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1. SAMMANFATTNING
Den 29 maj 2019 fattade ett enigt regionfullmäktige ett
inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus ska byggas i Växjö, ett sjukhus som ersätter nuvarande centrallasarett. Två alternativ presenteras för beslut i regionfullmäktige den 2 mars 2022, att bygga nytt sjukhus i Räppe
eller om- och nybyggnation på befintlig tomt, CLV 2.0.
Detta dokument utgör bilaga 2 i ärendet Investeringsbeslut
avseende nytt sjukhus i Växjö.
Ärendet består av följande dokument:
• Tjänsteskrivelse – Investeringsbeslut avseende nytt
sjukhus i Växjö
• Bilaga 1 – Gemensamma förutsättningar
• Bilaga 2 – Byggnation av nytt sjukhus i Räppe (denna
bilaga)
• Bilaga 3 – Byggnation av nytt sjukhus på befintlig
tomt, CLV 2.0
• Bilaga 4 – Ekonomisk redovisning av de båda alternativen
• Bilaga 5 – Jämförelse mellan de båda alternativen
• Bilaga 6 – Prövning av barnets bästa
Bilaga 1 utgör grunden för både byggnation av nytt
sjukhus i Räppe och byggnation på befintlig tomt, CLV
2.0. Där framgår viktiga förutsättningar såsom styrande
planeringsprinciper, hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren, MSBs rapport Den robusta
sjukhusbyggnaden, Miljöbyggnad, vårdens dimensionering,
vårdens kritiska samband, vårdens verksamheter, utrustning och inredning samt konst.
Denna bilaga är resultatet av fas 0, framtagande av förstudie och underlag till investeringsbeslut, och visar hur ett

sjukhus som uppfyller de gemensamma förutsättningarna
kan implementeras på tomten i Räppe. Det nya sjukhuset
ska kännetecknas av en hög grad av generalitet med möjlighet till flexibelt lokalutnyttjande och expansionsmöjligheter inom såväl byggnader som område.
Vårdens lokaler påverkas av externa krav, men också av
att verksamheten kontinuerligt utvecklas medicinskt,
tekniskt och organisatoriskt. För att bibehålla lokaler som
stödjer vårdens behov planeras byggnaden redan från
början att vara förberedd så att lokalförändringar kan
genomföras utan stora störningar för verksamheten.
Trafikstrukturen vid det nya sjukhuset utformas med
fokus på en hållbar tillgänglighet. Utformning av trafiksystemet ska bidra till att de gemensamma mål för hållbart resande som har formulerats av Region Kronoberg,
Växjö kommun och Trafikverket ska kunna uppnås.
Gestaltningsförslaget visar hur sjukhusbyggnaden och
komplementbyggnader kan utformas med hänsyn till
verksamheternas samband och med fungerande flöden.
Vidare redovisas hur byggnaderna kan passa in i riksintresset Bergkvara gård och det övriga kulturlandskapet
samt uppfyller detaljplaneförslagets gestaltningsprogram
och övriga förutsättningar.
Tidplanen för att uppföra nytt sjukhus i Räppe bedöms
till ungefär 8 år efter att ett eventuellt investeringsbeslut
är fattat. Detta innebär en slutbesiktning av byggentreprenaden i slutet av 2029.
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Visualisering - utblick mot ljusgård

Den totala ytan för nytt akutsjukhus i Räppe uppgår till
135 000 m2 (BTA), varav 122 500 m2 sjukhusbyggnad, 10
500 m2 servicebyggnad och 2 200 m2 ambulansstation.
Om ett investeringsbeslut fattas för alternativet nytt
sjukhus i Räppe innebär det att beställning av fas 1 för
huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och
yttre mark genomförs. Region Kronoberg äger rätt att när
som helst under fas 1, ta en tidsbegränsad ”timeout” eller
avbeställa entreprenaden förutsatt att den ännu inte övergått i fas 2. Även under fas 2 får entreprenaden avbeställas, men då har entreprenören rätt till utebliven vinst. Fas
2 beställningar kommer tas upp för separata beslut.
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BEGREPP OCH FÖRKLARINGAR
BEGREPP

FÖRKLARING

BEGREPP

FÖRKLARING

BILDDIAGNOSTIK

Samlingsnamn för diagnostiska metoder som genererar bilder,
t.ex röntgen, MR och ultraljud.

PLANKARTA

Illustration vilka planbestämmelser som gäller för planområdet.

BLOCKLAYOUT

En illustration som används för att beskriva verksamheternas
ytbehov och inbördes samband.

PTS

”Program för Teknisk Standard”. PTS Forum är ett nationellt
nätverk där anslutna regioner samverkar kring standarder för
vårdbyggnader.

BTA

Bruttototalarean, BTA, är summan av alla våningsplans area och
mäts från byggnadsdelarnas utsida.

PRICKMARK

Prickmark är en bestämmelse i detaljplanen som anger var på en
fastighet byggnader inte får uppföras.

CFU-TAL

Måttenhet för att beskriva den mikrobiologiska renhetsgraden.
I detta sammanhang för att beskriva kvaliten på luften i operationssalar.

U-OMRÅDE

U-område är en bestämmelse i detaljplanen som anger områden
på en fastighet där mark ska upplåtas för allmänna underjordiska
ledningar, sk ledningsrätt.

CLV

Centrallasarettet Växjö

VA

Avser i detta sammanhang byggnadens utvändiga anslutningar
för Vatten och Avlopp.

DAGSJUKVÅRD

Dagsjukvård är öppenvård som innebär mer omfattande eller
resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt
kräver. Begreppet inkluderar både dagkirurgi, dagmedicin och
övrig dagsjukvård.

VVS

Fastighetstekniska system för byggnadens Värme, Ventilation
och Sanitet.

FAS 0

Framtagande av förstudie och underlag till investeringsbeslut

FAS 1

Planerings- och projekteringsfas

FAS 2

Byggproduktions- och överlämningsfas

HUVUDDEL

En uppdelning i av entreprenaden i huvuddelar förutsätter separata kontraktssummor och innebär i praktiken att huvuddelarna
i princip ska behandlas som två separata entreprenader.

MILJÖBYGGNAD

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering med tre olika nivåer
- brons, silver eller guld. Mäts via sexton olika indikatorer för
energianvändning, innemiljö och material.

MT

Medicinsk teknik, d.v.s utrustning som använs inom vården för
diagnostik och/eller behandling.

PARALLELLT UPPDRAG

En metod att ta fram alternativa förslag till utförande av ett
byggnadsprojekt. Parallella uppdrag är ett alternativ till arkitekttävling.

PLANBESTÄMMELSER

Detaljplanens planbestämmelser reglerar vad som gäller för
planområdet avseende t.ex planläggning av mark, byggnaders
utformning och placering samt annan hänsyn till områdets
skyddvärda kvalititeter.
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2. BAKGRUND
INLEDNING
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. I
betänkandet God och Nära vård – En primärvårdsreform
framhålls att vården och omsorgen måste organiseras
på ett nytt sätt för att ha möjlighet att bibehålla och öka
kvaliteten, hantera den demografiska utvecklingen och för
att nå en hållbar kostnadsutveckling. Förändringar krävs
också för att öka patienternas delaktighet, skapa bättre
tillgänglighet och ett effektivare nyttjande av resurser. En
bärande del i Region Kronobergs utvecklingsstrategi för
hälso- och sjukvården, handlar om att stärka den Nära
vården – att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen,
till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö. Detta är en
viktig förutsättning som påverkar utformningen, innehållet och dimensioneringen av ett nytt sjukhus.
Centrallasarettet Växjö har utvecklats, byggts till och
byggts om i flera omgångar sedan starten 1879. Möjligheten att fortsätta anpassa centrallasarettet för framtidens
behov, samtidigt som högklassig sjukvård ska kunna
bedrivas, är förenat med vissa utmaningar. I början av
2019 tog Region Kronoberg fram en förstudie med en
jämförelse mellan två alternativ: att bygga om- och till
centrallasarettet i Växjö på befintlig tomt, eller att bygga
ett nytt sjukhus strax utanför Växjö stadskärna (Förstudie:
Bygga om- och till centrallasarettet Växjö på befintlig tomt eller
bygga nytt sjukhus strax utanför Växjö stadskärna).
Den 29 maj 2019 fattade ett enigt regionfullmäktige
ett inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus
ska byggas i Växjö, ett sjukhus som ersätter nuvarande
centrallasarett. Vidare fattades ett beslut om att Region
Kronoberg skyndsamt skulle ingå en avsiktsförklaring
med Växjö kommun angående att säkra tillgång till mark

VAL AV TOMT
i Räppe och att ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar
med anledning av nybyggnationen.
Våren 2020 startades ett projektkontor. Projektkontorets
uppdrag är att under ledning av projektchefen utreda ett
nytt sjukhus i Räppe med lokaler som skapar förutsättningar för kronobergaren att få bästa möjliga vård, där
medarbetare och invånare har varit delaktiga i processen.
Våren 2021 upphandlades och tecknades ett entreprenadkontrakt med Skanska Sverige AB. Entreprenaden
genomförs som en totalentreprenad i samarbetsformen
partnering. Kontraktet är uppbyggt och utformat i tre
faser där var fas beställs separat. Det innebär till exempel
att om inte investeringsbeslut tas för ett nytt sjukhus i
Räppe så beställs inte de efterföljande faserna.
De tre faserna i kontraktet är:
• Fas 0: Framtagande av förstudie och underlag till
investeringsbeslut
• Fas 1: Planerings- och projekteringsfas
• Fas 2: Produktions- och överlämningsfas
Syftet med fas 0 är att ta fram ett investeringsunderlag
som säkerställer förutsättningarna för att bygga ett väl
fungerande sjukhus i Räppe där modern och effektiv vård
kan bedrivas utifrån invånarnas behov.

Inför inventering av potentiella tomter ställde regionen
ett antal kriterier till kommunen för att få ett urval att
utvärdera. Viktiga kriterier för valet av tomt för ett nytt
sjukhus har varit att kunna tillgå mellan 12 och 15 hektar
mark och ha närhet till stora vägar och till spårbunden
trafik. Vid val av tomt utgick beslutet från en sjukhusbyggnad med innehåll och komplexitet liknande befintligt
sjukhus i Växjö. De sex presenterade tomtalternativen
utvärderades och redovisades utifrån ställda kriterier. Den
tomt med högst måluppfyllelse var tomten i Räppe.

Utvärdering av kriterier
Område/kriterium

Södra
Fylleryd

Nylanda

Räppe

Brände
Udde

Väster om
Bäckaslöv

Väster om
f.d. Icalagret

Närhet till
riksväg 25
Helikopterplatta

12–15 ha

Utbyggnadsmöjligheter
Markparkering

Byggstart inom
3,5 år
Tågstation

Uppfyller kriterierna
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Uppfyller delvis
kriterierna

Svårt att uppfylla
kriterierna

Uppfyller inte
kriterierna
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AVGRÄNSNINGAR

ORGANISATION

Investeringsbeslutet avgränsas till tomterna Rimfrosten 1
och Räppe 7:3. Tomterna avgränsas av järnvägen i norr,
Räppegölen i väster, riksväg 23 i öster och Stora Räppevägen i söder. Den västra tomten inkluderas ej i investeringsunderlagets omfattning.

POLITISK STYRGRUPP
Regionstyrelsens arbetsutskott

Ny trafikplats riksväg 23 – stora Räppevägen, järnvägsstation Räppe och planskildhet stora Räppevägen ingår ej i
investeringsunderlagets omfattning eller i entreprenaden.
Projektet ska däremot förhålla sig till dessa arbeten och
se till att erforderliga anslutningar får plats på tomten.
Även följande inkluderas ej i investeringsbeslutets omfattning: ränta under byggnadstiden, driftkostnader som
är kopplade till projektet samt index och oförutsett/risk.
Helikopterplatta och parkeringshus hanteras som tilläggsinvestering.

LEDNINGSGRUPP NYTT AKUTSJUKHUS
Martin Myrskog, regiondirektör
Carina Pettersson, bitr. sjukhuschef
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Jessika Andersén, investerings- och planeringschef
Johanna Arvung, servicedirektör
Mathina Mölstad, kommunikationschef
Niklas Silvert, bitr. sjukhuschef
Patrik Hjelm, fastighetschef
Roger O. Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Stefan Lundin, projektchef

Om någon eller några av dessa poster ska ingå i sjukhu
sets omfattning fattas de besluten separat, till en separat
investeringskostnad.

PROJEKTKONTOR
Projektet genomförs tillsammans med totalentreprenör
Skanska i samarbetsformen partnering. Region Kronoberg och Skanska arbetar tillsammans under fas 0 i en
integrerad organisation. Nedan presenteras regionens
medarbetare som arbetar på projektkontoret.
Stefan Lundin, projektchef
Daniel Malmqvist, projektledare trafik
Elin Ahlström, projektledare medicinsk teknik
Emma Karlsson, controller
Hanna Nyman, samordnare och utredare
Jonathan Karlberg, elingenjör
Martin Giraud, byggprojektledare
Martin Wirenstrand, projektledare stomme
Oskar Eriksson Valta, VVS-ingenjör
Per Hansson, projektledare trafik
Per-Olof Söderlund, projektledare service och logistik
Susanne Kjöller, lokalutvecklare
Suzanne Jardenfall, kommunikatör
Tommy Ardala, byggprojektledare
Ulla Wigberth Tholén, projektledare vårdens innehåll
Varje klinik har utsett en delprojektledare som ingår i arbetsgruppen för vårdens innehåll. Även inom service och
logistik har ett antal delprojektledare utsetts.

DIALOG
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3. PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
TOMTEN I RÄPPE
Räppe har nära anslutning till utbyggd infrastruktur, både
genom vägnätet och järnväg med möjlighet till stationsläge i närheten av den valda sjukhustomten. I omgivningen
finns verksamheter och bostadsområden, och fler bostäder planeras och byggs, till exempel kring Norra Bergundasjön. Pär Lagerkvists skola med klasser i hela grundskolan ligger sydost om Räppe och utgör en viktig målpunkt
för barn och unga.
Området är tydligt avgränsat av kringliggande vägnät och
järnvägen. Järnvägen bildar barriär i norr, Riksväg 23 i
öster samt Stora Räppevägen i väster och söder. I söder
angränsar tomten även mot befintlig småhusbebyggelse.
Tomten ligger i Riksintresset Bergkvara och utformningen av sjukhuset behöver visa stor hänsyn till kulturmiljön.
Byggnadernas storlek kommer att ha visuell påverkan i
siktlinjer från Bergkvara gård och övriga kulturlandskapet.
Till hjälp har kommunen upprättat ett gestaltningsprogram där man ger vägledning till hur en byggnad kan
förhålla sig till miljön.
Naturen runt Räppegölen med vattenkontakt, växtlighet
och närhet till intressanta kulturmiljöer ger goda förutsättningar för en läkande vårdmiljö både inne och ute
liksom för att skapa en attraktiv arbetsplats. Det finns
potential att utveckla och tillgängliggöra området längs
vattnet och anknyta till befintliga stråk längs Växjös sjöar
och vattendrag i linje med vad som kommuniceras i kommunens grönstrukturplan.

Kulturmiljö
Grönområden
Gröna kopplingar
Gång- och cykelväg
Nytt bostadsområde
inkl. skola/förskola
Viktig länk gång/cykelväg
Viktig länk kulturmiljö
Viktig länk grönstruktur

Helige å flyter genom Räppegölen. Vattnet tillhör tomtens kvaliteter och delar området i en östlig och västlig
del.
7

BILAGA 2 - BYGGNATION AV NYTT SJUKHUS I RÄPPE

ÖSTRA TOMTEN
På den östra sidan finns förutsättningar för inplacering
av sjukhusbyggnad, servicebyggnad, parkeringslösningar
och trafikföring inom området. Den begränsade ytan gör
att sjukhusbyggnaden behöver byggas på höjden för att
frigöra markytor för natur- och parkmiljö, angöring och
parkering, samt för möjlighet till framtida expansion.

VÄSTRA TOMTEN
Den västra sidan av tomten är mindre till ytan och lämpar
sig inte för inplacering av en sjukhusbyggnad. En översvämningsutredning indikerar att för att bebygga västra
sidan behöver flera åtgärder vidtas för att förebygga översvämning i samband driftfel på Räppedammens luckor
eller ett såkallat klass 1-flöde (klass 1-flöde är ett beräknat
högsta flöde och ger ett scenario med flera ofördelaktiga
händelser som inträffar samtidigt).

Det är på den västra sidan en framtida tågstation kan
komma att placeras. Här finns också en äldre fastighet
som ligger på en höjd mot Räppegölen - Disponentvillan.
För Disponentvillan finns en föreslagen skyddsbestämmelse i planförslaget, vilket innebär att den inte får rivas
eller exteriört förvanskas. Inriktningen för västra tomten
är att nyttja ytan för markparkering, grönområde och
promenadstråk. Både den östra och den västra tomten är
del av samma helhet, innanför trafikbarriärerna och runt
Räppegölen.
KULTURMILJÖ
Den föreslagna sjukhustomten ligger i utkanten av Växjö
och inom det stora riksintresseområdet för kulturmiljövården, med kärnvärden inom torplandskapet och
industrilandskapet. Sjukhustomten och området runt
Räppegölen och Helige å utgör en del av övergången till
riksintresseområdet. Projektet har en möjlig potential
att stärka upplevelsen av inträdet i riksintresseområdet,
tillsammans med flera andra projekt i angränsning till
riksintresseområdet. Sjukhuset och grönstrukturen kring
sjukhuset behöver utformas med stor eftertanke och
hänsyn till Bergkvara gård.

8
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DETALJPLAN
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av
ett nytt akutsjukhus i Räppe med tillhörande verksamheter inom planområdet och som kan utvecklas på platsen under lång tid. En viktig del av detaljplaneprocessen
är dialog med invånare, företagare och myndigheter. Under planprocessen har det funnits två tillfällen då allmänheten har kunnat lämna synpunkter. Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden den 28 oktober 2021 och av
kommunstyrelsen den 30 november 2021. Detaljplanen
antogs i kommunfullmäktige den 14 december 2021.

ÖVRIGA PLANBESTÄMMELSER
Planområdets placering inom riksintresset för kulturmiljövården Bergkvara medför att hänsyn behöver tas till
dess värden. För att säkerställa anpassning till riksintresset
har vissa aspekter bedömts som betydelsefulla att reglera
genom planbestämmelser på plankartan. Dessa ställer
krav på hög kvalitet och en gestaltning som bidrar till
upplevelsen i alla skalnivåerna: på långt håll, i närheten
och nära. Intrycket ska vara lågmält utan att störa siktlinjer i landskapet.

PLANBESTÄMMELSER KVARTERSMARK
På bilden är de områden markerade med bokstäverna
DKPE tillåtna att använda för vårdverksamhet (D),
kontorsverksamhet (K), parkeringar (P) samt tekniska
anläggningar (E). Vårdverksamhet är den primära funktionen och övriga användningar är ska stödja och komplettera dess syfte.

GESTALTNINGSPROGRAM
I arbetet med den yttre gestaltningen har några olika gestaltningsprinciper och koncept tagits fram som ska styra
den kreativa processen och genomsyra hela förslaget:

För att kunna inrymma sjukhusets verksamhet behöver en
byggnad upp till åtta våningar tillåtas, där ett våningsplan
varierar i höjd mellan 4,5–5 meter. Totalhöjden för vårdbyggnaderna och tillhörande kontorsverksamheter är +
204 meter över havet, vilket medför en byggnad på cirka
40 meter. Inom delar av området tillåts en högre totalhöjd
för att möjliggöra byggnation av en helikopterflygplats
med tillhörande hissanslutning och tekniktorn.
Ingen begränsning görs av byggrätten genom exploateringsgrad. Begräsningar av byggrätten sker genom
reglering av totalhöjd, u-område för ledningar, förbud för
stadigvarande vistelse mot farligt gods på järnväg i norr,
riksvägen i öster samt prickmark i den sydvästra delen där
byggnad inte får uppföras.

•

•
•
•
•
•

•
•

Ljudmiljö: Placering och gestaltning av byggnadsvolymer med hänsyn till att skapa förutsättningar för god
ljudmiljö i vårdverksamheterna.
Ljusmiljö: Orienterbarhet, siktlinjer och tillgänglighet
ska stödjas, både i dagsljus och mörker, med minimal
påverkan på djur och natur.

Tillgänglighet och orienterbarhet: Sjukhusbyggnaden
och utemiljön kring sjukhuset är till för alla, varvid
en hög grad av tillgänglighet och orienterbarhet ska
arbetas in i förslaget.
Riksintresse för kulturmiljö: Hänsyn och anpassning
till riksintresset.
Naturmiljö/Parkmiljö/Rekreation: Förädla befintlig
naturmiljö kring Räppegölen samt skapa plats för
parkmiljö och rekreation.
Läkande arkitektur och vårdmiljö: En läkande arkitektur och vårdmiljö, både inne och ute, ska utformas
utifrån evidensbaserad design.
Grön transportplan: Den gröna transportplanen ska
beaktas och goda förutsättningar till resande med
kollektivtrafik ska prioriteras.
Flexibilitet och elasticitet: Planera för ett flexibelt,
robust och elastiskt sjukhus, där möjligheterna för
sjukhusbyggnaden och övriga byggnader att förändras och expandera över tid skall vara goda.
9
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PLACERING AV BYGGNAD
Sjukhusets och kompletterande byggnaders utformning
och placering på tomten tar hänsyn till naturmiljön i väster samt den yta som krävs för kommunikation, trafik och
angöring i öster. Byggnaderna tar också hänsyn till framtida tillbyggnadsmöjligheter samt viktiga siktlinjer från
kulturmiljöområdet Bergkvara gård. Sjukhuskomplexet
består överordnat av en vårdbyggnad med flera tillhörande servicefunktioner såsom teknik, godsmottagning och
parkeringshus.
SJUKHUSBYGGNADEN
Huvudbyggnaden är den dominerande volymen på
tomten. Byggnadskroppen består av två karaktärer, tung
och lätt. Den tunga delen inrymmer verksamheter av mer
installations- och teknikintensiv karaktär, såsom bilddiagnostik, strålning och operation, medan den lätta delen
innehåller vårdavdelningar, mottagningar och administration.

Den tyngre verksamheten är orienterad mot öster där
också merparten av omgivande trafik är belägen. Här
bildar den tyngre byggnadskroppen ett naturligt ”skydd”
mot buller. Den lätta delen är orienterad mot väster och
Räppegölen.
SERVICEBYGGNAD
Servicebyggnaden är förlagd i norra delen av tomten, i
närhet till vägporten under riksväg 23. Placeringen minimerar godstrafik inne på sjukhusområdet.
PARKERINGSHUS
En reserverad yta för ett parkeringshus skapas i sydöst,
placeringen blir naturlig med närhet till södra entrén.
Byggnaden fungerar även som en ljudbarriär mot riksväg
23.

+

Med närheten till den rika kulturmiljön kan utemiljön
förstärka känslan av tillhörighet. Kopplingen till kulturarvet
förmedlas med vyer mot exempelvis disponentvillan.

Sjukhuset ska vara tillgängligt för alla och utformas för att
vara välkomnande och lättförståeligt oavsett ålder och fysisk
förmåga.

Kopplingen mellan sjukhusets insida och utemiljön är av stor
betydelse för en god vårdmiljö, där dagsljustillgång och utsikt
mot natur är helt avgörande.

10

SJUKHUS

CENTRUM

En välgestaltad sjukhusmiljö tillsammans med goda kommunikationer erbjuder kvaliteter som är attraktiva både som
arbetsplats och som vårdplats.
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PÅVERKAN PÅ VÄXJÖ CENTRUM
I januari 2021 (KS 2021:32) gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning tillsammans med Region Kronoberg om vilka möjligheterna och
effekterna blir för Växjö centrum, vid en flytt av Centrallasarettet i Växjö (CLV) till Räppe. Av utredningens
sammanfattning framgår att:
”En flytt av CLV från Växjö centrum kommer såväl
frigöra kapacitet i den centrumnära parkeringsytor och
minska trafikbelastningen i gatunätet närmast sjukhusområdet. Resultatet av genomförd enkätstudie sommaren 2021 kan tolkas som att en viss negativ påverkan på
centrums näringsliv kommer att uppstå initialt då besökare, patienter och personal, som idag kombinerar arbete,
besök eller behandling på CLV med ett besök till Växjö
centrum, ej längre kan göra det. Hur många av dessa
planerade besök som ändå kommer att ske, när en flytt av
CLV har genomförts, är inte möjliga att säkerställa statistiskt. Omfattningen av påverkan på centrum beror helt på
vad dagens verksamhet ersätts med. En omvandling med
mer service, kontor och bostäder kan på sikt innebära att
centrum stärks.”
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4. ÖVERGRIPANDE STRUKTUR
GENERALITET OCH FLEXIBILITET
Vårdens lokaler påverkas av externa krav, men också av
att verksamheten kontinuerligt utvecklas medicinskt,
tekniskt och organisatoriskt. För att bibehålla lokaler
som stödjer vårdens behov behöver byggnaden redan
från början vara förberedd så att lokalförändringar kan
genomföras utan stora störningar för verksamheten. Den
behöver vara tillräckligt generell, ﬂexibel och elastisk.
Förändringar som kan förutses är:
• Ändring av planlösning och nya lägen för avlopp.
• Utökning av verksamhetsyta.
• Ökade krav på säkerhet och hygien.
• Utrymme i korridorsstråk för nya/utökade
installationer.
• Bjälklag kan behöva klara ökade laster och/eller nya
större håltagningar.
• Bjälklag kan behöva klara högre vibrationskrav vid
ändrad planlösning.
• Utbyte av tung och skrymmande utrustning.

STOMME
Byggnadens stomme och övergripande infrastruktur är
svåra att förändra och behöver vara robust planerade
redan från början. Byggnadens bredd, transportkulvertens läge och storlek samt placering av till exempel schakt,
hissar och trapphus bör ha en generell struktur.
Dimensionering av schakt och kulvertar bör ta höjd för
att nya system kan komma att implementeras under byggnadens livslängd på 50-80 år.
Projektet bör i nästa skede definiera en lämplig nivå för
stommens generalitet i olika byggnadsdelar avseende:
• Val av våningshöjd.
• Val av pelarindelning som ger flexibilitet för
olika typer av planlösningar.
• Förberedelser för ökade laster på bjälklag.
• Montering av tung utrustning under bjälklag.
• Möjligheter till större håltagning.
• Transportvägar för större utrustning inklusive
öppningar i fasad.

INSTALLATIONER
Byggnaderna behöver en tydlig och generell installationsstruktur som stödjer och samverkar med den arkitektoniska lösningen. Schakt ska placeras så att förutsättningar
för effektiv kanalisation uppstår. De bör utfomas med
utrymme för tillkommande installationer med möjlighet
till utökning. Schakt bör placeras så att det finns förutsättningar för rundmatning och redundans.
Service och förändringar av tekniska installationer ska
kunna utföras utan större påverkan på intilliggande
verksamheter. Systemens uppbyggnad ska möjliggöra
indelning av våningsplan i större och mindre enheter, byte
av enskilda delar samt försörjning av byggnadens övriga
delar under pågående ombyggnad.
RUMSSTRUKTURER
Generella rumsstrukturer och standardiserade rum enligt
PTS ger bättre förutsättningar för framtida omställning
och anpassning. Ett exempel är att eftersträva att rum
med olika användningsområden håller liknande rumstruktur. Se principillustrationer.
TILLBYGGNADSMÖJLIGHETER
Att planera för utbyggnadsmöjligheter är en viktig framtidssäkring av den nya sjukhusstrukturen. Huvudstråk och
centrala kommunikationsnoder, både publika och interna,
behöver planeras så att de kan fungera med nya byggnadskroppar. Utformning och placering av byggnaderna
på tomten måste ske med stor hänsyn till byggrätten och
flexibilitet för idag okända tillbyggnadsbehov.

Typexempel på hur en generell rumsstrukur och
genomtänkt stomidelning kan ge flexibilitet för olika
funktioner och korridorlägen.
Exemplen redovisar ej tänkta planlösningar.
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GRUNDLÄGGNING
Den geotekniska undersökningen som utförts omfattar
borrningar, provtagningar samt provgropsgrävningar
med fokus på typ av förekommande jordarter, dess egenskaper, grundvattenytans nivå och vatteninflöde i provgroparna. Vidare har djupet till berg och bergets övergripande kvalité kunnat värderas. Moränen inom området
domineras av sand med inslag av finkornigare varianter
med mer silt. Sten och block förekommer i moränen
ovan berg. Resultaten från provgroparna gav mindre
inströmning av vatten än förväntat vilket skapar en större
möjlighet att använda mer kostnadseffektiva metoder för
att hålla schakt fria från vatten under produktionsskedet.
Grundvattennivån varierar inom området från att ligga
nära markytan eller någon meter ner där markytans nivå
ligger högre. För den fortsatta projekteringen kommer
grundvattenytan hanteras som att den befinner sig i nivå
med markytan.

SKALBYGGNAD
Stål- och betongstomme samt platsgjuten grundläggning
utgör bärande konstruktioner för sjukhusbyggnaden.
Förutom hantering av belastningar på våningsplan och
byggnadens robusthet, så måste konstruktionerna även
utformas med tanke på brandavskiljning, bullerdämpning,
täthet, hållbarhet över tid och möjlighet till ombyggnad.
Stommen utformas därför i huvudsak med robusta,
brandhärdiga och tunga material med lång livslängd i
stål och betong. Fokus sätts på möjligheter att minimera CO2-belastning, där val av stomdelar, grundläggning
och fasadtyper kontrolleras mot den klimatbudget som
fastläggs.

Underbyggnaden inrymmer plan 99 och utformas med
platsgjuten bottenplatta för att motstå förekommande
vattentryck. Även källarytterväggar planeras med platsgjuten betong av samma skäl.
Strategin för överbyggnaden är en hög prefabriceringsgrad, där stomdelar i stor utsträckning tillverkas på fabrik
och monteras med kran. Avsikten är att använda en väl
beprövad teknik med ett skelett av stålpelare och -balkar,
som utgör upplag för prefabricerade och halvprefabricerade betongelement, typiskt håldäcks- och filigranbjälklag.
Rörformade pelare och hattbalkar i stål för smidigare
brandklassning och minsta möjliga inbyggnadsmått. Olika
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planlösningsmöjligheter tillgodoses och zoner förbereds
för framtida större håltagningar där det kan vara möjligt
med nya installationsschakt.
Utrymningstrapphus och hisschakt utförs med prefabricerade betongelement. Publika trappor kan utföras i stål,
trä eller andra passande material.
Delar av byggnaden kan mycket väl lämpa sig för träbyggnad, i första hand administrativa delar, vårdavdelningar,
mottagningar och administration. Även hybrider är fullt
tänkbara, till exempel gles stålstomme med betongtak och
invändig trästomme, eller i kombination med glasfasad i
ljusgårdar.
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Våningshöjd styrs av krav på fri rumshöjd, installationsutrymme i undertak samt bjälklagstjocklek inkl golv. För att
möjliggöra framtida ändringar, kompletteringar och byten
av installationer kommer en typvåning utföras med ca 5,0
meter våningshöjd.
Tung medicinsk utrustning måste kunna bytas, och i
samband med detta transporteras ut och in i byggnaden.
Byggnadsstomme och fasad förbereds för att hantera
sådana byten.
För att få in ljus och ge utblickar utformas byggnaden
med ljusgårdar, terrasser och tak i olika nivåer.
Klimatskalet utformas med höga krav på värmeisolering,
täthet och låg CO2-belastning.

BRANDSKYDD OCH SÄKERHET
BRANDSKYDD
Vårdbyggnaden ska uppfylla kraven enligt gällande lagstiftning i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och
riktlinjer för brandskydd i PTS.
Avdelningar där patienter är sängliggande utryms horisontellt till en intilliggande avdelning där fortsatt vård
av patienter kan ske. Två av varandra oberoende utrymningsvägar eller fler ska alltid finnas från avdelningar.
Gångavstånd får vara maximalt 30 meter till närmaste
utrymningsväg eller till annan brandcell i enlighet med
förenklad dimensionering.
Vårdbyggnaden ska förses med automatisk vattensprinkleranläggning samt brand- och utrymningslarm.
HELIKOPTERFLYGPLATS
Separat riskanalys kommer att upprättas utifrån (TSFS
2019:79) för en eventuell helikopterflygplats.
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BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN
I och med att sjukhuset byggs på egen tomt behövs ingen
större hänsyn tas till kringliggande bebyggelse. Brandskyddet under uppförandet kan därför hanteras med entreprenörens riktlinjer för brandskydd på byggarbetsplats.
Samarbete med räddningstjänsten kommer att ske inför
eventuell produktionsstart.
SÄKERHET
Säkerhetsplan kommer upprättas under fas 1. I säkerhetsplanen analyseras och preciseras hur den fysiska
säkerheten ska vara utformad och dimensionerad inom
respektive åtgärdsområde i aktuell byggnad, verksamhet,
lokal samt utrymme. Detta bland annat genom att säkerhetslager och tillträdeszoner fastställs och markeras ut på
ritning över byggnad och område.
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5. TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
Trafikstrukturen vid det nya sjukhuset utformas med
fokus på en hållbar tillgänglighet med inriktning på resor
till och från sjukhuset med kollektivtrafik, till fots och
med cykel. För en hög patientsäkerhet är det viktigt att
systemet har en god redundans och möjlighet att prioritera utryckningsfordon framför personbilstrafik. Utformning av trafiksystemet ska bidra till att de gemensamma
mål för hållbart resande som har formulerats av Region
Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket ska kunna
uppnås.
ANGÖRING FÖR FORDONSTRAFIK
Huvudinfart för biltrafik till sjukhusområdet utgörs av en
cirkulationsplats som anläggs på Stora Räppevägen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Det nya sjukhuset försörjs av fyra stadsbusslinjer som tillsammans ger god tillgänglighet från olika delar av Växjö
stad till sjukhuset. Därutöver kommer en del av regionbusstrafiken som angör Växjö västerifrån och norrifrån
att trafikera sjukhuset. Vid den planerade stationen längs
Kust-till-kustbanan kommer Krösatågen att angöra. Det
ger en god tillgänglighet med tåg till sjukhuset både från
övriga delar av Kronoberg och från omkringliggande
regioner. I samband med att stationen anläggs byggs en
planskild korsning mellan Kust-till kustbanan och Stora

Räppevägen. Då ökar framkomligheten till och från sjukhuset vilket inte minst är viktigt för akuta transporter.
För att skapa god tillgänglighet med tåg från östra
Kronoberg krävs satsning på ny Krösatågstrafik mellan
Växjö och Emmaboda. Satsningen gynnar även andra
pendlingsrelationer och bidrar till regional utveckling.
Omfattning och kostnad för denna trafik finns beskrivet i
Trafikförsörjningsprogrammet med bilagor.
På sjukhuset anläggs en bussterminal. Ambitionen är en
FÖRSTUDIERAPPORT
• TRAFIK
2021-04-16
lösning där resenärerna
kan vänta på bussen
i en inomhusmiljö – skyddade från väder och vind.

En ny trafikplats anläggs i korsningen riksväg 23 och
Stora Räppevägen. Trafikplatsen kommer utformas för
en hög och ändamålsenlig kapacitet i vägsystemet. Trafikplatsen byggs av Trafikverket genom finansiering ur
länstransportplanen.
Strax väster om trafikplatsen finns möjlighet att bygga en
ramp in på sjukhustomten som ansluter till akutmottagningen. På så sätt säkerställs en god framkomlighet för
akuta transporter, båda privata och med ambulans, till
sjukhuset.
FÖRSTUDIERAPPORT • TRAFIK

På sjukhustomtens nordöstra del anläggs en tunnel under
riksväg 23 för godstrafik, busstrafik, cykeltrafik och som
redundansväg för ambulanstrafiken. Tunneln ansluter till
Bergsnäsvägen i öster. Tunneln blir mycket viktig för att
hantera den tunga trafiken till och från sjukhusområdet.

2021-04-16

Bilaga 8.1.5
(sid 2 av 3)

Principiell lösning för traﬁken till och från sjukhusområdet
samt inom tomten

Bakgrundsinformation till trafikflödena
återfinns i Förstudierapport 2021-04-16
Avsnitt 5.6 Trafikstruktur (Sid 28 ).
Bilaga 8.1.5
(sid 2 av 3)
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Principiell lösning för traﬁken till och från sjukhusområdet
samt inom tomten
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GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Befintlig cykeltunnel under riksväg 23 i östra delen av
tomten utgör huvudangöring för cykel från centrala
Växjö. Tunneln rustas upp och görs mer attraktiv. Genom
den planerade tunneln under riksväg 23 i norra delen av
tomten planeras det också för cykelväg. Denna passage
kommer främst fånga upp cykelflödet från Bergsnäs, delar
av Öjaby samt norra delarna av Växjö. Gång- och cykelvägar kommer också finnas utmed Stora Räppevägen
från väster samt i tunnel under Stora Räppevägen för att
skapa samband med bostadsområdet söder om sjukhuset,
Bredvik samt landsbygden söder om Växjö.
Sjukhustomten möjliggör genomgående cykeltrafik,
exempelvis för skolbarn som ska till Pär Lagerkvistskolan,
till Räppevallen eller för resenärer till Räppe station.
I sjukhusets östra del anläggs ett cykelgarage där de anställda på ett tryggt, säkert och attraktivt sätt kan parkera
sin cykel i inomhusmiljö. Här finns också möjlighet att
förvara ytterkläder, ladda cykelbatteri etc.
PARKERING
Det planeras för ungefär 1200 parkeringsplatser. Omkring 800 av dessa placeras på den östra tomten medan
övriga platser ordnas på den västra. Av de 800 platserna
i sjukhusets direkta närhet kommer ungefär hälften att
finnas i parkeringshus och resten som markparkering.
Parkeringarna närmast sjukhuset är i första hand avsedda
för patienter och besökare. På den västra tomten kommer
parkeringsplatserna framförallt nyttjas av anställda.
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SMITTSKYDD & VÅRDHYGIEN

SJUKHUSTANDVÅRD

LÄKEMEDELSENHET

TEAM OLMED

ÖGONOPERATION

ÖGONMOTTAGNING

LEKTERAPI och SKOLA

BARNDAGVÅRD

BARNAVDELNING

AKUTGERIATRISK MOTTAGNING

AKUTGERIATRISK AVDELNING

BB AVDELNING

GYNEKOLOGISK MOTTAGNING

AKUTOBSTETRISK VERKSAMHET

GYNEKOLOGISK AVDELNING

ORTOPEDMOTTAGNING

ORTOPEDAVDELNING

MAMMOGRAFI

BRÖSTMOTTAGNING

KIRURGMOTTAGNING

KIRURGAVDELNING

LUNGMOTT

REUMATOLOGMOTTAGNING

NJURMOTTAGNING

HJÄRTMOTTAGNING

HIA

MEDICINSKA DAGSJUKVÅRDEN

MEDICINSKA VÅRDAVDELNINGAR

AKUTMOTTAGNING
BARNAKUTMOTTAGNING
AKUTVÅRDSAVDELNING
NEONATALAVDELNING

c

FÖRLOSSNING
RÖNTGEN
INFEKTIONSAVDELNING

Upprättad 2011xx
reviderad 201207, reviderad 210317sk

INFEKTIONSMOTTAGNING
OPERATIONSAVDELNING
INTENSIVVÅRDSAVDELNING
PREOP
POSTOP
ENDOSKOPI

BÅRHUS
MEDICINAVDELNINGAR
MED DAGSJUKVÅRDEN, HEAMATOLOGMOTT
HIA

STERILCENTRAL

PATOLOGI och CYTOLOGILAB

ENDOSKOPI

OBDUKTION

POSTOP

v

LASARETTSREHAB

PRE OP

KLINISK FYSIOLOGI

OPERATIONSAVDELNING

MFT, NUKLEAR

INFEKTIONSAVDELNING

ONKOLOGISK DAGSJUKVÅRD

RÖNTGEN

ONKOLOG MOTT

FÖRLOSSNING

ONKOLOGAVDELNING

AKUTMOTTAGNING

STRÅLNINGSENHET

NEONATALAVDELN

PROVTAGNINGSENHET

AKUTVÅRDSAVDELNING

KLINISK KEMI & TRANSFUSIONSMEDICIN

BARNAKUTMOTTAGNING

MIKROBIOLOGI

INFEKTIONSMOTTAGNING

DIALYSAVDELNING

INTENSIVVÅRDSAVDELNING

STERILCENTRAL

KAPELL, STILLA RUM, AVSKED

DEN TIDIGA PROCESSEN
I ett första steg kartlades de olika verksamheternas
sambandsbehov. I detta arbete involverades delprojektledare, sjukhusledning och chefläkare vid workshopar
och möten. De mest kritiska och prioriterade sambanden
betonades (se figur, röd triangel) och har sedan varit styrande genom processen. Sambanden har därefter också
verifierats ytterligare en gång genom separata dialogsamtal med alla enskilda verksamheter under
januari-februari 2021.

KAPELL, STILLA RUM, AVSKED

BÅRHUS

PATOLOG Och CYTOLOGILAB

OBDUKTION

LASARETTSREHAB

ONKOLOGISK DAGSJUKVÅRD

ONKOLOGMOTT

ONKOLOGAVDELNING

STRÅLNINGSENHET

PROVTAGNINGSENHET

KLINISK KEMI

MIKROBIOLOGI

DIALYS

STERILCENTRAL

ENDOSKOPI

POSTOP

PRE OP

INTENSIVVÅRDSAVDELNING

OPERATIONSAVDELNING

INFEKTIONSMOTTAGNING

INFEKTIONSAVDELNING

RÖNTGEN

FÖRLOSSNING

NEONATALAVDELN

AKUTVÅRDSAVDELNING

BARNAKUTMOTTAGNING

Under hösten 2020 startade arbetet med informationsinsamling, bearbetning och inplacering av verksamhetsytor i förhållande till varandra och i en struktur.
Ytorna för respektive verksamhet har studerats genom
nulägesanalyser och framtidsscenarier. Arbetet med att
samla och analysera ytbehov fortsätter även framledes,
i takt med att dimensioneringsunderlaget genomlyses,
genom dialog med ingående verksamheter och förfinade
omvärldsanalyser.

AKUTMOTTAGNING

Upprättad 2011xx
reviderad 201207, reviderad 210317sk

KLINISK FYSIOLOGI

SAMBAND OCH INPLACERING AV
VERKSAMHETER

MFT Strålningsfysik och nuklar verksamhet

6. VÅRDENS PRIORITERADE SAMBAND

AKUTMOTTAGNING

HJÄRTMOTTAGNING
NJURMOTTAGNING, PDMOTT, DAGVÅRD
REUMATOLOG

BARNAKUTMOTTAGNING

LUNGMOTTAGNING
DIABETESMOTTAGNING , DIAB DAGVÅRD

AKUTVÅRDSAVDELNING

GASTROMOTTAGNING, DAGVÅRD
KIRURGAVDELNING
KIRURGMOTTAGNING

NEONATALAVDELNING

BRÖSTMOTTAGNING
MAMMOGRAFI

FÖRLOSSNING

ORTOPEDAVDELNING
ORTOPEDMOTTAGNING

c

RÖNTGEN

GYNEKOLOGISK AVDELNING
AKUT OBSTETRISK VERKSAMHET
GYNEKOLOGISK MOTTAGNING

INFEKTIONSAVDELNING

BB AVDELNING
AKUTGERIATRISK AVDELNING

INFEKTIONSMOTTAGNING

AKUTGERIATRISK MOTTAGNING
BARN och UNGDOMSAVDELNING

OPERATIONSAVDELNING

BARNDAGVÅRD
LEKTERAPI och SKOLA
ÖGONMOTTAGNING

INTENSIVVÅRDSAVDELNING

ÖGONOPERATION
ÖRONMOTTAGNING

PREOP

SJUKHUSTANDVÅRD

POSTOP
ENDOSKOPI

Utsnitt ur sambandstabellen

STERILCENTRAL

BLOCKLAYOUTER
Med hjälp av så kallade blocklayouter har olika scenarier
för placeringar av verksamheter studerats, med fokus på
hur verksamheternas samband och ﬂöden kan tillgodoses
på olika sätt. I en blocklayout redovisas verksamhetsytor
som schematiska block, där blockets storlek är proportionerlig till respektive verksamhets yta. Placering av blocken
i förhållande till varandra visar närhetsbehovet, utan att
förhålla sig till en exakt byggnadskropp.

GESTALTNINGSPRINCIPER
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Fokus för skissarbetet i det tidiga skedet var skiftande och
undersökte till exempel:
• Olika sammansättningar av verksamheter
• Olika våningsantal, utbredning i markplan och på
respektive våningsplan
• Olika lösningar på publikt huvudstråk och interna
kopplingar
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PRINCIPIELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Som grund för det fortsatta arbetet med blocklayouter
tog arbetsgruppen sin utgångspunkt i ett antal principiella
ställningstaganden, vilka hämtades ur det gemensamma
arbetet i projektgruppen under förstudien och ur verksamheternas sambandsbehov.
Dessa ställningstaganden gäller för samtliga framtagna
layouter:
• Överordnat gäller de fem övergripande planeringsprinciperna för det nya sjukhuset, fastställda av
regionfullmäktige.
• Evidensbaserade lösningar.
• Enpatientrum, varav så stor andel som möjligt med
utsikt över grönska och sjö.
• Verksamheters inplacering anpassas till lämpligast
läge i förhållande till tomtens förutsättningar – sjö,
natur, tillgång till utevistelse, riksvägen, infarter mm.
• Vårdens kritiska samband – inplacering av verksamheter ska helt bygga på verksamhetsförankrade
kritiska samband.
• Lägen för de mest akuta verksamheterna styrs av och
anpassas till tomtens förutsättningar (t ex inﬂöde för
akuta transporter, koppling till helikopterflygplats).
• De akuta interna flödena samlas i en nod, varifrån
man snabbt kan nå akutmottagning, röntgen, intensivvårdsavdelning, operation, förlossning, neonatal
och helikopterflygplats.
• Akutmottagning och röntgen lokaliseras i direkt närhet till varandra.
• Intensivvårdsavdelning och postoperativ enhet placeras i direkt närhet till varandra.
• Operativa verksamheter inklusive ögonoperation och
endoskopi samlas i en enhet.
• Förlossning placeras med direkt närhet till operation
och neonatalavdelning.

•
•
•
•
•
•

Barnperspektivet ska tillgodoses och prioriteras.
Infektionskliniken placeras i lämpligast läge utifrån
verksamhetens särskilda krav och behov.
Strålningsenhet och bilddiagnostik placeras långt ner
i byggnad på grund av komplexa byggnadstekniska
förutsättningar, i kombination med komplexa ﬂöden.
Helt undvika dubbelhissning av patient, det vill säga
alla patienttransporter från en punkt till en annan i
sjukhuset ska kunna ske med endast en hissning.
Hygienkrav säkerställs.
Genomtänkta placeringar av entréer, huvudstråk
och vistelseytor för att skapa förutsättningar för god
orienterbarhet och för hög grad av separerade ﬂöden.

Efter att under vintern 2020-2021 studerat ett antal
schematiskt utlagda verksamhetsinplaceringar, bland
annat akutmottagningens placering på markplan eller ett
våningsplan ovan marknivå, och vägt samman dessa med
nämnda ställningstaganden, antog projektgruppen några
styrande placeringar av inför slutförandet av ”Förstudierapport 2021-04-16”.
AKUTMOTTAGNING PÅ PLAN 01

Efter att gemensamt genomlyst konsekvenserna av ett
antal scenarier i utformning av inre och yttre flöden,
kunde flera fördelar konstateras med att placera akutmottagningen på plan 01, ett våningsplan ovan marknivå.
Alternativet med akutmottagning, akutvårdsavdelning
och röntgen i markplan innebar svårigheter att lösa både
det skyddade inre patientflödet samt det akuta patientflödet. Det medförde även konsekvenser för placeringen
av infektionsavdelningen, som då måste placeras på ett
högre våningsplan. Dessutom uppstod en komplexitet
genom att det genomgående publika stråket skulle behöva
fördelas på två våningsplan.
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En placering av akutmottagningen på plan 01 bedöms:
• Ta god hänsyn till möjlig traﬁklösning med en separat
infart för den akuta traﬁken.
• Ge goda förutsättningar för uppfyllnad av identifierade kritiska vårdsamband.
• Möjliggöra en hög grad av tydliga och separerade inre
flöden.
• Ge goda förutsättnigar att prioritera akuta flöden.
• Möjliggöra god orienterbarhet i sjukhusbyggnaden.
BILDDIAGNOSTIK

Särskild hänsyn måste tas vid inplacering av bilddiagnostiska funktioner, i synnerhet vid placering av till exempel
MR-kameror och kring det akuta ﬂödet.
INFEKTIONSKLINIK

I samtliga blocklayouter redovisas infektionskliniken i
markplan. Vid placering i markplan kan det anordnas ingångar till vårdrum och mottagning direkt utifrån genom
separata slussar till varje enhet eller rum, vilket bedöms
möta verksamhetens särskilda krav och behov på bästa
möjliga sätt. En inplacering högre upp i byggnaden skulle
kräva till exempel loftgångar och separata hissar.
STRÅLNING

Strålningsenheten har komplexa byggnadstekniska krav
och bör inplaceras i markplan. De särskilda kraven kan
tillgodoses genom att man tar viss del av plan 99 i anspråk. Viktigt att planeringen samordnas för att undvika
krock med kulvertdragning och andra vitala funktioner.
MOTTAGNINGAR

Mottagningarnas storlek och inplacering behöver studeras
vidare. Strukturen medger inplacering både vid respektive
avdelning och samlat i olika varianter på kluster och redovisas på olika sätt i de olika varianterna av blocklayouter.
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DEN FORTSATTA PROCESSEN
Under augusti 2021 genomfördes flera dialogmöten med
sjukhusets ledningsgrupp kring övergripande inplacering
av det nya sjukhusets verksamheter. Med utgångspunkt
i framtagna blocklayouter valdes två huvudalternativ ut,
alternativ 1 och 2. De mest framträdande skillnaderna
mellan alternativen var:
• Olika principer för inplacering av sjukhusets mottagningar - slutenvårdsnära eller prioritering av mottagningar med höga besöksflöden långt ner i byggnaden
• Olika placeringar av de laboratoriemedicinska verksamheterna - samlat eller uppdelat, entréplan eller
högre upp i byggnaden
• Olika placeringar av den steriltekniska enheten

För att arbetet med inplacering av verksamheter ska kunna drivas i mål, krävs ytterligare ett antal strategiska och
övergripande beslut gällande innehåll och dimensionering
av ingående verksamheter. Som exempel kan nämnas:
• Principiellt ställningstagande i frågan om placering av
sjukhusets mottagningar
• Principiellt ställningstagande i frågan om utformning
och placering av administrativa lokaler

De två alternativen presenterades för vårdens verksamhetschefer den 27 augusti och för vårdens delprojektledare den 7 september. Vid båda dessa tillfällen gavs möjlighet till dialog, reflektion och möjlighet att inkomma med
synpunkter vid mötet eller i efterhand. De två alternativen
utgjorde också en grundförutsättning för det parallella
uppdraget. Se kapitel 11, Gestaltningsförslag.
Inkomna synpunkter och kommentarer från dialogmötena den 27 augusti och den 7 september har sedan under
hösten tagits i beaktande och arbetats in i de båda blocklayouterna . Samtidigt har de också föranlett utvecklingen
av ytterligare ett alternativ, Alternativ 3.
En styrande förutsättning som kommit på plats under
hösten är att slutenvårdsavdelningarna dimensioneras
med 24 vårdplatser fördelade på tre team och med förutsättningar för ett teambaserat arbetssätt.. Antalet slutenvårdplatser har också slagits fast. Dessa förutsättningar
kommer att arbetas in i samtliga alternativa blocklayouter.

Exempel på blocklayout: De olika verksamheterna redovisas som block
där blockets storlek är proportionerlig till respektive verksamhets yta. En
placering intill varandra indikerar närhetsbehov. Flöden och samband av
olika karaktär redovisas schematiskt med streck och pilar.
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PERSONFLÖDEN I VÅRDEN
Sjukhusbyggnaden utformas för att stödja möjligheten
för besökare och personal att enkelt orientera sig. Regelbundna utblickar och ett strukturellt kommunikationsnät
ger tydlighet för de som rör sig i byggnaden.
PUBLIKA FLÖDEN
Antalet patienter som dagligen besöker Centrallasarettet
Växjö varierar från cirka 1000 personer till 1700 personer med en högre belastning måndag-torsdag. Till detta
tillkommer antalet besökare och anhöriga, knappt 2000
personer. Det samlade antalet per vardag för patienter,
besökare och personal beräknas vara drygt 6000 personer.
Patientflödet kommer öka med den förväntade ökningen
av vårdbehov. För att ta emot dem behöver sjukhuset
flera entréer. Entréerna utformas väl synliga och välkomnande. I anslutning till större entréer planeras servicefunktioner och väntytor.

Separata trapphus med personhissar och trappor leder
besökarna upp i byggnaden. Byggnadens struktur och lokaldisposition bör eftersträva korta avstånd och stödjas av
en väl genomtänkt skyltning för att leda besökarna rätt.
Sjukhusfunktioner med stora besöksflöden placeras med
fördel i entréplan för att öka tillgängligheten och minska
belastningen på hissarna.
PERSONAL- OCH ICKE-AKUTA FLÖDEN
Interna patient- och personalﬂöden sker i separata noder
med trappor och hissar för sängtransporter, gods och
personal. Dessa kommunikationsnoder placeras centralt i
förhållande till verksamhetsytorna och förbinder samtliga
våningsplan med kulvertplan. De bör kompletteras med
ytterligare punkter för vertikal kommunikation för att öka
byggnadens ﬂexibilitet och tillföra ytterligare redundans.
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AKUTA FLÖDEN
Akutsjukvården pågår dygnet runt, alla årets dagar. För
en effektiv och säker verksamhet bör inplacering av
verksamheter i sjukhusstrukturen ta sin utgångspunkt
från vårdens prioriterade samband. En av de interna
kommunikationsnoderna bör särskilt prioriteras de akuta
ﬂödena och placeras nära akutintag och ambulansangöring. Akuthissarna kopplar samman akutmottagning med
operation, intensivvårdsavdelning och röntgen.
Hissarna dimensioneras för att akuta transporter ofta sker
med stora mängder utrustning och personal runt patienten.
I planeringen av det akuta flödet ingår placering av en
eventuell helikopterflygplats för patienter som akut
behöver transporteras till annat sjukhus. Placering av
helikopterflygplatsen på mark är inte möjligt då tomten är
begränsad till ytan.
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7. SERVICE OCH LOGISTIK
På ett sjukhus finns ett stort och kontinuerligt behov av
välfungerande servicefunktioner och effektiv logistik. Det
innebär bland annat förvaltning och skötsel av fastigheter, att förse vården med sjukvårdsmateriel och att tillaga
och servera goda och näringsriktiga måltider. Det innebär
även att ge stöd inom IT, telefoni och administration
samt att samordna transportbehov och hålla lokalerna
välstädade.
GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Ett flertal grundläggande förutsättningar behöver uppfyllas för att möjliggöra och säkra välfungerande servicefunktioner och effektiv logistik över tid. Exempel på
det är byggnadskropparnas utformning, samband och
placering. Därtill behövs också en sammanhängande
infrastruktur i form av till exempel en rymlig godsmottagning och framkomlighet för flöden i både horisontella
led (kommunikationsstråk, kulvert och korridorer) och
vertikala led (hissar och trappor).
FRISTÅENDE SERVICEBYGGNAD
På sjukhustomten planeras en fristående servicebyggnad
för att samla merparten av serviceverksamheterna i en
egen byggnad. Därmed separeras till exempel tillagningskök, verkstäder, avfallshantering och godsmottagning från
sjukhusbyggnaden. Separering bidrar till att öka graden
av generalitet, flexibilitet och elasticitet för såväl vårdsom serviceverksamheterna samtidigt som det ger bäst
förutsättningar för samordnad hantering och försörjning
till vårdverksamheten.

SEPARERADE FLÖDEN
Flödet av patienter, besökare, personal och försörjning
(av bland annat sjukvårdsmateriel och måltider) bör, så
långt det är möjligt, separeras i sjukhusbyggnaden. Till
exempel ökar dedikerade godshissar personsäkerheten
samtidigt som det minskar störningar och ökar tillgängligheten på personhissar. Att separera rent och orent,
exempelvis smutstvätt och rena textilier, är ytterligare
exempel på flöden som bör separeras såväl i horisontellt
som vertikalt led.
Separerade flöden möjliggör även behörighetsstyrd
åtkomst till olika delar av både sjukhusbyggnaden och
servicebyggnaden.
TEKNISKA LOGISTIKSYSTEM
Tekniska logistiksystem är automatiserade distributionssystem som bidrar till frigjord vårdtid, ökad kvalitet och
leveranssäkerhet samtidigt som de i flera fall ger en bättre
och säkrare arbetsmiljö.
I det nya sjukhuset planeras för installation av följande
system:

SMÅGODSTRANSPORTÖR

Slangpost används för att skicka provrör och kommer
att installeras för de verksamheter som har det behovet.
Rörpost installeras inom hela sjukhuset för försändelse
av smågods. Det ger, utöver möjlighet att skicka prover
från enheter som idag saknar slangpost, även möjlighet
att effektivisera distributionen av transfusionsprodukter
och läkemedel genom att blodpåsar och slutenvårdsdoser
kan skickas med rörpost. Sammantaget hjälper det till att
använda kompetens och resurser på ett smartare sätt i
framtiden genom att det frigör vårdtid, möjliggör snabbare provsvar och ordination samt bidrar till att utjämna
toppar under dagen.
AUTOMATISERAT VAGNLAGER

Ett automatiskt vagnlager är ett yteffektivt och rationellt
system. Integrerat med ett automatiskt system för rengöring och desinfektion av vagnar säkerställs en effektiv
och hygienisk transportkedja. Vid varje retur rengörs och
desinficeras vagnar för mat och läkemedelsvätskor. Uppsamlingskärlen för avfall rengörs och desinficeras efter
varje gång som de tömts i container. Samtliga transporter
utförs med AGV.
SÄNGTVÄTT

AGV

AGV, Automated Guided Vehicles, är förprogrammerade
robottruckar som automatiserar transporter av förnödenheter såsom sjukvårdsmateriel, textilier och mat. Även
sängar och avfall transporteras med AGV. Sammantaget
minimeras behovet av manuella transporter inom sjukhuset.
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En automatisk sängtvätt, i kombination med användning
av särskilda säng-AGV, minimerar behovet av manuell
rengöring och desinfektion av sängar. När behovet uppstår transporterar en AGV sängen från sängförrådet till
patientlokalen eller från patientlokalen till den automatiska sängtvätten. I tvätten rengörs och desinficeras sängen
och madrassen i separata maskiner.
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8. FASTIGHETSTEKNIK
För en säker vård krävs en hög robusthet hos de tekniska
systemen. Det innebär en systemutformning som minimerar den påverkan en störning får. En störning kan avse
hela skalan från oavsiktliga, vanligt förekommande driftfel
till större avsiktliga angrepp riktat mot sjukhusets försörjning av exempelvis el och vatten.
Sjukhusets tekniska system innefattar el-, tele- och IT-system, sprinkler, försörjning av tappvatten, omhändertagande av spill- och dagvatten, distribution av medicinska
gaser samt uppvärmning, kylning och ventilation av
sjukhusets lokaler. Styrning och övervakning av systemen
hanteras med ett övergripande, överordnat styrsystem.
Precis som sjukhuset i stort utformas de tekniska systemen att följa principerna om generalitet, flexibilitet
och elasticitet. Systemen konstrueras så att störningar av
vårdverksamheten minimeras vid om- och utbyggnationer
och felavhjälpande arbeten. Vid dimensionering beaktas
även framtida klimatscenarion, som bland annat tyder på
ett ökat kylbehov.
ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR
På grund av sjukhusets storlek och verksamhet finns ett
ständigt basbehov av kyla, el och vatten. En nybyggnation
ger därför stor potential till energihushållning genom ett
helhetstänk kring utformningen av de tekniska systemen.
Bland annat installeras lösningar som stöttar värme- och
varmvattenproduktion genom att nyttja överskottsvärme
som genereras i olika processer inom sjukhuset. Solcellsanläggningar installeras på lämpliga takytor för att
tillgodose en del av elbehovet. De tekniska systemens
produkter bör ligga i framkant avseende energiprestanda.

I driftskedet kan mätning, uppföljning och optimering
med hjälp av det överordnade styrsystemet ge möjligheter
till en energieffektiv drift.
ELSYSTEM
Elförsörjningen till sjukhuset från det yttre elnätet sker
via flera redundanta servisledningar till två geografiskt
frånskilda mottagningsstationer på sjukhusområdet. De
inkommande servisledningarna kommer från olika fördelningsstationer i det yttre elnätet. Även elförsörjningen till
respektive byggnadskropp och sjukhusets interna lågspänningssystem utformas redundant. Detta innebär att flera
parallella elsystem med geografiskt skilda matningsvägar
finns tillgängliga i sjukhusbyggnaden, vilket säkrar normal
elförsörjning även vid fel eller underhållsarbete.
Belysningen ska på ett enkelt sätt kunna regleras och
anpassas efter vårdens varierande behov. Målsättningen är
belysningssystem som är hållbara ekonomiskt, miljömässigt och ur arbetsmiljösynpunkt. Belysningen ska även bidra till att skapa en känsla av trygghet och välbefinnande.
Teletekniska system som krävs för att bedriva vårdverksamhet på ett patientsäkert och effektivt sätt installeras på
sjukhuset, t.ex kallelsesystem och Rakel.
VVS-, VA-, OCH GASSYSTEM
Vattenförsörjningen anordnas primärt från det kommunala vattennätet och därutöver görs inkoppling för
reservvatten från annan vattentäkt. Byggnaderna förses
med ett heltäckande vattensprinklersystem som matas
från en sprinklerbassäng. Spillvatten omhändertas med
konventionella självfallssystem i byggnaderna och ansluts
mot kommunens tryckavloppssystem. För att möjliggöra
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regelbunden provtagning av sjukhusets spillvatten anrättas ett antal provtagningsbrunnar. Dagvatten från tomten
avleds via svackdiken, vilka också har en reningsfunktion.
Biofilter och oljeavskiljare kompletterar dessa svackdiken
och säkerställer en tillfredsställande reningsgrad innan
vattnet når Räppegölen. Enligt den översvämningsutredning som är gjord bedöms möjligheten vara god till säker
hantering av skyfall på sjukhustomten.
I sjukhuset anrättas anläggningar för de medicinska gassystemen andningsluft, andningsoxygen, lustgas, koldioxid
och instrumentluft samt för teknisk luft. Den medicinska
gasanläggningen klassas som en medicinteknisk produkt
och tillverkas i enlighet med de regelverk som styr detta.
För att minska klimatpåverkan från växthusgasen lustgas
flyttas och återinstalleras lustgasdestruktionsanläggningen
från CLV.
Den yttre försörjningen av värme och kyla kommer från
stadens fjärrvärme- och fjärrkylanät. Som komplement
till detta installeras kylmaskiner för att säkra sjukhusets
tillgång till kritisk kyla.
Ventilationssystemen utformas för att tillgodose en god
arbetsmiljö för de anställda och en god inomhusmiljö för
patienter och besökare. Ventilationen är också en viktig
faktor för att minska infektionsrisken i exempelvis operationssalar, en miljö med högt ställda krav på mikrobiell
renhet (låga cfu-tal). I dessa miljöer väljs ventilationslösningar som uppfyller krav på driftsäkerhet, hög luftomsättning och minimerad kontamineringsrisk. Ventilationssystemen utformas också med eftertanke kring vårdens
behov i händelse av pandemi eller smittoutbrott.
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9. HÅLLBARHET
För Region Kronoberg innebär en hållbar utveckling att
vi ska utgå ifrån respekt för människan och verka för
goda levnadsvillkor för alla. Vi ska hushålla med resurser,
minimera utsläpp till luft och vatten, bevara biologisk
mångfald och ekosystemtjänster samt verka för en hållbar
konsumtion, produktion och samhällsplanering. Vi ska
även verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt där ekonomin är i balans och våra resurser
används ansvarfullt och effektivt1. Region Kronobergs
vision är “Ett gott liv i ett livskraftigt län”.

Region Kronoberg satsar på att bli en ledande hållbar
region som växer av en cirkulär ekonomi. Målsättningen
är att Kronoberg ska vara ett plusenergilän år 2050. Nytt
Akutsjukhus i Växjö ska bidra till regionens hållbarhetsmål. MiljöByggnad nivå silver ska som minst uppfyllas
och nivå guld ska uppnås för energianvändningen. Ny
teknik ska bevakas och lösningar som möjliggör en framtida teknikutveckling vidtas. Nya akutsjukhuset ska även
skapa attraktiva, säkra och läkande miljöer samt bidra till
ökad biologisk mångfald och främja ekosystemtjänster.
Baserat på Regionens och Växjös styrande dokument
och principer2 har fyra fokusområden identifierats för
Nytt Akutsjukhus i Växjö. Fokusområdena är ledstjärnor för hållbarhetsarbetet och består i sin tur av mål och
Region Kronobergs definition av hållbar utveckling, Region Kronobergs hållbarhetsprogram 2019-2023 och Gröna Kronoberg.
2
Gröna Kronoberg 2025, Närmre Kronobergaren, Region Kronobergs hållbarhetsprogram 2019-2023, Hållbara Växjö 2030, Program för teknisk standard
- RGK Riktlinje Hållbarhet och styrande principer för Nya sjukhuset.
1

Illustration från Boverket som beskriver
olika typer av ekosystemtjänster

riktlinjer som tydliggör vägen framåt. Barn- och jämlikhetsperspektivet ska beaktas genomgående. I det följande
sammanfattas fokusområdena och målen som i sin helhet
återfinns i hållbarhetsprogrammet för Nytt Akutsjukhus i
Växjö.
GOD HÄLSA FÖR ALLA
Fokusområdet innebär att vi skapar läkande och hälsofrämjande miljöer. Fokusområdet innehåller följande mål:
• Sjukhusbyggnaden klarar certifieringskraven enligt
MiljöByggnad 3.1 lägst nivå Silver
• Den vilda miljön är styrande i utformningen, både i
vistelsezoner och som grön utblick
• Det finns naturliga och inbjudande mötesplatser samt
ytor som uppmuntrar till lek och fysisk aktivitet
• Sjukhusbyggnadens orientering och utformning optimeras för god tillgång på dagsljus och bra inneklimat
• Det finns en god ljus- och ljudmiljö både under och
efter byggnation
• Relevanta delströmmar från sjukhuset renas från läkemedel, under förutsättning att kostnadseffektiv teknik
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•
•

för småskalig rening finns
Konsten är en värdeskapande och hälsofrämjande
faktor i vårdmiljön
Takterrass som rehabilitering för patienter och återhämtning för personal förordas.

HÅLLBARA LIVSMILJÖER
Fokusområdet innebär att vi skapar höga natur- och
kulturvärden i den lokala miljön samt främjar hållbara
färdmedel och social hållbarhet. Fokusområdet innehåller
följande mål:
• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster främjas
genom en grönplan och mätbara mål
• Låga byggnadsdelar nyttjas som gröna tak, företrädesvis av biotopkaraktär
• Insatser inom social hållbarhet prioriteras, exempelvis
arbetsmarknadsinsatser och lokal delaktighet
• Hållbara färdmedel såsom cykel- och kollektivtrafik
prioriteras
• Betydande miljöer underställs en kulturanalys för att
integrera kultur med andra funktionaliteter
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Processbild för hållbarhetsarbetets framdrift.

CIRKULÄR EKONOMI
Fokusområdet innebär att vi minskar uppkomsten av
avfallsströmmar och den miljöpåverkan som följer av
resurs- och materialanvändning. Fokusområdet innehåller
följande mål:
• Klimatpåverkan från byggskedet kartläggs regelbundet och minimeras
• Ett lågt klimatavtryck (CO2e) är prioriterat vid val av
system, produkter, material och leverantörer
• Cirkulär design och återbruk bejakas under utformning, projektering och byggande
• Byggmaterial och kemiska produkter med miljö- eller
hälsoskadliga ämnen undviks
• Resurseffektiva lösningar som minskar avfallsmängderna prioriteras
• Förutsättningar skapas för att minska användningen
av engångsartiklar och öka recirkulationen av inventarier under sjukhusets användning och förvaltning
• Vattenbesparande teknik och tekniker för återvinning
av värme och vatten används när så är lämpligt

PLUSENERGILÄN 2050
Fokusområdet innebär att vi bidrar till Kronobergs mål
att producera mer energi än vad som används år 2050 och
fasa ut fossila bränslen. Fokusområdet innehåller följande
mål:
• Fastighetens energisystem optimeras för största möjliga effektivisering, nivå Guld uppnås för indikator
energianvändning (MiljöByggnad 3.1)
• Verksamhetsenergin optimeras för största möjliga
energieffektivisering
• Förnybar energi används som energikälla, och en så
stor del som möjligt av energianvändningen produceras inom fastighetsgränsen
• Minst 10 % av den använda energin är förnybar energi producerad inom fastighetsgränsen, vilket betyder
att minst 8 000 m2 takyta täcks med solceller
• Energisystemet driftsoptimeras, följs upp och utvärderas mot beräknade värden

Hållbarhet ska integreras i akutsjukhusets samtliga
skeden. Med avstamp i Region Kronobergs och Växjö
kommuns styrande dokument och mål inom hållbarhet
påvisar hållbarhetsprogrammet vilka fokusområden, mål
och riktlinjer som gäller för Nytt Akutsjukhus i Växjö.
Under projektering och produktion utarbetas hållbarhetsplaner som beskriver hur målen och riktlinjerna hanteras
i framdriften och därefter redovisas i kontrolldokument,
som sedan förvaltas vidare in i planer till driftsättningen.

De globala målen
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10. GESTALTNINGSPRINCIPER
EVIDENSBASERAD DESIGN
Utformningen av det nya sjukhuset bör utgå från evidensbaserad design, med hänsyn taget till den samlade kunskap som finns gällande vårdmiljöns positiva inverkan på
människors tillfrisknande. Några faktorer som studerats
inom forskningsfältet är dagsljus, positiv avledning och
ljudmiljö.
DAGSLJUS

Tillgång till dagsljus spelar en viktig roll för människors
välbefinnande. För patienter ger dagsljus och känsla för
dygnsrytm goda förutsättningar för tillfrisknandet. Smala
byggnadskroppar, genomtänkt fönsterutformning och
tillräckligt avstånd mellan byggnadskroppar bidrar till
en hög grad av exponering för dagsljus. Genom dagsljusbelysta publika ytor och stråk, öppna blickpunkter i
korridorsslut och god tillgång till dagsljus i vårdrum och
lokaler för stadigvarande arbete ges goda förutsättningar
för välbefinnande för både personal och patienter.

POSITIV AVLEDNING

Utblick mot både verklig och simulerad natur reducerar
smärta och stress. Tomten i Räppe ger närhet och tillgång
till naturmiljö samtidigt som den ger möjlighet till fina
utblickar. Sjukhusparken bör utformas nära sjukhus-

byggnaden där vårdrum orienteras mot Räppegölen och
parkmiljön. Gröna tak med tillgängliga terrasser och balkonger kan tillgodose positiv avledning även för de som
inte kan ta sig ut i parken. Även konst och förekomsten
av naturmaterial kan fungera som positiv avledning.
LJUDMILJÖ

God bullerdämpning i vårdmiljö har visats sänka patientens blodtryck, puls och andningsfrekvens. En tystare
vårdmiljö gör också att patienter sover bättre och att
upplevd smärta minskar. Sänkta bullernivåer på tomten
uppnås med hjälp av disponering och orientering av
byggnader som fungerar som bullerskydd mot järnväg
och riksväg 23. Val av fasadmaterial kan bidra till att
skapa en god ljudmiljö inne i sjukhuset och är således en
viktig fråga i det kommande arbetet. Bullerdämpande ytskikt inomhus bör också väljas i de fall där det är förenligt
med hygienkrav.

En byggnad som är tillgänglig för alla, oavsett besökarens
ålder, fysiska eller psykiska förmåga eller språkkunskap,
kräver en utformning som är lätt att förstå och orientera
sig i. Vägvisning sker genom tydlig och väl synlig skyltning och elektroniska hjälpstationer, men också genom
själva byggnadens struktur och planlösning som ska vara
lätt att förstå. Utblickar, genomtänkt färgsättning och god
belysningsplanering underlättar för patientens orientering
oavsett individuella förutsättningar. Eftersom det är en
stor byggnad bör den också innehålla interiöra landmärken och målpunkter.
Ett bra och genomtänkt helhet gör det möjligt att minimera antalet skyltar. Region Kronobergs manual för
skyltning anger: ”En genomtänkt skyltning kan bidra till
att besökaren får en positiv bild av Region Kronoberg
och därigenom känner tillit till vår verksamhet.”

TILLGÄNGLIGHET OCH ORIENTERBARHET
Viktiga tillgänglighetsaspekter i programhandlingsarbetet
är exempelvis att säkerställa god orienterbarhet, säkerhet
och trygghet samt tillgång till den intilliggande naturens
kvalitéer. Som vårdtagare eller anhörig, i en utsatt situation, ska mötet med sjukhuset upplevas som positivt och
hinderfritt.
Det ska vara lätt att hitta till rätt målpunkt genom god
vägledning i en välkomnande, lättolkad och överblickbar
miljö. Enkel angöring och god tillgänglighet för oskyddade trafikanter är viktigt för att skapa trygghet.
Att tillgängliggöra handlar om att bygga bort eller underlätta de svårigheter som en person med funktionsnedsättning har, exempelvis genom att säkerställa generösa
funktionsmått och att göra miljön lättläst och begriplig.
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11. GESTALTNINGSFÖRSLAG

1

Rimfrosten 1 mfl, Räppe
i Växjö kommun

Gestaltningsprogram

PARALLELLT UPPDRAG
Syftet med det parallella uppdraget var att få fram ett
förslag till utformning av det nya akutsjukhuset i Räppe
som grund för den fortsatta planeringen. Gestaltningen
av sjukhuset skulle uttrycka en tydlig arkitektonisk idé och
uppfylla kraven i detaljplanen och gestaltningsprogrammet, samt krav gällande den känsliga kulturmiljön inom
Bergkvara riksintresse.
Skanska Sverige AB i samverkan med Region Kronoberg
bjöd in 6 arkitektteam till prekvalificering inför parallella
uppdrag för gestaltning av Nytt Akutsjukhus i Växjö.
Samtliga inbjudna team har lämnat anbud. Den 18–19
augusti 2021 presenterade teamen muntligt sina anbud.
Bedömningsgruppen valde därefter ut följande tre team
för det parallella uppdraget:
• Team Arkitema + Link
• Team Sweco
• Team White
Urvalet byggde på en sammantagen bedömning av organisation, genomförandebeskrivning, timpriser, muntlig
presentation och referensprojekt.
Uppgiften i det parallella uppdraget har varit att utforma
sjukhusbyggnaden och komplementbyggnader utifrån en
tydlig arkitektonisk idé samt projektets styrande förutsättningar. Det nya akutsjukhuset har utformats med hänsyn
till verksamhetens krav med fungerande flöden. Byggnaderna har passats in i den känsliga närmiljön för att uppfylla detaljplaneförslagets gestaltningsprogram och övriga
förutsättningar. I uppgiften ingick även att komma med ett
översiktligt utformningsförslag för omgivande utemiljö.

- gestaltningsinriktning för
nytt akutsjukhus
inom riksintresse Bergkva
ra

Arbetet med det parallella uppdraget har processletts av
Sveriges Arkitekter.
Bedömningen av de parallella uppdragen har gjorts av en
bedömningsgrupp. Bedömningsgruppen har bestått av
politiker från Region Kronoberg, representanter för Skanska, Region Kronoberg Projektkontoret, Växjö kommun
samt extern sakkunnig arkitekt.

Bilaga
Dnr PLAN.2019.1196
2021-10-04

Gestaltningsprogram

BEDÖMNINGSKRITERIER

GESTALTNING

Hur väl förslaget:
• har en tydlig arkitektonisk idé som håller över tid
• samspelar med omgivande landskap
• tar tillvara platsens natur- och kulturmiljövärden
• är vackert, tidlöst och håller en genomgående hög
kvalitet
FUNKTION OCH ORGANISATION

Hur väl förslaget:
• visar en fungerande intern struktur, logistik och flöden
• har funktionella lokaler anpassade för verksamheten
• möjliggör flexibilitet och generalitet
• uppfyller kraven på utbyggnadsmöjlighet
HÅLLBARHET

Hur väl förslaget:
• uppfyller krav gällande klimatavtryck
• uppfyller krav gällande energianvändning
UTVECKLINGSBARHET

Hur väl förslaget:
• kan bearbetas i fortsatt process utan att förlora
viktiga kvaliteter
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•

visar att en framtida utbyggnad kan göras utan att
anläggningens uttryck, kultur- och naturvärden förvanskas

GENOMFÖRBARHET OCH FÖRVALTNING

Hur väl förslaget:
• bedöms kunna genomföras inom given budget
• fungerar för framtida förvaltning avseende skötsel,
underhåll och kostnader
DET VINNANDE FÖRSLAGET
De slutliga förslagen lämnades in och redovisades av arkitektteamen i slutet av november 2021. Därefter beredde
processgruppen ett beslutsunderlag inför bedömningsgruppens beslut. I mitten av december beslutade bedömningsgruppen att team Arkitema och Link var det vinnande teamet. Utlåtande med en samlad bedömning av
förslagen efter avslutat parallellt uppdrag lämnas i januari
2022.
Delar av det vinnande förslaget visas på nästkommande
sidor.
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SITUATIONSPLAN
God orienterbarbarhet börjar långt utanför byggnaden.
Byggnadens struktur med vårdavdelningarnas markerade
gavlar och behandlingsbyggnadens solida bas är tydlig
redan på distans. Placeringen på tomten och disponeringen av trafikflöden minimerar tveksamheter i hur man rör
sig mot byggnaden. I norr ligger kollektivtrafiknoden och
i söder finns markparkering och parkeringshus. Entréerna
kopplas direkt till ett tydligt publikt flöde i ett attraktivt
centralt stråk genom sjukhuset.
Stråket leder förbi innergårdar där byggnadens struktur
ger en bra överblick och orienterbarhet. Gårdsrummen
och miljöerna längs stråket utformas för att integrera
grönska och skapa attraktiva och lugnande miljöer där
man känner sig välkommen och trygg. Längs stråket
ligger de vertikala kommunikationsnoderna, och publika
servicefunktioner som café och apotek. Uppe på respektive våningsplan nås verksamheterna direkt från hisshallen.
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LANDSKAPET
Det läkande landskapet kommer inte enbart de som
besöker sjukhuset till godo utan genom att landskapsarkitekturen tar hänsyn till en rad sociala och ekologiska
aspekter kan en inkluderande utomhusupplevelse skapas. Genom att addera några identitetsskapande inslag i
området såsom det upplyfta promenadstråket genom den
i övrigt orörda strandzonen och ut över vattenspegeln,
varierande zoner av grönska med mera kan Räppe och
området längs Helige å bli en destination för alla Kronobergare vilket därmed bidrar till mångfald och integration
samtidigt som det lockar till utomhusvistelse. I relation till
barnen är det extra viktigt att detta område blir känt för
annat än sjukhusvistelse och sjukvård.
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ARKITEKTONISK IDÉ
Monumentala gavlar vänder sig ut mot landskapet och
staden i fyra väderstreck. Gavlarna är avslut på de sammanlänkade T-formade vård- och mottagningsbyggnaderna. I öster står de slanka huskropparna på den breda
behandlingsbyggnaden. Byggnadsstrukturen roteras något
från väg 23 mot vattnet för att få två på avstånd synliga
entréer, norra och södra. Mellan entréerna sträcker sig entréstråket som länkar de norra och södra entréerna med
varandra, och med hisshallar och huvudtrappor.

Fasadens och volymernas utformning tar sin utgångspunkt i projektets placering i riksintresset. Läget vid
Helige å i skärningspunkten mellan zonerna ställer särskilda krav på byggnaden som samtidigt ska uttrycka ett
modernt och förtroendeingivande sjukhus.
Gavlarna och taklandskapet inspirerade av Bergkvaras
stora byggnadsstrukturer är projektets signum. Vertikala
och monumentala. Mellan de slanka huskropparna sträcker sig akut- och behandlingsbyggnaden som en bas. Ett
effektivt sjukhusmaskineri. Det arkitektoniska greppet är
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robust och tål att volymer flyttas och förändras innanför
gavlarna. Gavlarnas balkonger signalerar en omsorg om
individen och ett erbjudande om fantastiska utblickar för
alla som en dag kommer vistas i byggnaden.
Fasadbeklädnaderna har ett varmt och ljust huvudintryck.
Övre delen av fasaden får en enklare återbrukad aluminiumfasad. Sockelvåningarna och balkonger bekläs med
taktila och gedigna material, skärmtegel och trä, material
som åldras vackert.
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NORRA ENTRÉN
Vid den norra entrén återfinns angöring för bussar och
närhet till tågstationen. Ett stort skärmtak skyddar väntande och resenärer utanför entrén, och platsen utformas
för att integrera det omgivande landskapet i den urbana
kontexten.

ANKOMST FRÅN SÖDER
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FLÖDEN
Grundstruktur med tre vertikala knutpunkter längs ett
nord-sydligt stråk i ett tydligt entréstråk mellan norra och
södra entrén. För att kombinera separerade flöden och
god orienterbarhet med en god ytekonomi och formfaktor prioriteras horisontella stråk i plan 99 till 02. Dessa
flöden är gående patienter, röntgen, sängflöde och gods.
Övriga plan försörjs effektivt via de vertikala knutpunkterna som är separerade i publika knutpunkter i norr och
söder samt intern i centrum. Helikopter- och ambulansflöde är lokaliserat till ena sidan av akuten, gående till
motsatt sida. Kulvert utformas med redundant flöde och
godshissar har en samlad placering.
Ett effektivt sjukhus med:
• Tydlig struktur och korta gångavstånd till exempel
genom speglingen av T-strukturen minimerar spilld
tid för personalen.
• Siktlinjer och överblickbarhet ger trygghet och förbättrar personalens kontakt.
• Separerade flöden för patientsäkerhet och integritet.
• Hög standardisering ger igenkänning och minskar
risken för fel och smittspridning.
• Läkande vårdmiljö genom utblickar, dagsljus och
integrering av omgivande naturvärden.
• En robust struktur som tål framtida förändring och
teknikskiften.
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Servicebyggnad

PLANLAYOUTER

NORRA ENTRÉN

En förutsättning för de parallella uppdraget var de blocklayouter som
presenterades för vårdens verksamhetschefer den 27 augusti 2021 och för
vårdens delprojektledare den 7 september 2021 (se avsnitt 6, Vårdens prioriterade
samband).

Skärmtak

På denna sida redogörs för 3 stycken exempel på arkitektteamets första ansats att
anpassa blocklayouterna till en föreslagen byggnadsstruktur. Planlayouterna är inte
fastställda avseende verksamheternas storlek eller placering, utan är att betrakta
som arbetsmaterial. Planlayouterna kommer under fas 1 att vidareutvecklas i
samarbete med vårdverksamheterna.

EXITLOUNGE

MOTTAGNING ÖGON

KIOSK/CAFE

Servicebyggnad

PT

PT

PT

PT
STRÅLN.

TEKNIK PT

PT
STRÅLN.

PROVTAGN.

LASARETTREHAB

BIBLIOTEK

STRÅLNING
UTSNITT 1:400

NUKLEARENHET

STILLHET

MOTTAGNING ÖNH

KLINISK FYSIOLOGI

FRISÖR

LASARETTREHAB
GYM

DIALYS
PATIENTRUM

VÅRDAVDELNING
GENERELL

TEKNIK PT

PT

PT

VÅRDAVDELNING
GENERELL

PT

TEKNIK PT

PT

PT

PT

BILDDIAGNOSTIK
GODS AKUT AKUT

TEKNIK

GODS

PERS.

IVA

PERS.

IVA

SENG/
GODS

SENG

GODS

SENG

PERS.

LIGGANDE TRANSPORT
PERSONALENTRÉ

MAMMOGRAFI

REHAB.

DIALYS
ÖPPNA PL.

PALLIATIVA
RÅDG.TEAM

MTF TEKNIK

ADMIN.

GODS AKUT AKUT

INTERN
KUNDSERVICE

MOTTAGNING
INFEKTION

AKUT AKUT

AKUTBILDDIAGNOSTIK
TEKNIK

MOTTAGNING
KLUSTER 2

GODS

PERS.

IVA

PERS.

IVA

TEKNIK

SENG/
GODS

SENG

GODS

SENG

ADMIN.

GODS

PERS.

IVA

PERS.

IVA

SENG/
GODS

SENG

GODS

SENG

DAGVÅRD
ONKOLOGI

AMBULANSHALL

In-/utfart
ambulanshall

APOTEK
VÅRDAVDELNING
INFEKTION

VÅRDAVDELNING
ONKOLOGI, PALLIATIV

VÅRDAVDELNING AVA
TEKNIK PT

TEKNIK PT

PT

PT

PT

PT

AKUTMOTTAGNING
VUXEN

PT

TEKNIK PT

PT

PT

PT

PT

AKUT, INFEKTEREDE
AKUT, INFEKTEREDE

MOTTAGNING ONKOLOGI

AKUTENTRÉ GÅENDE PAT.
FÖRLOSSNING

MOTTAGNING
KLUSTER 1

PT

PT

P-hus
AKUTMOTTAGNING BARN

KIOSK

EXITLOUNGE
PT

PT

P-hus

PLAN 00
SÖDRA ENTRÉN

PLAN 01

PLAN 06

AKUTENTRÉ GÅENDE PAT.
FÖRLOSSNING
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UTBYGGNADSMÖJLIGHETER
Fotavtrycket är komprimerat vilket skapar mer plats i norr och större
flexibilitet vid framtida utbyggnad. I norr koncentreras busstation och
nordlig entré, och mot söder grupperas ambulanshall och parkeringshus
nära den sydliga entrén. Det säkerställer att framtida byggnation kan
göras i flera väderstreck med minimal påverkan på ett sjukhus i drift, och
utbyggnadsmöjligheterna överstiger de önskade volymerna. Mot norr
kan vårdavdelningsstrukturen direkt förlängas med välfungerande interna
flöden. Genom att busstationen flyttats till norra entrén kan man mot öst
fritt utvidga behandlingsbyggnaden i etapper och knyta an till de tvärgående axlarna, samt vidareföra de utmärkande gavelmotiven. I söder kan
hela strukturen förlängas i det etablerade mönstret.

A

C

H

De på situationsplanen markerade utbyggnadsmöjligheterna utgör tillsammans 140 000 kvm om de nyttjas fullt ut på Plan 99-07.

D

B
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Indelning av huvuddelar och faser

12. GENOMFÖRANDE
Tidplanen för att uppföra ett Nytt akutsjukhus i Växjö
bedöms i detta tidiga skede av planeringsprocessen till
ca 8 år efter fattat beslut om att starta projekteringen av
sjukhus- och servicebyggnad.
Genomförandet av ett långt projekt medför att vissa
tidskritiska arbeten behöver avropas så tidigt som
möjligt. Det möjliggör att de arbeten som anses
som förberedande kan ske medan sjukhus- och
servicebyggnaderna växer fram i projekteringen.

2021

2022

Huvuddel
förberedande mark
och rivning

2023

2024

BESTÄLLNINGAR I FEBRUARI/MARS 2022
• I huvuddel ”Förberedelser mark och rivning”
avropas fas 1 och 2 i feb/mars 2022.
• I huvuddel Sjukhusbyggnad avropas fas 1 dvs program- och systemhandlingsprojektering i
februari/mars 2022.
• I huvuddel Servicebyggnad avropas fas 1 dvs program- och systemhandlingsprojektering i feb/mars
2022.

2026

2027

2028

2029

Fas 1 och 2
Fas 1

Huvuddel
Sjukhusbyggnad

Fas 2 del 1

Fas 2

Fas 2 del 2

Huvuddel
Servicebyggnad

Fas 0

Fas 1
Fas 2

Fas 2
Fas

Huvuddel
Parkeringshus

Fas 2
Fas 1

Huvuddel
Ambulansstation

INDELNING AV HUVUDDELAR OCH FASER
Arbetena delas upp i faser som sedan ingår i projektets
olika huvuddelar (se bild). Dessa faser är knutna till
projektets övergripande milstolpar (se bilden på nästa
sida). Det möjliggör en framdrift utan att tappa fart.
Eftersom alla byggdelar är beroende av att man tidigt
har en ”låst layout” för att dimensionera och projektera
byggnaderna behöver man ha en tidig involvering av
olika leverantörer vilket möjliggörs på detta sätt. Det
kan till exempel vara en stom- och fasadleverantör som
har hög prefabricering i fabrik och med det också långa
ledtider.

2025

Fas 2

Huvuddel Yttre
mark, finplanering,
trafik

Fas 2

Tidskritiska arbeten

Tidiga fas 2 arbeten

Ordinarie beställningsarbeten

De olika huvuddelarna och när de är i sina olika faser

BESTÄLLNINGAR I JANUARI 2023
Att påbörja det som ovan benämns som ”Tidiga fas 2arbeten” (ljusblå) i huvuddelarna Sjukhus- resp Servicebyggnaden möjliggör inköp, planering och övrig produktionsplanering i god tid samt att starta upp produktion på
arbetsplatsen för att säkerställa sluttiden.
I huvuddel Sjukhusbyggnad avropas ”Tidiga fas 2arbeten” i två delar. Första delen avropas i jan 2023. Det
inkluderar spont samt även annan nödvändig grundför
stärkning och delar av pålningen. Del 2 avropas i juni/juli
2023. Det inkluderar arbeten som tillhör grundläggning
fortsatt pålning och betongarbeten.
• I huvuddel Servicebyggnad avropas ”Tidiga fas
2-arbeten” i jan 2023. Det är arbeten som tillhör
grundläggning till exempel spontning, pålning och
betongarbeten.
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Slutligt avrop för fas 2 avseende Sjukhus- och servicebyggnaden planeras i nov/dec 2024.
I projekttidplanen visas de stora milstolparna på ett övergripande sätt. Aktiviteterna är indelade i:
• Projektering
• Tidskritiska arbeten
• Tidiga fas 2-arbeten
• Förberedande byggarbeten för Sjukhus- och Servicebyggnad
• Byggarbeten för Sjukhus- och Servicebyggnad
• Slutskede
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PROJEKTTIDPLAN MED ÖVERGRIPANDE MILSTOLPAR
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PLANERING OCH SÄKERHET
ARBETSPLATSDISPONERING (APD)
För att ha en god planering av arbetsplatsen upprättas
en APD-plan som kontinuerligt justeras och anpassas
till den pågående produktionen. Denna plan beskriver
hur arbetsplatsen disponeras och hur flödena ser ut. En
väl genomarbetad APD-plan förbättrar trafikflöden, ger
störningsfri och effektivare produktion och en säkrare
arbetsplats. Det är en utmaning att arbeta på ett säkert
sätt i ett stort projekt med människor och trafik i ständig
rörelse och förändring. APD-planen skapar ordning och
reda på transporter, människor och material och hjälper
till att skapa säkra förhållanden. I APD-planen visualiseras till exempel hur man ska spärra av och skapa säkra
stråk där projektmedarbetare, transporter och allmänhet
kan röra sig fritt.
ARBETSMILJÖARBETE
Säkerhet är ett område som har högsta prioritet i så väl
projekteringen som under produktionen. Den viktigaste
faktorn för ett lyckats säkerhetsarbete är att det i projektet
byggs upp en säkerhetskultur. Den kulturen byggs upp
med delaktighet, dialog, trivsel och goda exempel. Vidare
så utgår säkerhetskulturen från att alla arbetar för att vara
sitt eget skyddsombud och man går inte förbi något som
känns osäkert utan att agera. Givetvis är det också av
största vikt att de som rör sig i nära anslutning till arbetsplatsen såsom trafikanter, besökare och allmänheten ska
kunna göra det på ett tryggt och säkert sätt. Verktyg för
att nå ett bra arbetsmiljöarbete är bla digital arbetsplatsintroduktion, korta morgonmöten, visuella skyddsronder
och arbetsberedningar.

Princip för arbetsplatsdisposition (exemplifierat med förstudiens disposition)
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13. UNDERLAG TILL BILAGA 2
Nedan framgår ett urval av det underlag som tillsammans med Bilaga 1 - Gemensamma förutsättningar i olika omfattning utgjort grunden för Bilaga 2 – Byggnation av nytt sjukhus i Räppe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFS 2020;1 -Arbetsplatsens utformning
Armaturförteckning, kalkylhandling Fas 0, 2021-11-23
BBR 29 – Boverkets författningssamling
BOV, Byggenskap och vårdhygien -3:e utgåvan, 2016-09-08
Den robusta sjukhusbyggnaden - En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader,
juli 2021
Detaljplan för Rimfrosten 1 med flera inklusive ingående utredningar
Framtidens vårdinnehåll vid Nytt akutsjukhus Växjö -Dimensioneringsrapport
Förstudie: Bygga om- och till centrallasarettet Växjö på befintlig tomt eller bygga
nytt sjukhus strax utanför Växjö stadskärna, 2019- 04-11
Geoteknisk undersökning, 2021-10-29
Gröna Kronoberg 2025, 2019
Hållbarhetprogram för nytt akutsjukhus i Växjö, version 1.0, 2021-11-25
Miljöbyggnad 3.1-Manual nybyggnad
Nytt akutsjukhus Växjö – Förstudierapport 2021-04-16
Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvård 2017-2027
PM Utredning om effekter för Växjö centrum vid flytt av Centrallasarettet, 2021
Projekterings-PM Geoteknik, 2021-11-29
Region Kronobergs hållbarhetsprogram 2019-2023
Sammanställning framtidens mottagning 2021-01-25
Sammanställning framtidens vårdavdelning 2021-04-16
Inplacering av sjukhusets verksamheter - Sammanfattning av process under
förstudie och fas 0, 2021-12-15
Styr och övervakningssystem, kalkylhandling Fas 0, 2021-11-26
Teknisk beskrivning El- och telesystem, kalkylhandling Fas 0, 2021-11-23
Teknisk beskrivning VVS-system, PM kalkylunderlag, 2021-11-26
Utredning ekonomiska effekter med tekniska logistiksystemer, 2021-11-17
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