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1 Indledning 

Til brug for vurdering af fremtidens parkeringsbehov på og omkring Rigshospita-

let er persontransport med relation til aktiviteter på Rigshospitalet beskrevet i 

dette notat. Datagrundlaget er den nationale transportvaneundersøgelse (TU). 

Her er et repræsentativt udsnit af befolkningen udspurgt om deres konkrete rej-

ser for en konkret dag. Udgangspunkt og rejsemål er stedfæstet med koordina-

ter, og alle data med relevans for Rigshospitalet kan derfor udvælges og analy-

seres.  

I notatet beskrives først datagrundlaget, derefter beskrives transportmiddelbru-

gen for ansatte, patienter og besøgende til Rigshospitalet. Ankomst og afgangs-

tiderne til området beskrives og endelig beskrives trafikken med bil og det deraf 

affødte parkeringsbehov.  

Notatet baserer sig på helt nye dataudtræk fra TU, som COWI har foretaget. I et 

tidligere notat "Trafikvurdering af Børneriget", dateret 1. oktober 2018, er der 

på basis af et andet og mindre omfattede datagrundlag1 også beskrevet trans-

portprofiler. Der er pæn overensstemmelse mellem nøgletal i denne og den tidli-

gere undersøgelse, hvilket understøtter validiteten i det datagrundlag som kan 

etableres på baggrund af den nationale transportvaneundersøgelse.  

2 Områdeafgrænsning og datagrundlaget 

For at opnå en tilstrækkelig stikprøve af interviews og dermed turregistreringer 

er data for perioden marts 2006 til april 2018 lagt sammen. Data leveres fra 

DTU med vægtningsfaktorer, som gør det muligt at korrigerer for skævheder i 

dataindsamlingen. Hvor der ikke nævnes andet anvendes vægtet materiale i 

præsentation af resultater i dette notat. Typen af aktiviteter på rigshospitalet, 

det afledte transportbehov og de anvendte transportmidler har ikke grundlæg-

gende ændret sig i perioden, og det anses derfor for rimeligt at anvende alle re-

levante registreringer i perioden. Der vægtes op til et årsdøgn, som er en gen-

nemsnitlig dag for alle dagtyper.  

For at opnå et større datagrundlag, og dermed mere valide resultater er der an-

vendt data for både Rigshospitalet og for Bispebjerg Hospital. Tidligere undersø-

gelser viser næsten samme trafikale adfærd mønster for rejsende til og fra de to 

hospitaler2. Det samme er tjekket op i denne undersøgelse, og viser sig også at 

gøre sig gældende. Data og resultater omtales i det følgende som gældende til 

Rigshospitalet, uagtet at der også indgår data fra rejser relateret til Bispebjerg 

Hospital.  

I figur 1 er områdeafgrænsningen som ligger til grund for Rigshospitalet hhv. Bi-

spebjerg Hospital vist. Det er det laveste niveau i Landstrafikmodellen, og om-

fatter begge de relevante hospitaler. Derudover omfatter de rekreative områder 

                                                
1 By- og bane i hovedstadsområdet - Trafikale effekter af stationsnær lokalisering i hoved-

stadsområdet, Peter Hartoft og Ida Reiter, 2017 

2 Tilgængelighed til de 11 hospitaler – bilagsnotat til projektet "Let at komme rundt", Te-

traplan for Region Hovedstaden, 2012 
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som Fælledparken og Lersøparken, hvilket frasorteres ved at fjerne rejser med 

rekreative formål i datagrundlaget.   

  

Figur 1 Landstrafikmodelzoner Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.  

I tabel 1 er vist det samlede datagrundlag af ture til hospitalsområdet for rej-

sende som skal have følgende rejseformål: 

› Arbejde omfatter overvejende ansatte, men også en mindre del som er un-

der uddannelse 

› Patient omfatter rejser med det formål at besøg læge og sygehus    

› Besøg omfatter besøg af familie eller venner  

Tabel 1 Ture til hospitalsområde, uvægtet datagrundlag (tv) og vægtet fordeling (th) 

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  

 Uvægtet Vægtet 

Arbejde 269 69% 71% 

Patient 78 20% 20% 

Besøg 45 11% 10% 

Total 392 100% 100% 

 

I TU registreres både rejser til og fra områderne, men eftersom de fleste foreta-

ger to næsten identiske rejser, hvor kun retningen er forskellig, så vil profilerne 

være de samme, for rejser til og fra. Alt i alt er der knap 400 brugbare registre-

ringer af rejser til hospitalet. Vægtes materialet viser tabel 1, at 71 % af alle 

rejser er arbejdsrejser, 20 % er patienter og de resterende 10 % er besøgende.  
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3 Transportmidler 

I figur 2 er vist hvilke transportmidler ansatte, patienter og besøgende ankom-

mer med til Rigshospitalet. Mere end halvdelen af de ansatte kommer på cykel 

og kun en femtedel kommer i bil som fører. Knap halvdelen af patienterne, am-

bulante og indlagte, kommer i bil som førere eller som passager, og knap en 

tredjedel på cykel. De fleste besøgende er i bil, men gang, cykel og kollektiv 

transport spiller også en rolle for denne målgruppe.     

 

Figur 2 Transportmidler for rejsende til hospitalsområdet  

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  

4 Ankomst og afgangstider 

I figur 3 er vist ankomsttider på Rigshospitalets område for de forskellige typer 

af rejsende, på en gennemsnitlig dag (på et årsdøgn). I figur 4 er vist tilsva-

rende for afrejsetider. Langt de fleste ansatte ankommer mellem kl. 7 og 8 og 

forlader hospitalet igen mellem kl. 15 og 16. Patienter ankommer overvejende 

mellem kl. 9 og 14, og forlader hospitalet mellem kl. 11 og 14. Besøgende til de 

indlagte kommer og forlader overvejende hospitalet sidst på eftermiddagen og 

først på aftenen.  
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Figur 3 Fordeling af ankomsttider for rejsende til Rigshospitalet 

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  

 

Figur 4 Fordeling af afgangstider for rejsende fra Rigshospitalet 

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  
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I figur 5 er vist fordeling af ankomsttider for cykler og biler (bil som fører) til 

Rigshospitalet. I figur 6 er tilsvarende vist for afgangstider. Figur 7 viser forde-

ling af bilernes ankomst og afgangstider, som er dimensionerende for parke-

ringsbehovet. Behovet er størst mellem kl. 10 og 11, hvor i størrelsesordenen 

halvdelen af trafikken på et årsdøgn har behov for at kunne parkere en bil på 

Rigshospitalets område eller i nærheden heraf.    

Figur 5 Fordeling af ankomsttider for cykler og biler (bil som fører) til Rigshospitalet  

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  

 

Figur 6 Fordeling af afgangstider for cykler og biler (bil som fører) fra Rigshospitalet  

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  
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Figur 7 Bil som fører – fordeling af ankomster til og rejser fra Rigshospitalet  

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  

 

I figur 8 er vist fordelingen hen over ugen på de forskellige typer af rejsende til 

Rigshospitalet, tirsdag er den travleste dag. I figur 9 er vist fordelingen hen over 

året, som indikerer at april og november er de måneder, hvor efterspørgslen er 

størst. Opsplitning af TU data på så detaljeret et niveau giver en usikkerhed på 

materialet som ikke gør det realistisk at arbejde med års- eller ugedagsbaserede 

forskelle i kapacitetsbehov for parkeringspladser.    
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Figur 8 Fordeling af rejsende til Rigshospitalets område fordelt på ugedage  

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  

 

 

 
Figur 9 Fordeling af rejsende til Rigshospitalets område fordelt på måneder  

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  
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5 Parkering 

I den nationale Transportvaneundersøgelse stilles der spørgsmål om parkerings-

muligheder ved arbejdspladsen. De respondenter som bruger bil som førere til 

deres arbejdsplads på Rigshospitalet har angivet at de har disse parkeringsfor-

hold ved arbejdspladsen.

 

Figur 10 Ansatte i bil som fører – parkeringsforhold ved Rigshospitalet  

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  

 

Parkeringsbehovet kan vurderes ved at sammenholde den TU baserede opgø-

relse over bilture som fører til området med aktiviteter i form af antal ansatte og 

patienter. I de følgende beregninger lægges disse tal til grund: 

› Ansatte med arbejdssted på adressen: 8.673 

› Ansatte og studerende på adressen: skøn 9.000 

› Ambulante patienter: 760.000 

› Indlagte: 82.000  

› Indlæggelsesdage: 4,4 i gennemsnit   

Følgende antagelser lægges yderligere til grund: 

› De ansatte har i snit 220 arbejdsdage om året 

› Alle patienter skal til hospitalet 

› For hver indlæggelsesdag er der 1 besøgende per patient 

› Omsætning fra årsdøgn til hverdagsdøgn sker med en faktor 1,25 (på basis 

af TU data) 

› Kapacitetsbehov=50% af efterspørgslen på et hverdagsdøgn (figur 7) 
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Med disse data og antagelser kan det beregnes, at der på et hverdagsdøgn er 

behov for 1.364 parkeringspladser til at betjene aktiviteter på Rigshospitalet – 

se tabel 2. Der er i dag 1.150 parkeringspladser på Rigshospitalets område. 

Flere især af de besøgende må forventes at parkere på arealer udenfor Rigs-

hospitalets område.  

Tabel 2 Ture til hospitalsområde, uvægtet datagrundlag 

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  

 Arbejde Patient Besøg Total 

Andel ture - bil som fører 20% 30% 41% 24% 

Ture på et årsdøgn 1.080 701 402 2.182 

Ture på et hverdagsdøgn 1.349 876 502 2.728 

Parkeringsbehov – antal P-pladser 675 438 251 1.364 

 

I figur 11 er til sammenligning vist fordelingen af rejsebehov relateret til Rigs-

hospitalet opgjort som i dette kapitel på baggrund af aktiviteter og som i tabel 2 

på baggrund af TU. Der er en rimelig god overensstemmelse. 

 

  

 

Figur 11 Ture til Rigshospitalet opgjort på baggrund af aktiviteter (tv) hhv. TU (th)  

Kilde: COWIs udtræk TU 2006-2018  
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