
Udvidelse af Sankt 
Hans Øst

Indkaldelse af idéer og forslag

OPFORDRING TIL DEBAT
Region Hovedstadens psykiatriske hospital er i dag fordelt 
på den østlige og den vestlige del af Sankt Hans. Regio-
nen vil samle sit hospital. Derfor bliver den østlige del af 
hospitalet udvidet. Den vestlige del bliver rømmet.

Roskilde Kommune sætter rammerne for, hvordan udvi-
delsen skal udformes. Men hvilke krav skal kommunen 
stille? Hvad mener du?

Med dette debatoplæg inviterer Roskilde Kommune bor-
gerne og andre interesserede til den indledende offentlige 
høring om hospitalets udvidelse på den østlige del.
Meningen med høringen er at fortælle om de tanker, som 
Region Hovedstaden og kommunen gør sig om udvidel-
sen. Samtidig har du mulighed for at sige din mening og 
komme med idéer og forslag til udvidelsen.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til 
planlægger Sune Carlsen på sunepc@roskilde.dk. Du er 
også velkommen til at ringe på 4631 3543.

HVORFOR SAMLER REGIONEN SIT HOSPITAL?
Hospitalet er i dag meget ekstensivt udnyttet. Derfor vil 
regionen samle aktiviteterne i den østlige del. Det giver 
samtidig mulighed for at etablere moderne faciliteter til 
patienterne - blandt andet værelse med eget toilet.

Der er i dag ca. 180 patienter på regionens del af Sankt 
Hans. Udvidelsen af Sankt Hans Øst medfører, at der 
kommer flere retspsykiatriske, lukkede sengepladser. 
Men det samlede antal patienter vil stadig være 180. 

HVOR MEGET BLIVER SANKT HANS ØST UDVIDET?
Udvidelsen af den østlige del af Sankt Hans skal ske mod 
vest. Området er vist på luftfotografiet på bagsiden.
Her ligger der i forvejen ca. 6.000 m2 bebyggelse, som 
bliver revet ned. I stedet skal der bygges ca. 25.000 m2 ny 
bebyggelse.

HVORDAN KOMMER DEN NYE BEBYGGELSE TIL AT SE 
UD?
Region Hovedstaden vil gerne bygge en udvidelse, som gi-
ver moderne rammer for patienterne. Roskilde Kommune 
vil sikre, at udvidelsen bygger videre på de eksisterende 
kvaliteter i Sankt Hans-området.

Hvilke krav skal kommunen stille til udvidelsen? Det er - 
helt overordnet - det spørgsmål, som vi gerne vil have din 
mening om.
Hvordan kommer bebyggelsen til at hænge sammen med 
det eksisterende? Hvordan kommer bebyggelsen til at se 
ud fra Roskilde og fjorden? Hvilken betydning har place-
ring af bebyggelse og højder?

FÅR UDVIDELSEN BETYDNING FOR TRAFIKKEN?
Der kommer ikke flere patienter til regionens hospital 
efter udvidelsen. Det er patienterne fra den vestlige del af 
hospitalet, som flytter.

Når antallet af patienter er det samme, forventer vi heller 
ikke flere ansatte, og så medfører udvidelsen ikke nogen 
væsentlig ændring i trafikken.

Når hospitalet bliver samlet, flytter personalet med 
patienterne. Derfor skal der være mulighed for at lave 
nye parkeringspladser i den østlige del af Sankt Hans. Vi 
forventer, at der bliver behov for ca. 80 parkeringspladser 
mere.

KAN MAN STADIGVÆK GÅ IGENNEM OMRÅDET?
Sankt Hans er et åbent og offentligt tilgængeligt område. 
Det vil det også være efter udvidelsen.

Patienterne skal kunne komme udenfor og få frisk luft. 
Ligesom i dag er der nogle patienter, som ikke kan fær-
des frit. Derfor vil der også i fremtiden være udendørs 
opholdsarealer for patienterne, som er lukkede for of-
fentligheden. Det gælder i høj i grad, der hvor hospitalet 
udvider.

HVORDAN BLIVER DET NYE HOSPITAL SIKRET?
Når hospitalet samles, bliver der én indgang for alle til 
den retspsykiatriske afdeling. Det giver mulighed for 
bedre overvågning og kontrol.
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A: Vestlig del af Sankt Hans
B: Østlig del af Sankt Hans
C: Region Sjællands hospital, Fjorden



Plan og Udvikling
Postboks 100

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

4631 3508
lokalplan@roskilde.dk

HVAD DER SKAL SKE MED SANKT HANS VEST?
Når Region Hovedstaden samler sine aktiviteter på Sankt 
Hans Øst, så kommer Sankt Hans Vest til at stå tomt.

Hverken regionen eller kommunen har endnu taget stil-
ling til, hvad Sankt Hans Vest skal bruges til fremover. 
Derfor lægger vi ikke op til at drøfte denne del af Sankt 
Hans endnu.
Før kommunen går i gang med at planlægge fremtidens 
Sankt Hans Vest, så inviterer vi alle interesserede til 
drøfte netop det område med os.

SÅDAN DELTAGER DU I DEN INDLEDENDE OFFENTLIGE 
HØRING
Den indledende offentlige høring starter den 2. marts 
2012 og slutter den 23. marts 2012.

Du kan sende os din mening, sålænge vi har den senest 
den 23. marts. 

Skriv et brev til
Plan og Udvikling
Postboks 100
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Eller send en mail til 
lokalplan@roskilde.dk

INFORMATIONSMØDE
Hvis du gerne vil vide mere om udvidelsen, før du skriver, 
så er der informationsmøde den 13. marts kl. 17.30. Alle 
interesserede er velkomne. Du skal regne med, at borger-
mødet kan vare til ca. 20.30.

Vi mødes ved parkeringspladsen ved Boserupvej 2 og 
starter med en kort tur i området. Bagefter fortsætter 
mødet i lokaler på Sankt Hans.

Her vil Region Hovedstaden fortælle mere om behovet for 
at samle hospitalet og om kravene til en moderne udvi-
delse.
Roskilde Kommune vil præsentere Sankt Hans´ kvaliteter. 
Vi vil beskrive, hvordan kvaliteterne kan omsættes til krav 
til udvidelsen af hospitalet. Og endelig vil vi vise, hvordan 
kravene kan omsættes til volumenstudier, som giver en 
idé om, hvordan udvidelsen kan komme til at se ud.

Efter denne introduktion giver vi ordet til borgerne.

Du kan melde dig til borgermødet ved at sende en mail 
til planlægger Sune Carlsen senest den 9. marts. Skriv 
til sunepc@roskilde.dk. Har du spørgsmål til udvidelsen 
af hospitalet, som du gerne vil have svar på, når vi holder 
informationsmøde, så stil gerne spørgsmålene, når du 
tilmelder dig.

HVAD SKER DER EFTER DEN INDLEDENDE OFFENTLIGE 
HØRING?
Når høringen er forbi, skal byrådet beslutte kravene til 
udvidelsen af den østlige del af Sankt Hans. Der sker i 
starten af juni.

I praksis kommer det til at foregå sådan, at Økonomiud-
valget tager stilling til udarbejdelsen af et tillæg til kom-
muneplanen, mens Teknik- og Miljøudvalget tager stilling 
til udarbejdelsen af en lokalplan. Tillægget til kommune-

planen fastsætter mængden af bebyggelse, mens lokal-
planen stiller kravene til udformningen.
Begge udvalgene bliver præsenteret for din mening om 
udvidelsen.

Efter at udvalgene har stillet kommunens krav, så af-
holder Region Hovedstaden en arkitektkonkurrence om 
hospitalets udvidelse. Når regionen har fundet en vinder 
af konkurrencen, så bliver der udarbejdet forslag til kom-
muneplantillæg og lokalplan.

Forslagene skal i offentlig høring. Denne høring bliver den 
næste mulighed for at få indflydelse på udvidelsen af den 
østlige del af Sankt Hans.

Informationsmødet starter ved
Boserupvej 2 kl. 17.30 den 13. marts

Det skraverede område viser den del af Sankt Hans, som
skal udvides


