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IDÉOPLÆG
Etablering af Forplads ved Kolding Sygehus

1. STAMOPLYSNINGER


Justering af forpladsen på Kolding Sygehus



Adresse: Sygehusvej 24, 6000 Kolding

2. GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE
I forbindelse med byggeriet af Nyt Kolding Sygehus og etableringen af forpladsen lagde man stor
vægt på at sikre et roligt og overskueligt udtryk på forpladsen. Dette for at gøre det nemt for patienter
og pårørende at danne sig et overblik i forbindelse med såvel ankomst som afgang fra sygehuset
hovedindgang og indgangen til Akutafdelingen. Forpladsen fremstår derfor i dag uden forstyrrende
elementer hvilket giver mulighed for hurtigt at orientere sig og få overblik over adgangsforholdene.
De seneste års erfaring har dog vist, at stigningen/hældningen på forpladsen kan være svær at
forcere for gangbesværede og kørestolsbrugere. På den baggrund har Sygehus Lillebælt arbejdet
med flere forskellige løsningsforslag for at forbedre adgangsforholdene for handicappede og
gangbesværede. Fokus i arbejdet har været at sikre en niveaufri adgang til hovedindgangen og
akutmodtagelsen. Derudover har forhold som patientsikkerhed, anlægsmæssige forhold og
parkeringsforhold haft en afgørende betydning i forhold til at vurdere de forskellige løsningsforslag.
Projektets formål er dermed at skabe bedre tilgængelighed til hovedindgangen og indgangen til
Akutafdelingen på Kolding Sygehus.
I processen frem imod udvælgelse af en løsning har driften, handikaporganisationer samt Anlæg- og
innovationsudvalget været involveret.
Helt konkret er der i løbet af 2020 indhentet forslag til indretning og justering af forpladsen fra 3
forskellige anlægsarkitekter. De forskellige forslag er vurderet først af driftsorganisationen med
henblik på at vurdere gennemførbarheden, implikationer for driften samt sammenhængen til den
eksisterende

bygningsmasse.
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handikaporganisationer. Såvel driftsorganisationen og handikaporganisationernes kommentarer og
anbefalinger er viderebragt til Anlægs- og innovationsudvalget med henblik på en beslutning om
videre forløb. Denne proces er resulteret i, at der nu, på baggrund af Anlægs- og
innovationsudvalgets beslutning, arbejdes videre med en konkret retning for justeringen. Den valgte
retning er i tråd med dels handikaporganisationernes, dels Sygehus Lillebælts anbefaling.

3. FUNKTIONSBESKRIVELSE

Side 2

Der arbejdes nu videre med ét konkret forslag. Her bevares den eksisterende forplads, og det større
græsareal til højre for forpladsen inddrages til et større område med parkeringspladser til
handicappede. Samtidig etableres der en elevator fra parkeringspladserne til forpladsen for at skabe
en let og tilgængelig niveauneutral adgang til hovedindgangen og akutmodtagelsen. Der etableres
samtidig en asfalteret indkørsel til indgang 22, hvilket betyder at liggende transporter kan køre til
indgang 22 og afsætte patienter. Dette vil reducere trafikken på den anden side af indgang 22, da
denne side af indgangen på nuværende tidspunkt ligger i forlængelse af et vejsving, hvilket til tider
skaber farlige trafiksituationer. Ud over adgang for liggende transportere vil gående patienter også
få en let og tilgængelig adgang til blandt andet korttidskirurgiskafsnit fra det nye parkeringsområde.












Adgangsvejen fra parkeret bil til elevator og fra elevator til indgang bliver niveaufrie
uden større højdeforskel der skal overvindes.
Mulighed for parkering og afsætning tæt på ambulante funktioner
Mulighed for at udvide antallet af P-pladser for handicappede og etablering af ordinære
P-pladser.
Mulighed for at skabe nye forbindelsesmuligheder og adgange til andre afdelinger.
Alle handicapparkeringspladser vil holde på et fladt areal.
Etablering kan ske uden større gener for adgangsvejene mod hovedindgangen.
Bedre muligheden for at begrænse/ afskærme i forhold til jord og støv.
Forpladsen vil i højere grad kunne benyttes i anlægsperioden.
Der skabes mere plads for udendørs ophold i form af en række cirkulære pladser
De nye cirkulære pladser danner endnu en adgangsvej mod hovedindgangen.

Illustration løsning:
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4.

LOKALISERING
Se venligst ovenstående tegning for illustration om projektets areal.
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5.

TIDSPERSPEKTIV

Nedenstående hovedtidsplan for projektet:

6.

Projektering af rådgivere:

uge 41-48 2020

Udbudsperiode:

uge 49-51 2020

Kontraktindgåelse med entreprenør:

uge 52-02 2020/2021

Anlægsperiode
Rydning:
Indbygning:

februar og marts 2021
april og maj 2021

Aflevering:

uge 24 2021 (medio juni)

INTERESSENTER
Projektets interessenter er driftsorganisationen på sygehuset, sygehusets patienter og
pårørende samt handicaporganisationer. Projektet har allerede i planlægningsfasen været
genstand for offentligt interesse.

7.

RISIKO
Da udførelsesfasen er placeret tidsmæssigt i vinterhalvåret kan der risikere at opstå
udgifter til vejrlig samt eventuelle forsinkelser afledt heraf.
I jorden under forpladsen forefindes diverse føringsveje til forsyninger. Eventuelle
forhold i forbindelse hermed, som ikke fremgår af kendt tegningsmateriale, kan udgøre en
risiko såvel økonomisk som tidsmæssigt.
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8.

ØKONOMI
Samlet forventes projektet at andrage ca. 6,540 mio. kr. (2020-priser). Projekter har
karakter af et anlægsprojekt.
Nedenstående ses det forventede budget:

Poster
Samlet pris
Byggeplads
280.000
Rydning mv.
710.000
Etablering af elevator
1.000.000
Anlægsarbejder i terræn
3.200.000
Gangsti langs facade
190.000
Ledelinjer
25.000
Byggetilladelse
50.000
Kabling/kloak i jord
300.000
UFO
300.000
Honorar
490.000
I alt
6.545.000

9.

KONKLUSION
På baggrund af undersøgelserne vedr. behov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering
samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet. På denne
baggrund indstilles
at projektet vedrørende justering af forpladsen på Kolding Sygehus igangsættes med
udgangspunkt i den skitserede løsning
at anlægssummen på 6,545 mio. kr. (2020-priser)
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