og kernen Kernen er grønt - et grønt hjerte i helhedsplanen Kanten gøres porøs med pladsdannelser og uderum
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Det grønne hjerte gøres attraktiv for lokalområdets beboere med behov for ro og et grønt 
pusterum – med bænke, tryghedsskabende belysning og gode gang- og cykelforbindelser 
gennem området.

Bispebjerg Univers
Med udgangspunkt i strategien om den åbne sundhedsby foreslår vi at Bispebjerg Hospital 
i samarbejde med eksterne aktører udvikler områdets nye forsknings, innovations- og 
netværkshus – Bispebjerg Univers.

Bispebjerg Univers´ fod indeholder butikker, der skaber et levende by- og gademiljø på 
grunden. Højere oppe er der plads til eksterne forskningsmiljøer, administration og på sigt til 
udvidelser og nye hospitalsteknologier. Det er også i denne bygning at vi placerer patienthotel, 
forskerboliger samt størstedelen af det nordlige områdes parkeringsfaciliteter.

Universbygningen rummer en multihal, et sportsorienteret MoveLAB rettet mod 
medarbejdere samt et fitnesscenter for lokalområdets beboere. I bygningen placerer vi også 
et sundhedsfagligt oplevelsescenter for såvel skoleklasser som internationale forskere, der 
ønsker at indgå i et tværfagligt samarbejde om sundhedsfaglig formidling. I tilknytning hertil 
etableres et auditorium med plads til populærvidenskabelige foredrag og mindre konferencer.

Samtidig bliver Bispebjergets yderside et udeareal rettet mod byen og borgerne med offentlig 
café og kantine på toppen. Ved at etablere en gangbro fra bygningen skabes der forbindelse til 
det grønne hovedstrøg, der fører besøgende ind i området.

For at give bygningen sin markante karakter placeres en væsentlig del af det nordlige områdes 
parkeringsfaciliteter i bygningens indre. Fra hver parkeringsetage er der adgang til bygningen 
og til udearealerne. De nederste parkeringsfaciliteter er traditionel betalingsparkering, mens 
de øvre dæk også indeholder private parkeringspladser, der kan lejes i tilknytning til de 
kommercielle lejemål. Det er vores vurdering, at private aktører vil være villige til at finansiere 
dele af byggeriet mod at få retten til at drive parkeringshuset på markedsvilkår, som man f.eks. 

har set det ved Urban Media Space i Aarhus.

Borgerne
Vores mål er at aktivere borgerne i lokalområdet i udviklingen af den åbne sundhedsby med 
afsæt i en målrettet borgerdeltagelsesstrategi baseret på aktivering af midlertidige byrum, der 
hånd i hånd med rokadeplanen sikrer en dynamisk og engagerende udvikling af området. 

Overordnet er tanken, at vi aktiverer byrummene med fokus på sundhed og bevægelse 
og gennem workshops og fælles udviklingsaktiviteter inviterer borgerne inden for i en 
kvalificering af de enkelte nedslag, som vi har valgt at kalde MoveLABS. 

Ved at engagere borgerne i udviklingen sikrer vi både viden om beboernes ønsker og 
krav samt etablerer størst mulig ejerskab til det nye område. Derudover er målet med 
deltagelsesprocessen at undgå den ellers forventelige modstand mod et langstrakt 
byggeprojekt i borgernes baghave.

Samtidig er det hensigten at aktivere udviklingsområderne løbende gennem 
midlertidighedsstrategier, f.eks. events, pop-up-butikker med sundhedstema, byg-selv-
workshops, urban gardening og en lang række andre tiltag, der både involverer lokalområdet 
og peger fremad mod den åbne sundhedsby.

MoveLABS
I vores vision for udviklingen af aktiviteterne på Bispebjergs introducerer vi ideen om 
MoveLABS baseret på en kultur-, velvære- og samværslogik, der foregår udenfor gadedøren 
og hvis sigte er mødet, oplevelser, velvære og nærvær. Her er fysisk bevægelse ikke kun sundt 
men også lærerigt og sjovt.

Vores MoveLABS har både lokale og regionale målgrupper. Lokale brugere er personale 
og områdets beboere, der er kendetegnet ved, at de kan bruge faciliteterne i det daglige. 
Regionale brugere er patienter og deres pårørende, som måske kun kommer her én gang i 

deres liv. Udfordringen bliver derfor, at have noget at tilbyde begge brugergrupper. 

De nye fritids- og idrætsaktiviteter tager udgangspunkt i konteksten, således at vejen til 
aktivitetslommerne bliver kortest muligt for de relevante brugergrupper. Funktionerne er 
organiseret i klynger omkring ringen. I det grønne hjerte ligger de stille aktiviteter og uden for 
hjertet fortættes bystrukturen med de mere udadvendte byrum og mere aktive MoveLABS.

Tanken er, at vores MoveLABS udvikles i tæt samarbejde med lokale beboere, medarbejdere, 
hospitalets brugere og eksterne eksperter. Målet er at fremme en ny bevægelseskultur med 
plads til alle målgrupper. I afsnittet om designguide for udearealer viser vi eksempler på 
MoveLABS.

Tilgængelighed
I alle områder arbejdes der med tilgængelighed – både i form af overordnet wayfinding, men 
også konkret i forhold til at understøtte brugergrupper med særlige udfordringer. 
F.eks. udlægger vi en tilgængelighedsrute på ringen, der fungerer som ’ledelinje’ for 
eksempelvis synshandikappede. Her kan man gå i fred og linjen friholdes for andre 
trafikformer ved hjælp af plantebede, træer, pullerter og byrumsinventar, der skærmer 
tilgængelighedsruten fra andre trafikanter. Ruten fører forbi alle væsentlige hovedindgange, 
hvor der samtidig er opmærksomhedsfelter, der markerer såvel rute som indgange.

Vores MoveLABS er også tænkt til mange målgrupper, og der vil i samarbejde med brugerne 
blive arbejdet med tilgængelighed og forskellige bevægelsesformer, der understøtter en 
ligeværdig brug af områdets aktiviteter.

I nye bygninger og områder arbejdes der med afsæt i et princip om ligeværdig adgang, der 
sikrer at alle hovedindgange og primære faciliteter tilgodeser målgrupper med forskellige 
behov. Udover tilgængelighed i de nye områder og bygninger, vil der også være behov for en 
kritisk gennemgang af de eksisterende faciliteter ud fra et tilgængelighedsperspektiv.

Byen inviteres ind - Movelabs og offentlige funktioner Kanten åbnes mod byen og inviterer indenfor Let trafik gennemstrømmer hele hospitalet

Offentlige funktioner
ved ringen
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for ambulancer til FAM og lastbiler til logistikcentret. Ringen forbinder det somatiske 
hospital med det psykiatriske hospital. Ringen forbindes med Bispebjerg Bakke. Lette 
trafikanter får mulighed for at bevæge sig rundt på loopet, men i lige så høj grad på tværs af 
hospitalsområdet gennem de eksisterende tværveje og Østre Længdevej.

Parkering
Ved ankomsten fra Tuborgvej placeres nyt parkeringshus med 500 p-pladser. Ved at følge 
ringen rundt kommer man til flere parkeringspladser, midlertidige og permanente i terræn og 
endnu et parkeringshus i forbindelse med byggefelt I. Ved logistikcentret placeres endnu et 
parkeringshus med 100 pladser. Dette p-hus er primært tiltænkt personale, da det ikke ligger i 
umiddelbar nærhed af hovedadgangen.
Ved ankomsten fra Bispebjerg Bakke er der fortsat mulighed for terrænparkering. 
I kældre under de nye bygninger til det psykiatriske hospital placeres parkering. Der etableres 
adgang til disse kældre direkte fra Bispebjerg Bakke. Det indre hjerte af hospitalet friholdes 
i videst muligt omfang for bilparkering, bortset fra afsætning og handicapparkering.Der 
etableres derimod langt flere cykelparkeringsmuligheder i umiddelbar nærhed af alle 
anvendte indgange til hospitalets enheder.

Samlet parkeringsregnskab
Parkering i terræn (inkl. parkering på Bispebjerg Bakke)         640 pp
Parkering i konstruktion 
Etape 1:       P1 = 200 pp i kælder
       P2 = 200 pp i kælder
       P3 = 200 pp i p-hus
Etape 2:       P4 = 100 pp i p-hus 
(personaleparkering)
Etape 5:       P5 = 400 pp i p-hus
Samlet parkering i konstruktion          =1.100 pp
Samlet parkering i alt           =1.740 pp

Trafik og parkering
Adgang til det nordlige hospitalsområde med personbiler sker fra et nyt signalreguleret 
kryds på Tuborgvej.I dette kryds er der tillige busstoppesteder og gående fra bl.a. Emdrup 
Station ankommer gennem dette kryds.Fra dette kryds er der udsyn til det somatiske 
hospitals hovedindgang, hvilket sikrer god mulighed for at finde vej. For personbiler er 
der parkeringsmulighed i parkeringshus i forbindelse med Bispebjerg Univers umiddelbart 
ved ankomsten. Foran hovedindgangen placeres afsætningspladser, handicapparkering og 
taxapladser. Selvhenvendere til FAM kører forbi hovedindgangen mod vest, hvor der etableres 
afsætningsmulighed og korttidsparkering. Den overvejende del af selvhendvendere der 
ankommer i bil parkerer i det centralt placeret parkeringshus ved Univers. Ambulancer og 
varetransporter ankommer ad særskilt adgang fra Tuborgvej i hospitalets nord-vestlige hjørne.

Akutmodtagelsesafsnittet i byggefelt A1 er placeret centralt og synligt med hovedindgang 
inde fra ringen/bygaden. Via kælder med adgang fra syd etableres separat adgang for 
modtagelse for direkte indlæggelse af patienter, som kommer med ambulance/politibil. 
Ambulancen vil i kælderen parkere i aflukket bås der sikre en værdig og afskærmet ankomst 
til akutmodtagelsen uafhængig af kælderens øvrige formål. Adgang til det psykiatriske afsnit 
af hospitalet sker ad den eksisterende vej Bispebjerg Bakke. Tilsvarende med varetransport til 
køkkenet. 

Intern infrastruktur
Den interne fordeling af personbiltrafik i hospitalsområdet sker via ringen, der etableres som 
en videreudvikling af de eksisterende veje Ringvej, Tværvej og Vestre Længdevej, og fuldendes 
med anlæggelse af en ny 6. Tværvej, som er hovedstrøget gennem det nye somatiske 
hospitalsområde.
Fra ankomsten ved Tuborgvej ledes biler hurtigt til parkeringspladser, der ligger i tilknytning 
til ringen i den nordlige del af området, således at der ikke genereres unødigt trafik fra 
parkeringssøgning.
Den nordligste del af Vestre Længdevej, som er en del af loopet, ombygges og giver adgang 

Udvidelse (Etape 7):     P6 = 400 pp i kælder 
Samlet               =2.140 pp
Cykelparkering i terræn             2160 cpp
Cykelparkering i konstruktion (i forbindelse med p-huse/p-kældre)         400 cpp
Cykelparkering i alt             2560 cpp   
   

Nye adgange fra Tuborgvej
Adgang til det nordlige hospitalsområde sker fra et nyt signalreguleret kryds på Tuborgvej, som 
etableres til erstatning for det eksisterende kryds mellem Tuborgvej og Bispebjergvej.
Dette nye kryds bliver primær adgang for al personbilstrafik til hospitalet, både for 
ambulatoriepatienter, pårørende, selvhenvendere til FAM og personale. Bispebjergvej 
omlægges i den forbindelse over en strækning på ca. 80 meter.

Den eksisterende indkørsel fra Tuborgvej til hospitalets nordvestlige hjørne ved udmundingen 
af Vestre Længdevej ombygges og giver adgang for ambulancer til FAM og lastbiler til 
logistikcentret.
Vestre Længdevej udvides til 3 kørebaner på den nordligste strækning, så udrykningskøretøjer 
ikke hindres af andre køretøjer på vej mod FAM. Dette kryds forsynes med ambulancesignal, 
som aktiveres ved ankommende udrykningskøretøjer på Tuborgvej i vestgående retning, 
hvorved den østkørende trafik stoppes kortvarigt. Samtidig aktiveres grøn højresvingssignal ud 
af Vestre Længdevej, hvorved eventuel ophobet trafik på Vestre Længdevej kan afvikles ud på 
Tuborgvej.
Af hensyn til kapaciteten på Tuborgvej frarådes muligheden for venstresving ud fra Vestre 
Længdevej.

Afvikling af primær trafik i periferien Ambulance adkomst og vareindlevering op ad Tuborgvej Uhindret adgang fra ambulance til FAM
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Hovedindgang set fra Tuborgvej
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DISPONERING AF SOMATISK OG PSYKIATRISK HOSPITAL

Eksisterende
funktioners placering

funktionsfelter Rokade Sammenbinding
af funktioner
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Den åbne sundhedsby nye byrum ved hovedindgangen
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Ny somatik bygning

En klar klinisk grundstruktur i mødet mellem to akser.
Man møder det samlede Nye Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg i Den åbne Sundhedsby 
i ringens fortættede byrum mod Tuborgvej. Hovedindgangen for hele hospitalet markeres 
tydeligt i den åbne stueetage, der med forhallens offentlige funktioner, som reception, handel 
og café åbner sig mod byrummet og fra den nye kantine ind imod parken. Herfra vil man som 
dagpatient eller besøgende naturligt ledes mod hospitalets forskellige somatiske funktioner 
og psykiatri. På etagerne over det centrale ankomstrum forbindes det kliniske flow frit og 
effektivt. 

Åbenheden mod byen og parken tilgodeser den menneskelige skala, synlighed og gode 
orienteringsforhold i de offentligt tilgængelige funktioner. Det positive patientforløb begynder 
ved ankomsten til den åbne sundhedsby og lokalbefolkningen inkluderes og opfordres til 
deltagelse både aktivt, som bruger af handels- og erhvervsfunktioner i byrummet og rekreativt 
i bydelens pladsdannelser og grønne haverum.

Mødet mellem de to akser forankrer en naturlig overgang mellem det nye og det gamle 
Bispebjerg. Her integreres Bispebjerg Hospitals nye bymæssige identitet i det eksisterende 
Bispebjergs landskabelige kvaliteter. De nye bygninger mod ringens byrum ved Tuborgvej 
møder byen og landskabet med de åbne og inkluderende stueetager, mens de nye 
sengebygninger i parken integrerer patientoplevelsen i det gamle Bispebjergs grundstruktur 
og grønne hjerte. Psykiatriens byggefelt, K1 med indgang fra samme byrum, bevirker 
at Psykiatrien er synlig og fremstår ligestillet med somatikken i Ringens bymæssige 
hovedankomstrum. 

Helhedsplanens 2 byggefelter D1 og D2 for Ny Somatisk bygning er disponerede, som 
bymæssige bygningskarreer forbundet af atrier og gangbroer, som sikrer den effektivitet, 
generalitet og fleksibilitet der skaber grundlaget for driftsoptimering og effektiv logistik. 
Funktionsopdelingen og byggefelternes størrelser tilgodeser en effektiv disponering af 
klyngernes funktioner i hensigtsmæssige og robuste bygningsgeometrier- og dybder. Det ny 
Bispebjerg vil således fremstå, som en inkluderende og åben bystruktur/bydel og ikke som en 
fremmedgørende og lukket bygningsmasse, der signalerer behandlingsmaskine. 

Den overordnede disponering af den samlede kliniske grundstruktur baseres på et enkelt 
lineært forløb af hovedfunktioner, med stærke bindinger langs byrummets øst-vestgående 
hovedakse. Fra den nye fælles akutmodtagelse placeret i etape 3, byggefelt D1 mod vest 
gennem etape 4, byggefelt D2 med ny hovedindgang, forhal, kantiner og ortopædkirugi, til 
de nye ambulatorieklynger i Lersøkomplekset forbindes alle kliniske funktioner i en robust og 
rationel struktur der vil sikre grundlaget for at bygge et driftsoptimeret og fleksibelt hospital 
med gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø.

Sengeklyngernes stærke binding til funktionerne i Ny Somatisk bygning optimeres ved, at 
sengeafsnittene delvis placeres over behandlingsfunktionerne i byggefelterne D1 og D2 og 
som selvstændige sengeafsnit forbundet af en gangbro for sengetransport i parkrummet mod 
de eksisterende pavillonbygninger. Disponeringen af sengebygningerne sikrer 4 sengeafsnit pr. 
pavillon, således at der opnås den ønskede fleksibilitet afsnittene i mellem. Endvidere opnås 
god nærhed til de kliniske funktioner og sengeafsnittene imellem. 

Byggefeltet for den fællesakutmodtagelse er placeret i byggefelt D1. Placeringen giver 
mulighed for en hensigtsmæssig disponering af modtagelsen i FAM, med én entydig indgang 
for akutte patienter. Selvhenvendende patienter får adgang til det fællesmodtageområde fra 
ringens bygade, mens patienter indbragt i ambulance vil ankomme rundt om hjørnet, via en 
ambulancehal i byggefeltets vestside. FAM placeringen ved den lille byplads på ringen sikrer 
markant eksponering mod Tuborgvej og indadtil mod ringen 

Røntgenafdelingen og den Kirurgiske klynge placeres umiddelbart ovenpå FAM og herover 
igen intensivafdelingen og FAM sengene.  Således sikres korte afstande og optimale forhold til 
at skabe effektive patientforløb, der sikrer en god patientoplevelse og optimale arbejdsrutiner 
for det kliniske personale på afdelingerne.
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Klinisk grundstruktur for psykiatrien

Funktionerne i psykiatrien disponeres overordnet i de tre byggefelter A1 + (A2), B1 + B2 og 
K1 + (K2) og i de eksisterende bygninger. Nybyggerierne forankrer psykiatrien i Den åbne 
Sundhedsbys samlende ring, og deres spredning bevirker at psykiatrien synliggøres og 
bidrager væsentligt til etablering af den samlede helhed. Tyngdepunktet i psykiatriens kliniske 
grundstruktur etableres i det attraktive område omkring bygning 20 og den smukke indre 
bebyggelse. 

Den akutte og den ambulante behandling adskilles tydeligt ved at al ambulant behandling 
foregår i pavillonerne, mens akut behandling og indlæggelser varetages i nybyggeriet. Således 
vil psykiatrien opleves som en ligeværdig del af den samlede åbne sundhedsby og vil som 
bydel nyde godt af den mindre skala, sydorienteringen og udsigten ind over København og ned 
over Bispebjerg Bakke.

Bygningsvoluminerne i nybyggeriet disponeres som gårdbebyggelser i 1-3 etager. Med denne 
udformning af psykiatrien er der lagt stor vægt på overskuelighed, dagslys og god kontakt 
med udearealerne og omgivelserne. Disponeringen i 8-tals former sikrer gode logistiske 
sammenhænge i den kliniske struktur og mulighed for en driftsoptimerende placering af 
personaleområder med vagtrum, kontorområder og pauserum mellem sengeafsnittene. 

De lukkede gårdrum danner et harmonisk afskærmet udeareal som muliggør et selvvalgt og 
varieret udbud af udeopholdsmuligheder for indlagte, uden brug af indhegning – dette som et 
enkelt arkitektonisk greb der samtidig skaber gode dagslysforhold indendørs. Gårdrummene 
vil kunne få forskellig karakter og størrelse der understøtter de forskellige grupper af indlagtes 
behov for privathed og fælleskab. De øverste etagers forsatte forløb vil kunne indgå i et 
smukt arkitektonisk samspil med bygning 20´s harmoniske symmetri og formidle en naturlig 
overgang til forløbet af varierede bebyggelser i ringen. 

Afsnittene i nybyggeriet disponeres generelt med de lukkede afsnit i stueetagerne med 
fordeling og fælles aktivitetsområder centralt placeret omkring de store gårdrum og værelser 
ud mod omgivelserne. De åbne afsnit og deres tilknyttede fælles behandlingsaktiviteter og 
kontorer disponeres i etagerne over med adgang til sydvendte tagterrasser og taghaver med 
arkitivitets- og opholdsområder.

Akutmodtagelsesafsnittet i byggefelt A1 er placeret centralt og synligt med hovedindgang inde 
fra ringen/bygaden. Via kælder med adgang fra syd etableres separat adgang for modtagelse 
for direkte indlæggelse af patienter, som kommer med ambulance/politibil. Ambulancen 
vil i kælderen parkere i en aflukket bås der sikre en værdig og afskærmet ankomst til 
akutmodtagelsen uafhængig af kælderens øvrige formål. 

Akutmodtagelsens stærke binding i form af flytning af patienter fra akutmodtagelsen til 
sengeafsnittene i henholdsvis byggefelterne B og K tilgodeses ved, at transporten sker inde i 
sundhedsbyen via den indre gade, enten til fods eller hvis vejret eller hensynet til patienten 
eller omgivelserne kræver det, i bil fra modtagelsens indkørsel via kælderen eller fra 
modtagelsen i stueplan. 
 
Ved modtagelsen for selvhenvendere i stueplan placeres café for patienter og pårørende. 
Placeringen af cafeen bidrager til at psykiatrien virker åben og udadvendt mod Sundhedsbyen 
og dens grønne hjerte. I byggefelt B2 placeres på samme måde personalekantine i den åbne 
stueplan med kontakt ud imod ambulatorier og behandlingsafsnit i de eksisterende bygninger. 
Personalekantinen er placeret med nærhed til de lukkede afsnit og der vil, hvis det er 
ønskeligt, kunne etableres forbindelse for klinisk personale gennem bygning 20 til afdelingerne 
og akutmodtagelsen i byggefelt A1.

I de øverste etager i byggefelt A og B indrettes områder til kontorer, forskning og 
servicefunktioner. Disse kan kobles med lette gangbroer til administrationen og 
kontorområderne i bygning 20. 
De smalle byggefelter mod øst i ringens kant tænkes anvendt til rekreative og terapeutiske for 
psykiatriens åbne afsnit.

I helhedsplanen viser vi muligheden for udvidelse/ udskiftning af børnepsykiatrien. 
Børnepsykiatrien følger i sin disponering den øvrige psykiatri med gårdrum, tagterrasser 
og solorienteret karrébebyggelse. Sanse- og legeområdet i den gamle have forbindes med 
bygning 18 og foreslås udvidet med et afskærmet legeareal for lokalområdets børn – Et lille 
MoveLAB som rum for beskyttede møder mellem psykiatriens og byens børn, et kontrolleret 
møde med verdenen udenfor. 

Forskning viser, at psykiatriske patienter i særlig grad påvirkes af deres omgivelser, og at lyset 
spiller en særlig stor rolle for deres helbred og velvære. Dagslys og udsyn til omverdenen er 
to af de aspekter, som har stor betydning for patienter og personales oplevelse af de fysiske 
rammer. Dagslysforhold er derfor et særlig formgivende parameter i forhold til orientering, 
indretning og disponering af klyngerne i psykiatrien.

Den kliniske grundstruktur for somatik såvel som psykiatri sikrer fleksible 
udvidelsesmuligheder – dette behandles indgående i rokadeplanen.

Afslutningsvis kan det nævnes at det i arbejdet med den kliniske hovedstruktur har været en 
stor fornøjelse at bruge den tilsendte molekylemodel i udviklingen af projektet. Med et team 
sammensat af mange forskellige faglige tilgange til helhedsplanlægning og hospitalslogistik 
har modellen udgjort et fælles samlingspunkt og forklaringsramme for de planmæssige og 
arkitektoniske motiver vores løsning har gennemgået.
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Logistikbygning og sengeredning

Logistikbygningen placeres i Byggefelt C hvorfra der er god adgang for både externe og 
interne transporter. Forbindelse til funktionerne i nybyggeriet og det eksisterende byggeri 
sker vi en tunnel koblet til det eksisterende tunnelsystem. Rokadeplanen anviser hvorledes 
tunnelsystemet fra logistikbygningen sikrer fuld funktionsdygtighed gennem alle etaper efter 
dennes etablering. Sengeredningscentralen og en del af personaleomklædning etableres i 
etape 3, byggefelt D1 i kælderetagen under FAM. Den anden del at personaleomklædning 
etableres i Etape 4, byggefelt D2. Disponeringen tilgodeser den stærke binding til FAM og 
der opnås stor nærhed til de nyetablerede sengeafsnit. Der vil være en god dagslysadgang til 
funktionerne fra det indre gårdrum.

Korte afstande for patienter og det kliniske personale

Behandlingsbyens tværgående interne flow for sengetransport og det kliniske personale i 
1. salsplan giver korte afstande og forbinder optimalt transport mellem FAM, de centrale 
behandlingsområder og sengeafsnittene placeres mod syd i samspil med de eksisterende 
pavilloner. De nye sengeafdelinger i parkrummet nås via forbindelsesbroen, placeret i det 
gamle Bispebjergs hovedakse.
Disponeringen fastlægger samtidigt en tydelig deling mellem det elektive og det akutte 
patientflow. 
De to patientgrupper møder hospitalet i samme byrum, men fra to tydeligt adskilte adgange, 
begge med mulighed for at benytte de nye behandlingsfaciliteter og tværgående funktioner 
effektivt.

Mellem disse placeres, med tydelig synlighed fra Tuborgvej og ankomstpladsen, 
hovedindgangen til det samlede somatiske hospital. Fra hovedindgangen i forhallen 
kan patienter og pårørende overskue helheden og fordele sig til ambulatorierne og den 
elektive behandling i Lersøkomplekset mod øst, de Kirurgiske klynger og sengeafsnittene på 
etagerne over og lægevagten placeret med adgang fra forhallen, i forbindelse med den nye 
fællesakutmodtagelse mod vest. 

De diagnostiske funktioner foreslås disponeret med Røntgenafdelingen på etagen over FAM og 
prøvetagnings laboratoriet placeret i forbindelse med ambulatorierne i Lersøkomplekset. Via 
gangbroer i 1. salsplan mellem Lersøkomplekset og mellem de to byggefelter for ny Somatisk 
bygning sikres et rationelt tværgående flow for patienter og klinisk personale.

Principelt tværsnit

Principelt længdesnit
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Adgang til det grønne
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Sengetransport
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Rokadeplan

Etape 1
I etape 1 bygges nye sengebygninger og akutmodtagelse til psykiatrien og ved rokade vil det 
være hensigtsmæssigt at dele af bygning 20 bliver frigjort og renoveret. Det betyder at de 
psykiatriske funktioner kan flyttes fra bygning 13, 51 og 52 til nybyggeriet, og at psykiatriens 
administration i bygning 14 kan flyttes til bygning 20. Derved er byggefelt E frigjort fra 
funktioner og i næste etape kan nedrivning af bygninger begynde. Bygning 51 og 52 er også 
tømt for funktioner og vil i de næste perioder kunne bruges til midlertidig genhusning af 
somatiske funktioner.

Etape 2
Ved starten af etape 2 udføres vejomlægninger til den ny hovedadkomst og forbedret 
ambulancevej og adgang til logistikbygningen som bygges i byggefelt C. Derved opnås, at der 
i etape 2 og 3 kan være en midlertidig ambulancevej til eksisterende akutmodtag i bygning 
7, og at der vil være en hensigtsmæssig adgang til byggeplads i byggefelt C og D1. Når 
logistikbygningen er færdig flyttes laboratorier så arealer i bygning 15 kan bruges til midlertidig 
genhusning. I forbindelse med bygning af logistikbygningen etableres nu tunnelforbindelsen 
til den nord/syd gående hovedtunnel og forsyningsvejene til hele komplekset er i orden ved 
indflytning i logistikbygningen.

Etape 3
I etape 3 bygges FAM i byggefelt D1 sammen med kirurgi, røntgen, intensiv, 
sengeredningscentral og en sengeklynge, så etapen kan fungerer fuldt ud og overflytning 
fra bygning 7 kan begynde samtidig med overflytning af senge fra bygning 61/62, hvor der 
efterfølgende kan begynde en renovering i de følgende etaper, når sengeafdelingerne flytter 
ud.

EKSISTERENDE FORHOLD

ROKADEPLAN

Etape 4
I etape 4 fuldføres behandlingsdelen med bygning af Ortopædisk kirurgi i byggefelt 
D2.  Nu kan den nye hovedindgang etableres med forhal og detailhandel sammen med 
personalekantine og i denne etape etableres ligeledes en gangbro til Lersø Komplekset. 
Efterfølgende kan de fleste funktioner i de gamle pavilloner flyttes, så de kan renoveres i 
næste etape. Bygning 7 tømmes og kan nedrives i næste etape.

Etape 5
I etape 5 bygges nybyg for psykiatri i byggefelt K1 og renovering af bygning 20 og det Ny 
Psykiatri  Bispebjerg er fuldført.

Etape 6
I etape 6 udføres de resterende sengeklynger i byggefelt F og kan færdiggøre flytning fra 
bygning 61/62 og fra Frederiksberg Hospital. Efterfølgende kan rokade og renoveringer i Lersø 
Komplekset fuldføres.

Rokadeplanen viser endvidere fremtidige udvidelser, herunder de ønskede 20% samt forslag 
til udbygning af børnepsykiatri, Lersø-komplekset og yderligere somatiske bygninger mod 
Tuborgvej.
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ETAPE 1
ÅR 1 - 3
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ETAPE 2
ÅR 2 - 4
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ETAPE 3
ÅR 4 - 7
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ETAPE 4
ÅR 6 - 9
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ETAPE 5
ÅR 9 - 11
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ETAPE 6  FÆRDIG UDBYGNING AF KONKURRENCEPROGRAM

ÅR 11 - 14
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ETAPE 7  20% UDVIDELSE AF SOMATISK OG PSYKIATRISK HOSPITAL

ÅR 15 - 18
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ETAPE 8  EKSTRA UDVIDELSESMULIGHEDER AF SOMATIK OG PSYKIATRI

ÅR 19 - 21
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ETAPE 9  FREMTIDIGE UDVIDELSESMULIGHEDER

ÅR 21 - 23
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Eksisterende somatiske bygninger

Klynge Funktion
brutto m2

Lersø Komplekset
S4 Venerologi 5.650
S2 Lungemedicin 2.200
S7 Reumatologi 3.350
S20 Mammografi 400
S14 Auditorium 5.200
S13 Personaleomklædning 3.900
S10 Blodprøvetagning 1.900
S3 Fysio‐ og ergoterapi 2.780
S41 Klinisk Fysiologi, nuklearmedicin 1.550
S6 Neurologi 1.710
S8 Kardiologi 3.750
S9 Endokrinologi 1.110
S5 Gastroenterologi 1.110
S16 Smerteklinik 300
S12 Personalekantine 1.420

I alt 36.330

Bygning 6
S21 Forskning klinisk sygepleje 3.170
S15 Palliativ 1.400

I alt 4.570

Bygning 5
S21 Vikarkorps m.m. 1.100
S11 Medicinafprøvning m.m. 1.110
S17 Arbejds‐og miljømedicin m.m. 440
S18 Geriatri 970

I alt 3.620

Bygning 11
S21 Hospitalsadministration m.m. 5.310
S19 Inst. f sygdomsforebyggelse m.m. 1.670

I alt 6.980

Bygning 19A
S1 Patologi, kapel 2.010

I alt  2.010

Bygning 30, 32
S22  Køkken 5.580
S23 Forsyningsværksted 5.155

I alt 10.735

I alt eksisterende til renovering 64.000

Eksisternde Psykiatriske bygninger

Klynge Funktion
brutto m2

Bygning 16, 17, 18
P12 Servicefunktioner 822
P11 Forskning og undervisning 325
P8 Psykiatri kontorer 984
P13 Lukket‐og åbent sengeafsnit 3.649

I alt 5.800

Bygning 2, 4, 9
P12  Servicefunktioner 715
P11 Forskning og undervisning 1.099
P16 Adm. Og ledelse B‐ og U Psyk. 462
P8 Psykiatri kontorer 3.115
P7 Kliniske specialrum 1.193
P14 Behandlingsaktiviteter 478
P15 Ambulatorier og dagpladser 1.637

I alt 8.700

Bygning 1, 3, 8
P12 Servicefunktioner 1.339
P11 Forskning og undervisning 385
P8 Psykiatri kontorer 2.495
P7 Kliniske specialrum 428
P5 Behandlingsaktiviteter 3.348

I alt 8.000

Bygning 20
P11 Forskning og undervisning 3.970
P9 Adm. og ledelse Psyk, center KBH 1.026
P10 Adm. og ledelse 

Region Hovedstadens Psykiatri 3.466
I alt 8.500

Lersø Parkallé
P8 Psykiatri kontorer 710
P7 Kliniske specialrum 207
P15 Ambulatorier og dagpladser 283

I alt 1.200

I alt eksisterende til renovering 32.000

Byggeplads - midlertidighed som strategi

Ved at inddrage borgerne allerede i byggeprocessen opnås ejerskab for projektet og 
opmærksomhed omkring den nye bydel. En måde at inddrage de lokale beboere på er, at 
skabe levende byggehegn, hvor  borgerne f.eks. selv udsmykker områdets indhegning. De 
enkeltes bidrag kan evt. filmes og dokumenteres – inden de males over af andre – og de 
enkelte værker – og deres bidragsydere – indgår i en samlet fortælling om projektet. 

En yderligere funktion, der kan implementeres i hegnet er kighuller, hvorigennem det er 
muligt at få adgang til en ny oplevelse ved at se på noget, der er opsat bag pladen. Dette 
kunne eksempelvis være projektets udvikling, eller historier om Bispebjerg. Det kan også være 
muligt at modtage oplysninger på sin mobiltelefon, hvis man finder de specifikke punkter på 
hegnet, der udløser disse oplysninger. Der etableres altså en form for skattejagt, således det er 
interessant at gå rundt og finde punkterne.

I tilknytning til byggepladsen – evt. som en del af byggehegnet – kan der placeres en eller 
flere containere, der kan danne rammen om små pop-up butikker, cafeer eller andet, der 
understøtter planen om fremtidige kommercielle aktiviteter med fokus på sundhed. På den 
måde etableres bevidstheden om den nye by allerede i byggeperioden.
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Nybyggeri Psykiatri

Etape Klynge Funktion Program Program Forslag b/n
netto m2 brutto m2 brutto m2

1 Byggefelt A1
P12 Servicefunktioner 290 522 464 1,6
P8 Psykiatrikontorer 87 157 139 1,6
P3 Lukket‐og åbent sengeafsnit 1.587 2.856 2.539 1,6
P2 Akutmodtagelsesafsnit 1.737 3.126 2.779 1,6

Teknik/tværgående/tuneller 778
I alt 6.700 6.700

Byggefelt B1 og B2
P12 Servicefunktioner 797 1.434 1.275 1,6
P11 Forskning og undervisning 573 1.032 917 1,6
P8 Psykiatrikontorer 239 431 382 1,6
P1 Lukket‐og åbent sengeafsnit 4.411 7.940 7.058 1,6

Teknik/tværgående/tuneller 1.168
I alt 10.800 10.800

I alt  etape 1 17.500

5 Byggefelt K1
P12 Servicefunktioner 693 1.247 1.109 1,6
P11 Forskning og undervisning 499 898 798 1,6
P8 Psykiatrikontorer 208 375 333 1,6
P4 Lukket‐og åbent sengeafsnit 3.838 6.909 6.141 1,6

Teknik/tværgående/tuneller 1.019
I alt etape 5 9.400 9.400

I alt Nybyggeri Psykiatri 27.000

Mulig udvidelse i byggefelt A2
P6 Lukket‐og åbent sengeafsnit 1.680 3.024 2.688 1,6

Teknik/tværgående/tuneller 312
I alt 3.000

Byggefelt I
Mulighed for 20% udvidelse 5.400

Nybyggeri Somatik

Etape Klynge Funktion Program Program Forslag b/n
netto m2 brutto m2 brutto m2

2 Byggefelt C
S25 Forskningslab. 820 1.640 1.353 1,65
S24 Klinisk biokemisk lab. 2.525 5.050 4.166 1,65
S26 Lager, varemodtag. Udlastning 3.375 6.750 5.569 1,65

Teknik, tværgående, tuneller 2.352
I alt etape 2 13.440 13.440

3 Byggefelt D1
S39 FAM 5.520 11.040 9.108 1,65
S29 Sengeafsnit 1‐4 3.125 6.250 5.156 1,65
S45 Sengeredning 2.025 4.050 3.341 1,65
S40 Røntgen 1.455 2.910 2.401 1,65
S37 Kirurgi 1.130 2.260 1.865 1,65
S35 Intensiv‐sengesafsnit 835 1.670 1.378 1,65
S48 Personalomklædning 500 1.000 825 1,65
S46 Portørkorps 100 200 165 1,65

Teknik, tværgående, tuneller 5.141
I alt etape 3 29.380 29.380

4 Byggefelt D2
S38 Orthopædkirurgi 4.363 8.725 7.199 1,65
S30 Sengeafsnit 5‐8 3.125 6.250 5.156 1,65
S48 Personaleomklædning 1.500 3.000 2.475 1,65
S43 Forhall 1.425 2.850 2.351 1,65
S47 Personalekantine 710 1.420 1.172 1,65
S44 Detailhandel 500 1.000 825 1,65

Teknik, tværgående, tuneller 4.067
I alt etape 4 23.245 23.245

6 Byggefelt F
S31 Sengeafsnit 9‐12 3.125 6.250 5.156 1,65
S32 Sengeafsnit 13‐16 3.125 6.250 5.156 1,65
S33 Sengeafsnit 17‐20 3.125 6.250 5.156 1,65
S34 Sengeafsnit 21‐24 3.125 6.250 5.156 1,65
S36 Fysio‐og ergoterapi 1.390 2.780 2.294 1,65
S28  Vagtværelser 140 280 231 1,65
S42 Multi‐religiøst rum 25 50 41 1,65

23.191
Teknik, tværgående, tuneller 4.919
I alt etape 6 28.110 28.110

I alt Nybyggeri Somatik 94.000

Byggefelt D3 og G
Mulighed for 20% udvidelse 19.000
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HELHEDSPLANENS DESIGNGUIDE

Helhedsplanens designguide viser hvordan planens overordnede idé og koncept omsættes til 
enkle og robuste designparametre for bygninger og byrum.

Bispebjerg udvikles med en lang tidshorisont, hvor nye organisationsbehov, nye 
behandlingsformer og ny teknologi vil præge udformningen af de enkelte bygningsetaper. 
Samtidig vil de enkelte etaper skulle designes og projekteres af forskellige rådgivere. Derfor 
er det afgørende at helhedsplanens designguide rummer enkle og klare retningslinjer der vil 
kunne sikre helhedsplanens intention og samtidig bærer en høj grad af fleksibilitet i sig. 

I designguiden er der lagt vægt på at retningslinjerne:

    -Sikrer at visionen om den åbne sundhedsby kan bæres videre fra helhedsplan til konkret
     design.

    -Understøtter tilvejebringelse af helende arkitektur, således at gode dagslysforhold,
     menneskelig skala, wayfinding m.m., vil være gennemgående på alle niveauer.

    -Sikrer at fremtidige bebyggelser tilpasses stedets særlige karakter og får et naturligt    
      samspil.

     med Nyrops historiske anlæg

Vi inddeler derfor som tidligere nævnt området i en række byggefelter der hver rummer enkle 
arkitektoniske guidlines. På byggefelterne foreslår vi at benytte velkendte og velafprøvede 
bygningstypologier, der hver især kan løse lokale- og funktionsmæssige behov og kan bygges 
som elementbyggeri i standardmoduler.

De 3 bygningstypologier er karréen, pavillonen og den solitære bygning.

2

65 65 65

KONTEKST & SKALA
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KARRÉ: WAYFINDING & FLOWKARRÉ: FORPLADSER BYGGEFELTER - KARRÉ KARRÉER

65 65 65 65

22

PAVILLON: FORSKYDNINGERPAVILLONER & NYROPS AKSE.PAVILLONERBYGGEFELTER - PAVILLONBYGGEFELTER – KARRÉ KARRÉER KARRÉ: FORPLADSER KARRÉ: 
WAYFINDING & FLOW

En krans af byggefelter forbeholdt karrébebyggelse, 
omkranser det gamle Bispebjerg hospital med pauser 
og åbninger til pladser og byrum.

Karréer af varierende størrelse udfylder gradvis 
byggefelterne og transformerer kanten til en urban 
overgangszone til det gamle Bispebjerg hospital.

Langs med den indre ring der binder bebyggelsen 
sammen, skabes der forskellige og afvekslende byrum 
med pladser og opholdsarealer foran karréerne.

For at lette adgangen og flowet til hospitalets mange 
bagvedliggende funktioner, forskydes bygningskroppene 
og inviterer besøgende ind til blandt andet forhal og 
Lersøkomplekset.
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2

65 65 65

KONTEKST & SKALA

1

2

3

4

5

KARRÉ: WAYFINDING & FLOWKARRÉ: FORPLADSER BYGGEFELTER - KARRÉ KARRÉER

65 65 65 65

22

PAVILLON: FORSKYDNINGERPAVILLONER & NYROPS AKSE.PAVILLONERBYGGEFELTER - PAVILLON
BYGGEFELTER – PAVILLON PAVILLONER PAVILLONER & NYROPS AKSE PAVILLON: FORSKYDNINGER KONTEKST & SKALA

Nord for Martin Nyrops gamle hospitals pavilloner, 
udlægges et areal til udbygning af pavillonstrukturen.  

I det grønne hjerte bygges 4 sengepavilloner med 
samme orientering som det eksisterende anlæg.

Pavillonerne forskydes i forhold til aksen og skaber 
en fortsættelse af den afvekslende bevægelse op 
gennem trappeanlægget og videre ad gangbroer mod 
Universbygningen.

På samme måde som Nyrops pavilloners variation i 
bygningskroppen, nedbryder skalaen i haverummene, 
forskydes de nye bygningskroppe.

Den ny bebyggelses skala og tyngde er tilpasset 
omgivelserne, så de imødekommer de omgivende 
byrum. Mod nord trapper bebyggelsen ned mod Tuborg 
vej og den lave bebyggelse omkring Grundvigskirken. 
Mod syd trapper bebyggelsen ned mod parken. 
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SOLITÆR BYGNING

KARRÉ

PAVILLON

P-HUS FORING AF P-HUS MULTIFUNKTIONEL BYGNING TERRASSERING MOD SOLEN BYENS TAG

HOSPITA
L

BYEN

VARIATION I FACADE: ADDITIONTERRASSER & NICER: SUBTRAKTION

TERRASSER & NICER: SUBTRAKTION

ÅBEN I STUEETAGE

LOOP’ET

HØJDESTIGNING MOD LOOPVARIATION I HUSDYBDER

max 6 etager / 24 m

HØJDEBEGRÆNSNING

4 etager 

KANTEN

KERNEN

ANSIGTET MOD TUBORGVEJ

1.sal

2.sal
3.sal

4.sal

stuemax 4-5 etager 
/ 16-20 m

HØJDEBEGRÆNSNING TERRASSER MOD SYD UDSIGT TIL HAVERUMFORSKYDNING ÅBEN I STUEPLAN

FYSIO- ERGOTERAPI

5 etager
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Karréen

Karréen benyttes i Den åbne Sundhedsbys kant da den som typologi er velegnet til at rumme 
hospitalet og psykiatriens funktioner i en kompakt form og samtidig skabe klare byrum hvor 
de offentlige funktioner kan orienteres mod ringen og fælleskabet, og de mere ”private” 
funktioner kan orienteres mod gårdrummet. Herved vil man som patient, besøgende eller 
som ansat opleve et klart rumligt hierarki der understøtter wayfinding og intuitiv orientering. 
Karreerne størrelse vil svare til den ønskede etapedeling og i skala med den klassiske 
københavnerkarré.

Karréerne udformes så de fremstår med en åben, tilbagtrukket og imødekommende facade 
i stuetagen og med en højere grad af facademæssig tyngde længere oppe ad bygningen. 
Herved opnås en god kontakt mellem byrum og de mere ekstroverte og offentlige funktioner 
i stueetagen uden at karréen mister sit bymæssige udtryk. Hovedindgange markeres tydeligt 
med fremspring i facaden.
Karréerne til somatik udformes med dybe bygningskroppe til behandling og smalle 
bygningskroppe til sengebygninger. Herved dannes mulighed for taghaver orienteret mod syd i 
umiddelbart nærhed til karréens sengeafsnit placeret på de øverste etager.

Den høje del af karréerne orienteres mod ringens gaderum og den lavere del mod det grønne 
hjerte eller mod nabobebyggelser, således at der opnås markante byrum langs ringen og 
en skala tilpasset nabobygningerne. Samtidig foreslår vi en vinkling af karréen der på den 
ene side er med til at skabe en mere menneskelig skala i byrummene omkring somatikken 
og på den anden side lede den besøgende naturligt ind i den åbne sundhedsbys gaderum. 
Karréernes gårde udformes som afgrænsede iscenesatte landskaber der muliggør beskyttede 
udeophold og trækker daglys ind til alle rum i bebyggelsen.

Vi ønsker at facaderne udføres i materiale der er med til at understrege det bymæssige 
og samtidig give bygningerne den ønskede tyngde i udtrykket. Der foreslår vi brug af 
facadematerialer som tegl, natursten, rustikke pladematerialer.

VARIATION I HUSDYBDERHØJDEBEGRÆNSNING HØJDESTIGNING 
MOD RINGEN

TERRASSER OG NICHER: 
SUBTRAKTION

VARITATION I FACADE: 
ADDITION

ÅBEN I STUEETAGE

Københavner karréen lægger til 
grund for Karrétypologien og må 
bygges i maksimalt 6 etager og 
overholde højdegrænsen på 24 
meter.

Forskellige husdybder vertikalt 
skaber mulighed for at lave 
tilgængelige sydvendte 
tagterrasser. 

Mod ringen optrappes 
bygningshøjden for at intensivere 
fornemmelsen af byrum.

Ved at hule ud i bygningsvolumen, 
kan der etableres tagterrasser og 
mindre nicher i gadeplan til ophold.

Karnapper skaber liv og variation i 
bybilledet og i stuetagen kan etableres 
”plug-ins” i form af butikker og caféer.

Karréen åbner sig op i stueetagen med 
udadvendte funktioner som caféer og 
butikker og skaber grundlag for byliv og 
aktivitet.
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Pavilion

Den åbne sundhedsbys nye pavilloner rummer primært sengeafsnit og placeres mellem 
de Nye Somatiske bygninger og Nyrops pavilloner. Bygningerne placeres parrallelt med de 
eksisterende og integreres som resten af pavillonerne på terrænmæssige terrasser. Herved 
skabes en naturlig højdemæssig optrapning af bygningerne mod ringen og Tuborgvej.

Endvidere forskydes pavillonerne i forhold til aksen, således at der opnås en rumlig variation 
langs den gennemgående trappe i overensstemmelse med det historiske anlæg. På samme 
måde som Nyrops pavilloner gøres mindre i skala gennem brug af gavlmotiv langs facaderne, 
skaber vi forskydninger der visuelt nedbryder størrelsen af de lange facader.

Pavillonerne foreslås udført med åbne transperante facader der skaber gode dagslysforhold 
på sengestuerne og udvendigt spejler havens store træer og hermed forstærker oplevelsen af 
det grønne hjertes frodighed. Glasfacaderne suppleres med lameller i vedligeholdelsesnemme 
træsorter og blændfelter i materet eller farvet glas.

TERRASSER MOD SYDHØJDEBEGRÆNSNING FORSKYDNING TERRASSER & NICER: 
SUBTRAKTION

UDSIGT TIL HAVERUM ÅBEN I STUEPLAN

Pavilloner indeholder hovedsagligt 
sengeafsnit og bygges i 
henholdsvis 4 og 5 etager stigende 
mod nord.

På sydsiden af pavilloner etableres 
terrasser og opholdsrum med 
gode solforhold.

I overensstemmelse med Nyrops 
pavilloner, forskydes og tander 
bygningerne og skaber variation og 
skalerede haverum. 

På alle etager er der terrasser med 
enkelt eller dobbelthøje udskæringer 
i facaden med hængende haver eller 
træer.

Fra de transparente pavillonfacader med 
udvendige lammeler, er der udsigt til 
frodige og oplevelsesrige haverum.

I stuen lægges mere udadvendte 
funktioner som fysio- og ergoterapi som 
kan flytte aktiviteter ud i haverummet og 
skabe flydende overgange mellem ude 
og inde.
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Solitær bygning – Univers

Bispebjerg Univers skal være den åbne sundhedsbys ikoniske varetegn og nye port.
Bygningen udformes med et stablet og sammensat udtryk der i sin arkitektur udtrykker sine 
mange brugere og funktioner. Bygningen gives et åbent transparent udtryk der synliggør 
husets høje grad af offentlighed og alsidige aktiviteter.

Universet placeres på et plateau dannet af ringens bygulv formet med trapper der løfter 
bygningen mod pladsen og Tuborgvej. I facaderne spilles der på kontrasterne mellem de 
tunge facadeelementer man genfinder i karréerne og de lette glaspartier. Bygningens stablede 
form muliggør offentlig adgang til tagflader hvor der placeres terrasser, spejlbassin og 
aktivitetsflader.

Broer

Broerne der binder hospitalets forskellige funktioner sammen vil udgøre væsentlige 
arkitektonisk elementer i byrummene. Vi foreslår at de udføres som lette, spinkle 
konstruktioner i stål og glas og for at understrege deres sammenbindende virkning og 
selvstændige arkitektoniske virkning forslår vi at de udvikles og udbydes som særkilte 
entrepriser. Hermed sikres det at broerne ikke bare bliver forlængelser af enkelstående 
bygninger, men fremstår unikke og som noget der binder forskellige bygninger sammen.

FORING AF P-HUSP-HUS MULTIFUNKTIONEL 
BYGNING

TERRASSERING MOD 
SOLEN

BYENS TAG ÅBEN I STUEETAGE

Et parkeringshus med 400 
p-pladser udgør kernen i den nye 
Univers bygning.

Parkeringshuset ”fores” med 
forskellige funktioner med relation 
til både hospital og by. 

Som en kappe omkranser 
funktionerne p-huset og danner en 
multifunktionel bygning på kanten 
mellem by og hospital.

Ved at forskyde etager mod sydvest, 
opstår der terrasser med gode solforhold. 
Universbygningen topper ind mod hospitalet 
og ringen og markerer den nye indgang til 
Hospitalet.

Den nye tilgængelige tagflade befolkes 
med mennesker og liv – byens 
nye offentlige rum med udsigt til 
Grundvigskirken og forbindelse til Nyrops 
rekreative akse.

Stueetagen åbner sig op hele vejen rundt 
og byder folk indenfor i bygningen og op 
på taget.
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A. AKTIVT BYRUM - MOVELAB B. AMFITEATER - SAMLINGSPUNKT C. NYTTEHAVER OG BRUG AF TAGFLADER - 
AKTIVE RUM TIL PSYKIATRIEN

F. SKØJTEBANE OM VINTERENE. VANDELEMENTER - VANDRUM SOM PORT TIL OMRÅDETD. SANSEHAVER LANGS KANTEN - 
RESTORATIVE RUM TIL PATIENTEN
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indeklimamærkede
materialer

 solafskærmning 
med facade 
begrønning / lameller

slanke sengebygninger
 for optimal 
dagslystilgang

grønne/blå tage 
til køling/
regnvandsopsamling

reetablering af 
grønne områder
i taghaver

overfladevand 
samles i vandrender og oaser

permeabel belægning

fordampning

naturlig regnvands-
opsamling

leg og rekreation

grønne oase
for naturling 
solafskærmning

a

b

c

d

e
f

OVERSIGTSPLAN OVER UDERUMSILLUSTRATIONER

Grønt koncept

Vi har ud fra en helhedsbetragtning valgt at fokusere på 4 områder indenfor bæredygtighed: 
Natur & vand, materialer & indeklima, kredsløb & genanvendelse og energi.
De fire fokusområder behandles på helhedsplansniveau og det vi præsenterer er et 
katalog over de væsentligste parametre vi mener en kommende planlægning og fremtidige 
byggerier skal prioriterer.

Natur og vand

Mængden af grønne og blå arealer øges i forhold til det bebyggede areal, således at en 
fornuftig biofaktor opretholdes. De træer der fældes ved etablering af de nye bygninger 
reetableres i form af grønne tage, facadebegrønning og nye træ-oaser på området. 
Årstidernes skiften kan iagttages ved de løvfældende træer med forskellige bladfarver. 
Overfladevand fra belægning og tage samles i vandrender og oaser, der sikrer vand til 
vanding af beplantning.
Der etableres grønne tage, blå tage og grønne/blå tage i kombination. Ved kraftige regnskyl 
kan de grønne tage fungere som regnvandsopsamlingsområder (blå tage) og være en 
“buffer” med hensyn til aflastning af kloaksystemet. 

Materialer og indeklima

Der skabes optimalt indeklima for patienter og personale ved valg af indeklimavenlige 
overflader og materialer. Der vælges materialer med minimal afgasning hvilket sikres ved at 
vælge materialer med Indeklimamærket, Svanemærket, EU Blomstermærket eller Cradle to 
Cradle certificeret. 

Kredsløb og genanvendelse

Cradle to Cradle tænkes ind i designprocessen for at mindske overflødigt affald og tab af 
ressourcer. Der vælges således materialer der kan genanvendes uden “spild” efter brug. 
Bygningerne opføres med mulighed for let adskillelse så elementer nemt kan udskiftes.
 
Energi

Passive energitiltag integreres fra starten, så behov for avancerede tekniske løsninger 
minimeres. Optimal bygningsform sikres med lange slanke bygninger, der sikrer optimal 
dagslystilgang samt mulighed for anvendelse af naturlig ventilation. For at undgå 
overophedning og stort kølebehov etableres permanent solafskærmning på syd/øst siden 
af bygningerne i form af lameller i miljøvenlige materialer som træ. Facadebeplantning på 
espalier eller løvfældende træer, skærmer om sommeren for solen, og om vinteren når 
bladene er faldet af, sikrer de at vintersolen kan nå ind i stuerne.

De grønne og blå tage har kølende/isolerende effekt på bygningerne.  Byer med høj 
biofaktor har generelt en lavere temperatur end byer uden. 
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AFRUNDING

”Syv år blev Hans Castorp hos dem heroppe – ikke noget rundt tal for tilhængere af 
decimalsystemet, og dog i sin art et godt, praktisk tal. Et mytisk-malerisk tidslegeme kan man 
vel sige, mere tilfredsstillende for sindet end for eksempel et tørt halvt dusin.” 

Thomas Mann, Trolddomsbjerget, p. 871

At holde de besøgende på Bispebjerg i syv år eller mere er næppe realistisk, eller ønskeligt. 
Men ideen om at skabe en åben sundhedsby, der tiltrækker nye målgrupper og skaber de 
ideelle omgivelser for såvel patienter og pårørende som for medarbejderne handler om lidt af 
det samme: at tilrettelægge sundhedsbyen på en måde, der gør den et besøg, og et ophold, 
værd i sig selv.

Bispebjerg – Den åbne Sundhedsby som et bud på Nyt Bispebjerg Hospital og Ny Psykiatri er 
meget andet og mere end et rationelt, monofunktionelt supersygehus. Ideen er at integrere 
det rationelle, effektive sygehus med den historiske kerne, det grønne hjerte, den helende 
arkitektur, den menneskelige skala, bevægelse og ophold, naturen som et element i byrummet 
og en anderledes måde at tænke by, trafik og og sundhed i et samlende helhedsperspektiv.

Samtidig er selve planlægningsopgaven kompleks: Castorps syv år bliver hurtigt til flere i en 
udviklingsproces, hvor brugere, medarbejdere og borgere skal leve i og med et byggeri i en 
lang periode. Den praktiske opgave med at få rokadeplanen til at fungere bliver nøglen til 
et succesfuldt projekt – og samtidig bliver det afgørende for sundhedsbyens udvikling, at 
borgere, brugere og andre aktører inviteres inden for. Målet er, at sundhedsbyen indtages fra 
dag ét; at den dag snoren klippes til det færdige projekt, foregår det i relativ ubemærkethed. 
Og at sundhedsbyen som tanke og vision, som lokalområde og udflugtsmål, som hospital og 
psykiatri allerede har fungeret i praksis og i dagligdagen i mange år forud for færdiggørelsen. 
Som det formuleres i Mount København:

”Da den sidste skovlfuld jord blev placeret på bjerget, og den officielle indvielse stod for døren, 
havde bjerget således langtfra udseende af nybyggeri. Skovene var dybe, og millioner af dyr 
havde allerede boet der i generationer.” 

Kaspar Colling Nielsen, Mount København, p. 174
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Psykiatrisk Center set fra Ringen ved bygning 20
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GÅRDE MOVELABSPLADSER HJERTET

REFERENCER
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UNIVERS KARRÉ PAVILION BROER
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REGISTER

3.2.1 C. Det Fantastiske Bispebjerg

C1: se side 23-27
Placering af nybyggeri på matriklen, sammenhænge og bindinger, 
farvekoder for de
funktioner der placeres i bygningskomplekset, overordnet skematisk 
opgørelse af bebyggelsens bruttoarealer

C2: side 18-23
Placeringen af den somatiske Akutmodtagelse

C3: side 23-27
Bindinger mellem FAM og specialers ambulante behandlingsområder 
samt tværgående funktioner.

C4: side 18+23-27
Indgange til den somatiske, fælles akutmodtagelse og to indgange til 
den psykiatriske akutmodtagelse. 

C5: side 26-27
Flow for patienter, pårørende og personale

C6: side 24-25
Psykiatrisk Akutmodtagelse med adgangsmuligheder og sammenhæng 
til psykiatriens øvrige funktioner.

3.2.2 D. Det Menneskelige Bispebjerg

D1: side 42-45
Forventede store bygningsvolumener bevares en fornemmelse af en 
menneskelig skala.

D2: side 12-13, 16-17
Mulighed for at øge interaktion med lokalbefolkningen på en 
varierende måde.

D3: side 12-13
Rumlige forløb, der er let aflæselige, men stadig varierer

D4: side 40-41
Handel og erhverv placeres i nærheden af områdets interne funktioner.

D5: side 9,13,49
Nye funktioner i det eksisterende haveanlæg, uden at områdets 
identitet forsvinder.

3.2.3 E. Det Integrerende Bispebjerg

E1: side 13,16,17
Placering af nye bygninger i området, bebyggelsesplan, interaktion 
med udearealerne.

E2: side 13,42-44
Bygninger forholder sig til de gamle/fredede bygninger, områdets 
eksisterende

E3: side 13,16-17,46
Stor åbenhed i udeområderne, anvendeligt for alle typer af 
brugere, uden at bryde den samlede attraktive fremtræden.

E4: side 12-13
Sammenhænge imellem de enkelte områder og specialer, ”bygge 
bro” ved de store afstande 
Understøtte ønske om en kultur med samarbejde på tværs af fag og 
bygninger.

E5: side 43
Såfremt parken berøres ift. nuværende, skal der i særlig grad vises, 
hvordan områdets stærke grønne karakter og kvaliteter bevares.

3.2.4 F. Det Tilgængelige Bispebjerg

F1: side 19,21,23
Illustration og tegning af hovedindgange og angivelse af, hvordan 
disse fremhæves.

F2: side 10,11,17
Somatikken og psykiatrien tilrettelægges ud fra et hensyn til 
områdets interageren med lokalområdet døgnet rundt.

F3: side 18
Plan for trafik og parkering, sammenhæng med 
hovedfærdselsårene

F4: side 10,11
Området rummer aktivitet og pulserende liv også udenfor 
hospitalets normale spidsbelastningstimer.

F5: side 18
Kørsel til hospitalet og psykiatrien kan foregå let og effektivt, 
trafiksikkerhed, ambulancernes
ind- og udkørsel til begge akutmodtagelser

F6: side 17
Koncept vedr. handikaptilgængelighed og niveaufri adgang.

F7: side 18
Vis tilgængelighedsprincipper og wayfinding til begge 
akutmodtagelser.
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3.2.5 G. Det Effektive Bispebjerg

G1: side 42-43
Optimering af hospitalets og psykiatriens drift og vedligehold, 
materialevalg, installationsprincipper, miljøtiltag, bæredygtighed, 
energi- og ressourceudnyttelse.

G2: side 23-27
Effektive behandlings- og patientforløb.

G3: side 40
Arkitektoniske principper for standardmoduler og –elementer til 
optimering af udførelse, kvalitet og økonomi.

G4: side 28-37
Under og efter ibrugtagningen af de enkelte bygningsafsnit kan 
fungere med god effektivitet.

G5: side 20-27
Logisk løsning på hospitalets interne infrastruktur og 
sammenhænge, forbindelsesgang til personale, patienter, transport 
af varer og laboratorieprøver 

3.2.6 H. Det Fleksible Bispebjerg

H1: side 13
Udendørs opholdsrum, hvordan de indgår i det samlede byområde 
og i hospitalsområdet.

H2: side 40-45
Helhedsplanens generelle idéer og visioner kan rumme 
forskelligartede bygningsdesign.3 mulige overordnede 
arkitektoniske principper for nybyggeriet 

H3: side 28-37
Hvordan helhedsplanen i fremtiden kan ændres for at sikre 
fleksibiliteten ved omorganiseringer og nye specialestrukturer, nye 
patienttyper eller ændrede behandlingsforløb.

H4: side 28-37
Tids- og etapeplan med angivelse af en mulighed for, hvordan hele 
byggeprojektet gribes
an. Forslag til rækkefølge for de enkelte etaper. 

H5: side 28-37
Hospitalsområdet undervejs i hele projektforløbet – både under 
den enkelte byggeetape og
mellem de enkelte byggeetaper.  Byggepladsens afgrænsning, 
tilkørselsmuligheder til byggeplads
og til hospital. Hvordan området efter hver etape fremstår som et 
”helt” hospital 

H6: side 28-37
Fremtidig udvidelse på ca. 20 procent af nybyggeriet , særskilt 
udvidelse af psykiatrien 

3.2.7 I. Det Forebyggende Bispebjerg

I1: side 13+16-17
Mulighed for fysisk aktivitet af varierende art på området, + mere 
afsondrede rum. 

I2: side 40-41
Fokus på helende arkitektur og med hensyntagen til 
sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forhold for patienter og 
personale,

I3: side 13+16,17
Forslaget skal rumme elementer til fremme af generel sundhed,  
+ dyrehold og gifthave. Fremme af sund levevis og den generelle 
folkesundhed.
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