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Vision 2050. En skiss med några av de kvaliteter som sjukhusområdet, enligt förslaget i denna utredning, skulle kunna uppnå vid 2050. Byggnaderna redovisas enbart som volymer, gestaltning ej utredd.
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AFS
Arbetsmiljöverkets författningssamling - föreskrifter
BBR
Boverkets byggregler – föreskrifter och råd
BTA
Bruttoarea. Area för hela våningsplan inklusive omslutande ytterväggar
CLV
Centrallasarettet Växjö
Faciliate
Area av mätbart utrymme begränsad av angränsande
byggnadsdelars insida, används för Region Kronobergs
fastighetssystem

1. FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP

Högintensiv vård
Vård som ställer höga krav på tekniska installationer i
lokalerna

Sektion
Vertikalt snitt genom en byggnad. En sektionsritning
visar golv, bjälklag, tak och våningshöjder

Kulvert för teknisk försörjning
Teknisk kulvert, djupare placerat än sjukhusets normala
kulvertplan 1

Vårdbehov
Uttryck som används i rapporten för att beskriva behovet av vård som utretts av Region Kronoberg fram till
år 2050

LOA
Lokalarea. Area av en avskiljbar enhet med användbar
yta innanför ytterväggar, väggar och schakt under 30
cm ingår, tjockare än 30 cm räknas 15 cm in
PTS
Program för teknisk standard är både ett IT-system och
ett nationellt nätverk där regioner kan utbyta erfarenheter kring vårdbyggandet i Sverige och samverka kring
standarder
Räppe
Platsen som utreds för eventuellt Nytt Akutsjukhus
Växjö
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Ytbehov
Areabehov för lokaler, LOA eller BTA beroende på
sammanhang
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Denna utredning avser en implementering av det vårdbehov Region Kronoberg tagit fram för Centrallasarettet Växjö, för perioden fram till 2050. Förslaget visar
ett scenario i flera byggnadsetapper med hänsyn tagen
till att sjukhuset skall vara i full drift under hela perioden.
Utredningen visar en lösning för att uppfylla det lokalbehov som det ökade och förändrade vårdbehovet kräver.
Den succesiva förnyelsen av CLV fram till 2050 sker
genom en ny struktur av byggnader som uppfyller kravet på modern vård, ny utrustning och teknik. Förnyelsen innebär att ett modernt sjukhus fysiskt kan inrymmas på nuvarande sjukhusområde.

2. SAMMANFATTNING

Rapporten belyser och redovisar flera aspekter för
framskridandet av det nya sjukhusområdet och dess
konsekvenser av respektive utbyggnadsetapp.
Faktorer som på ett avgörande sätt kan påverka möjligheten för ett genomförande av den tänkta fastighetsutvecklingen redovisas också. Dessa är
• Att nya detaljplaner måste tas fram och att de
blir antagna innan start av etapp 2
• Att teknisk försörjning succesivt kan
utökas på ett sådant sätt att de följer
MSB’s rekommendationer för den Robusta
Sjukhusbyggnaden, för såväl teknik som logistik,
under samtliga etapper

Siluett från sjön befintligt sjukhus. Alla omgivande byggnader ej redovisade.

Siluett från sjön förslag 2050. Alla omgivande byggnader ej redovisade.
7

Utredningstiden för studien har varit begränsad och
ett fortsatt analysarbete krävs för att säkerhetsställa
framdriften av förslaget på CLV området. I rapporten
framgår förslag på fortsatta utredningar, bland annat
en detaljerad analys om etappindelning och dess konsekvenser för vården.
Det av Region Kronoberg bedömda framtida vårdinnehållet för ett akutsjukhus i Växjö (se Bilaga 1, Gemensamma förutsättningar) genererar ett ökat lokalbehov
på cirka 20 procent relativt det som finns idag på CLV.
Om de avgörande förutsättningarna ovan faller ut
positivt kan redovisad idé till lösning klara det ökade
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behovet av total yta och separering av person-, sängoch logistikflöden till år 2050. Förslaget innebär en förtätning och genomförande med 5-6 större byggetapper.
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Förtätningen är fysiskt möjlig men dagsljuset har svårt
att nå de nedre planens fasader på vissa byggnader.
Om dagsljuset i rummen inte når upp till dagens krav
begränsas möjligheten att använda lokaler till vissa
verksamheter.

De av Region Kronoberg definierade kritiska sambanden mellan verksamheter kan huvudsakligen genomföras i samma våningsplan i byggnader intill varandra,
men kräver kommunikation med hiss för en del samband och är inte klart förrän efter att samtliga etapper
är genomförda. Antalet enkelrum skulle kunna höjas
från dagens 68 till 153 stycken år 2032 och behovet av
operationssalar kan tillgodoses före år 2040, om än i
två etapper.

Under ombyggnadsperioden kommer flödesvägar att
tillfälligt begränsas och byggas om för att anpassas till
helheten år 2050. Ett mål i etappindelningen har varit
att verksamheterna inte ska behöva flytta mer än en
gång, vilket bedöms kunna uppnås i hög grad.

Genom den möjliga separeringen av flöden kan även
lokaler för logistik flyttas och möjliggöra godslogistik i
plan 1, det vill säga separerad från persontrafiken i plan
3, under förutsättning att kulvert för tekniska försörjning placeras i berg.
En ny huvudentré mot Södra Järnvägsgatan ligger i
förslaget på plan 3. Förslaget innebär även att Trädgårdsgatan öppnas upp mot sjön och förstärker den så

Det befintliga sjukhusområdet 2021 -Kartunderlag från ©Lantmäteriet med adderade
byggnadsnummer för befintligt CLV.
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kallade rutnätsstaden i Växjö, som är av riksintresse.
Denna ”nygamla” gata är troligen också en förutsättning för framdriften av nya byggnader.
En angiven förutsättning för utredningen är att dagens
antal parkeringsplatser bibehålls även om området förtätas. Detta behöver studeras vidare i samarbete med
kommunen.
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ALLMÄNT

BAKGRUND

Denna utredning kommer att beskriva ett exempel på
förädling av befintligt sjukhusområde i Växjö för att
uppfylla det vårdbehov ett akutsjukhus i Växjö ska
innehålla år 2050 samt dess konsekvenser ur ett fastighetsperspektiv. Utgångpunkten är det av regionen
utredda vårdbehov på kort och lång sikt som är identifierat och redovisat under år 2021, se även bilaga 1,
Gemensamma förutsättningar.

Under mitten av 2010-talet konstaterades i Region
Kronoberg att befintliga vårdbyggnader inte svarade
upp mot de krav som ställdes i samhället på god och
resurseffektiv vård. Med de byggnader som stod till
buds fanns inte tillräckliga förutsättningar att utföra
vårduppdraget.

Resultatet ska värderas utifrån de unika förutsättningar som finns på befintligt område och kan därför inte
jämföras med ett helt nytt sjukhus.

För att möta det akuta behovet beslöts att utreda en
kompletterande byggnad; Hus L. Investering och storlek på denna byggnad och insikten att den inte skulle
lösa det långsiktiga behovet genererade en analys om

Utredningstiden har varit tre månader vilket inte rymt
en normal process där lösningsförslag tas fram i samråd med vårdrepresentanter och grova skisser och
layoutförslag förfinas parallellt med utredningar kring
logistik och teknik. Mycket av det lösningsorienterade
arbetet har därför genomförts utifrån kännedom om
befintligt sjukhus, erfarenhet från andra sjukhusprojekt
i Sverige samt slutsatser från analyser av referensobjekt.
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vilka förutsättningar CLV har på lång sikt. Projektet
”Hus -L” pausades och det togs fram en fastighetsutvecklingsplan för att studera möjlig expansion före hela
sjukhuset fram till 2050. Planen visade hur sjukhusområdet har potential att växa med en komplicerad process enligt riva - bygga nytt - flytta in -principen. Uppdraget var inte kopplat till vårdens behov.
Regionen genomförde därefter en förstudie för att
analysera huruvida det var mest lämpligt att utveckla
CLV eller om det skulle etableras ett helt nytt sjukhus
på annan plats. Syftet med analysen var en så kallad
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”relativ värderingsprincip” där man jämförde två möjliga etableringar utifrån samma utgångspunkt. Den innehöll ingen bedömning eller beräkning av själva innehållet utan fokuserade på relationen mellan att bygga
nytt eller fortsätta på CLV. Utredningen visade att kostnaderna för de båda alternativen var ganska lika men
att etablera på ny plats skulle innebära mindre störningar för verksamheten.

under vårvintern 2021 och redovisade ett antal olika
scenarios för vårdbehovet, se bilaga 1, Gemensamma
förutsättningar.

I detta skede beslöts också att starta en omfattande
analys av vårdens innehåll och en behovsanalys för
tänkt framtida akutsjukhus. Behovsanalysen stod klar

Det under tidigt 2021 redovisade vårdalternativ har
sedan kompletterats och reviderats under sommaren
och hösten 2021.

Allingsås café, arkitekt: Sweco

Barnakuten Örebro, arkitekt: Sweco

Ett förslag på hur det i vårdinnehållsanalysen redovisade innehållet, med stöd av evidensbaserad design och
styrande dokument som PTS, kan genomföras vid uppförandet av ett nytt sjukhus placerat i Räppe.

Nuvarande fastighetsbestånd på CLV är förhållandevist gammalt, därför behöver sjukhusområdet förtätas,
byggnaderna höjas och föryngras för att klara den stipulerade expansionen och dagens krav från verksamheten och myndigheter.
Sjukhusområdets storlek begränsar byggbarheten. Tillgängligheten till byggarbetsplatser, godsflöden, damm
och buller blir utmanande och kommer att vara väsentliga parametrar för framdriften.

Reception H-huset Örebro, arkitekt: Sweco
12
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H-huset, Örebro, reception, arkitekt: Sweco
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SYFTE OCH MÅL
Syftet är att ta fram ett underlag för alternativet ”byggnation av nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0”
utifrån vårdbehov, projektförutsättningar och planeringsprinciper. Utredningen har en mer generell och
schematisk karaktär vilket är en lämplig nivå för den
korta utredningstiden.

Politisk styrgrupp

Regionstyrelsens arbetsutskott

ORGANISATION
Målsättningen för uppdraget är att beskriva ett översiktligt förslag om huruvida nybyggnation och renovering av CLV kan genomföras som ett alternativ till att
bygga ett nytt akutsjukhus på annan plats.

På uppdrag av regionledning har fastighetschefen initierat föreliggande utredning och arbetsgruppen har
bestått av representanter för ekonomi- och planeringsavdelningen, fastigheter inom regionen samt projektledning, arkitekter och tekniska specialister från Sweco.
Utöver detta har en tredjepartsgranskning genomförts
av Liljewalls Arkitekter.

Ledningsgrupp nytt akutsjukhus

Sweco

Martin Myrskog (regiondirektör)
Roger O. Nilsson (hälso- och sjukvårdsdirektör)
Jens Karlsson (ekonomidirektör)
Carina Pettersson (bitr. sjukhuschef)
Niklas Silvert (bitr. sjukhuschef)
Johanna Arvung (servicedirektör)
Mathina Mölstad (kommunikationschef)
Jessika Andersén (planeringschef)
Patrik Hjelm ( fastighetschef)

Arbetsgrupp

Patrik Hjelm (fastighetschef)
Jessika Andersén (planeringschef)
Helene Svensson (lokalutvecklare)
Johnny Turesson (projektledare)
Ulf Honeth (fastighetsförvaltare)
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Anna-Karin Jägare (uppdragsledare)
Anders Walter (projektledare, sakkunnig hållbarhet)
Anna Montgomery (ansvarig vårdarkitekt)
Marie Sundelid Rhali (vårdarkitekt)
Jenny Jönsson (vårdarkitekt, 3D-analys- grafik)
Elin Rittmark (vårdarkitekt)
Katarzyna Mudlaff (3D-analys- grafik)
Marika Färjhage (Analytiker/databearbetning)
Kai Brant (sakkunig El )
Andreas Langenbach (sakkunnig geo/bergtunnel)
Linda Wisell (sakkunnig dagsljus och hållbarhet)
Sten Bäckström (sakkunnig VVS)
Karolina Robertsson (sakkunnig teknisk anlays)
Malin Johansson (sakkunnig trafik)
Andreas Johansson (sakkunnig logistik)
Sara Wik (layout)
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Det befintliga sjukhusområdet 2021
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ALLMÄNT
Inför och under utredningsarbetet har ett antal generella förutsättningar för utredningen utkristalliserats och
succesivt dokumenterats. Nedan följer en kort resumé
av de styrande förutsättningar för CLV, som varit grunden för arbetet.
Akutsjukvården ska fungera under hela tiden.
Utredningens grundmaterial kommer från Regionens
Förstudierapport 2019 och Fastighetsutvecklingsplanen
för CLV 2019.

Det totala lokalbehovet definierades för arbetsgruppen 2021-11-05, med en övergripande indelning i olika
vårdkategorier.
Det beräknade ytbehovet för prognostiserat vårdbehov
inom respektive vårdkategori har dels utgått från det
ytbehov i PTS-programmodul som Region Kronoberg
arbetat fram, dels från den ytbehovsanalys som gjorts
inom ramen för förstudien för Nytt Akutsjukhus i
Räppe. Referensmaterial från andra sjukhusprojekt i
Sverige de senaste tio åren har också varit vägledande.

Kritiska sjukhusövergripande samband identifierade av vårdverksamheterna inom
projektet Nytt Akutsjukhus Växjö.

Vidare har generella utgångspunkter och kravställningar, exempelvis kritiska vårdsamband som anges i bilaga
1, Gemensamma förutsättningar. Övriga samband för
CLV, enligt bilaga 1, har inte studerats.

Operationsenheten, Värnamo sjukhus. Nominerat till vårdbyggnadspriset 2021.
Arkitekt: White. Foto: Bernt Leandersson
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HÅLLBARHET
För Region Kronoberg innebär en hållbar utveckling
att alla ska utgå ifrån respekt för människan och verka
för goda levnadsvillkor för alla. Alla ska hushålla med
resurser, minimera utsläpp till luft och vatten, bevara
biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt verka
för en hållbar konsumtion, produktion och samhällsplanering. Alla ska även verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt där ekonomin
är i balans och våra resurser används ansvarfullt och
effektivt. 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.
Resurshushållning, cirkulära flöden och energieffektiva
lösningar med en hög andel egenproducerad förnybar
energi, samt effektiva och fossilfria transporter. För nya
byggnader ska minst Miljö Byggnad nivå Silver uppfyllas och nivå Guld ska uppnås för energianvändningen.
För befintliga byggnader som renoveras ska minst Miljöbyggnad nivå Silver uppfyllas för ombyggnation.
Ny teknik ska bevakas och lösningar som möjliggör
en framtida teknikutveckling vidtas. Hållbarhetsarbetet
för akutsjukhuset ska även skapa attraktiva, säkra och
läkande miljöer samt bidra till ökad biologisk mångfald
och främja ekosystemtjänster.

Utifrån styrande dokument och principer har fyra fokusområden identifierats för akutsjukhus i Växjö med
tillhörande hållbarhetsmål. Samtliga fokusområden ska
beakta barn- och jämlikhetsperspektivet.
Regionens målsättning redovisas i följande dokument;
Region Kronobergs hållbarhetsprogram 2019-2023,
Gröna Kronoberg 2025, Närmare Kronobergaren,
Hållbara Växjö 2030. Nedan följer sammanfattningar
av dessa dokument i flera punktlistor.
God hälsa för alla
• 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 för småskalig rening
finns
• Sjukhusområdet är välkomnande och
lättförståeligt oavsett ålder, språkkunskap och
fysisk förmåga
• Konsten är en värdeskapande och
hälsofrämjande faktor i vårdmiljön
• Takterrass/biotoptak som rehabilitering för
patienter och återhämtning för personal förordas

18

Barnakuten Örebro uteplats. Arkitekt: Sweco.
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Hållbara livsmiljöer
• Nya sjukhusbyggnader ska klara
certifieringskraven enligt Miljöbyggnad 3.1 lägst
nivå Silver
• Sjukhusbyggnader som renoveras uppfyller
certifieringskraven enligt Miljöbyggnad 3.1
Ombyggnation
• Byggmaterial och kemiska produkter med miljöeller hälsoskadliga ämnen undviks
• Mål etableras för att främja biologisk mångfald
och ekosystemtjänster
• Låga byggnadsdelar nyttjas som gröna tak,
företrädesvis av biotopkaraktär
• Högt ställda sociala värdeskapandeaspekter
bejakas
• Hållbara färdmedel såsom cykel- och
kollektivtrafik prioriteras
• Betydande miljöer underställs en kulturanalys för
att integrera kultur med andra funktionaliteter

4. FÖRUTSÄTTNINGAR

Cirkulär ekonomi
• 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
• Resurseffektiva lösningar som minskar
avfallsmängderna prioriteras
• Vid demontering prioriteras återbruk av
byggmaterialet
• 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

19

Plusenergilän 2050
• Fastighetens energisystem optimeras för största
möjliga effektivisering, nivå Guld uppnås för
indikator energianvändning (Miljöbyggnad 3.1) i
nya byggnader och nivå silver i befintliga
• Energisystemen ska utformas så att de i en
etapp autonomt kan fungera energieffektivt och
samtidigt i en framtida större helhet uppfylla
kravet på låg energianvändning
• Verksamhetsenergin optimeras för största
möjliga energieffektivisering
• Förnybar energi används som energikälla, och en
så stor del som möjligt av energianvändningen
produceras inom fastighetsgränsen
• Förnybar energi producerad inom
fastighetsgränsen ska prioriteras vilket innebär
att ytor möjliga för solceller ska täckas med
paneler
• På byggarbetsplatsen används eldrivna maskiner
och fordon eller likvärdiga lösningar när så är
lämpligt
• Energisystemet driftsoptimeras, följs upp och
utvärderas mot beräknade värden
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Biotoptak

Återbruk

Process

Området på CLV kommer att genomgå en kraftig
förtätning. Genom att anlägga biotoptak på de lägre
delarna av sjukhuset som efterliknar den närliggande naturmarken, kompenseras delvis för mark och
grönytor som förvinner.

Sverige har satt ett mål om netto-noll utsläpp av växthusgaser till år 2045, i linje med de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. För att minska Sveriges
klimatutsläpp behöver alla sektorer bidra och byggbranschen som står för ungefär en femtedel av Sveriges
klimatutsläpp har satt upp sin färdplan. Till år 2030 ska
50 procent av växthusgaserna minskat jämfört med
2015 och 75 procent till 2040.

En långsiktig strategisk plan för hållbarhetsarbetet ska
enligt Region Kronoberg utarbetas för CLV där varje
del av processen ska synkronisera mot det långsiktiga
arbetet. Genom projektunika hålbarhetsmål och ett
projektunikt hållbarhetsprogram genomförs planen för
respektive delprojekt och etapp.

Ett biotoptak med trädgårdskaraktär kan användas för
rekreation och skapar välmående hos personal, patienter och anhöriga vilket delvis kompenserar förtätningen
och den ökade skuggningen.
Ett biotoptak ger minskad avrinning från regnvatten
och därmed fördröjning av dagvatten. Detta minskar
trycket på dagvattennätet. Eftersom de gröna växterna reflekterar värmestrålning istället för att absorbera
värmestrålning och avdunstning av vatten från jorden
på taket så ger gröna tak en avkylande effekt på omgivningen.
Takträdgården blir då en grön oas i sjukhusmiljön.
Gröna miljöer har en avstressande effekt och kan bidra
positivt till läkandeprocessen. Det finns god evidens
för att grön rehabilitering avsevärt minskar symptom
som utmattning/utbrändhet, stress, depression, ångest,
långa sjukskrivningar samt behov av sjukvård.

Eftersom behovet att reducera det befintliga byggnadsbeståndet med cirka 70 000 m2 BTA för att ersättas
med cirka 100 000 m2 BTA bättre anpassade lokaler till
dagens vårdkrav, krävs en varsamhet med det material
som demonteras. Stora delar av materialet från befintliga byggnader kan troligen återanvändas.

Från det projektunika hållbarhetsprogrammet ska en
plan för hållbarhetsarbetets genomförande i samtliga
processled utarbetas och följas upp med ett uppföljningprogram (kontrolldokument). I samband med
driftsättning och färdigställandet ska en driftplan redovisas.

En återbruksinventering kommer att utföras i befintliga byggnader för att kategorisera vilka material som
kan tas tillvara och användas vid uppförandet av en ny
byggnad på området eller i andra byggnader i närområdet.
Metoder för att demontera befintliga eller delar av
befintliga byggnader istället för att enbart riva måste
studeras i samband med projektstart. Planeringen av
demonteringen måste också gå i samklang med planering av byggproduktionsprocessen.

Biotoptak, Lindholmskajen.
Arkitekt: Sweco. Foto: Nils-Olof Sjödén
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DETALJPLAN
Sjukhusområdet omfattas av fyra olika detaljplaner
med varierande markanvändning, byggnadshöjder och
utformningsbestämmelser. Vissa delar är skräddarsydda
för dagens byggnadsvolym och användning medan hela
den södra halvan av kvarter Vasa får bebyggas för ”allmänt ändamål” upp till en byggnadshöjd +187,5 meter
över nollplanet. Högsta tillåtna byggnadshöjd är ett
område vid entrébyggnaden, + 200,0 meter över nollplanet. Genom kvarter Vasa går ett vinklat stråk som
inte får bebyggas.

PLANERINGSPRINCIPER
Förutsättningarna har analyserats och resulterar i att
den nödvändiga expansionen som sjukhuset behöver
fram till år 2050 inte ryms inom gällande detaljplan.
För att skapa tidsutrymme för den detaljplaneprocess
som blir nödvändig är etapp 1 utformad så att den kan
genomföras inom ramen för den gällande detaljplanen.
Det förslag som redovisas innebär att Trädgårdsgatan
öppnas och därmed stärker Riksintresset Rutnätsstaden. Förtätningen sker i första hand genom att de
högre byggnaderna koncentreras till mitten av området
och möjligen även mot sjön.
Merparten av etapp 1 beräknas kunna uppföras inom
gällande detaljplan. Parallellt med byggnationen föreslås
en nya detaljplaner tas fram för kvarter Gustav Adolf
och kvarter Vasa bland annat med ändringar för
byggnadshöjder, bebyggelsebar mark samt ändamål för
byggnader.

De 5 övergripande planeringsprinciperna för nya akutsjukhus ska även gälla för denna utredning
1. Patientsäkerhet- förhindra vårdskador
och försvåra smittspridning, stödja att rätt
kompetens kan vara på rätt plats i rätt tid,
minimera transporter av svårt sjuka patienter,
prioritera en- och två-patientrum.
2. Flöde- stödja patienternas väg genom vården,
minimera patient- och personalförflyttningar,
patientbehov går före organisationsbehov,
lösningar ska ge effektiv logistik.
3. Orienterbarhet- Lätt att hitta på sjukhuset
för patienter, anhöriga och personal, främja
integrering mellan sjukvård, utbildning och
klinisk forskning samt underlätta för samverkan
med kommuner, universitet och högskolor.
4. Generaliserbarhet- hög grad av standardisering
i lokalplaneringen, enkelt att byta funktion i
lokalerna.
5. Hållbarhet- attraktiv, säker och läkande miljö,
projektet ska ha kostnadskontroll och planera
för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet,
byggtekniken ska medföra lång livslängd av
fastigheten och miljövänlig teknik ska användas,
lösningar ska förenkla framtida justeringar.

Planeringsprinciperna hämtade från Bilaga 1, Gemensamma förutsättningar
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DIMENSIONERANDE
FÖRUTSÄTTNINGAR
Utgångspunkten för utredningen är det vårdbehov som
gäller succesivt fram till år 2050, förutsättningarna i
befintligt sjukhus och de dimensioneringsunderlag som
redovisats i bilaga 1, Gemensamma förutsättningar.

Dimensionerande ytbehov är hämtad från ytbehovsanalysen för nytt sjukhus vilket ger att det totala ytbehovet år 2050 på CLV ska vara 135 000 m2 BTA med
följande fördelning:
Teknisk logistik (kulvert
,hiss mm); 11000

Ytterväggar; 6000

Öppenvård; 19000

Teknik för
högintensiv vård;
10000
Slutenvård; 18000

Teknisk försörjning;
16000

Högintensiv vård;
21000

Komunikationsytor;
11000
Service; 14000

Vårdens ytbehov växer i regel vid en ombyggnad på grund av ändrade
behov, förändrad verksamhet samt krav på arbetsmiljö och säkerhet

Labb; 4000

Administration; 5000

Efter år 2050 ska det finnas ytterligare en exploateringsmöjlighet på 30 procent för att säkerhetsställa
sjukhusets långsiktiga förmåga det vill säga 175 000 m2
BTA exklusive parkering.
För modern installations- och teknikintensiv vård gäller vissa lägsta våningshöjder och spännvidder som det
inte finns i befintliga byggnader utan måste tillskapas
inom genom nybyggnation.

22

För att möjliggöra denna expansion och redovisad
volymökning krävs:
• Att alla delar av kvarteren blir föremål för att på
sikt höja exploateringen
• Att befintlig kulvert för teknisk försörjning
utökas och möjliggör redundans för ökad
driftsäkerhet, det vill säga ytterligare cirka 500
meter kulvert i berg.
• Att cirka 73 000 m2 BTA av befintliga byggnader
rivs fram till år 2050, för att skapa plats för nya
byggnader med rätt struktur (våningshöjd och
byggnadsbredd) för modern avancerad vård
• Att cirka 98 100 m2 BTA nya byggnader uppförs
för högintensiv vård, logistik, teknisk försörjning
och service
• Att cirka 41 000 m2 BTA av befintliga
byggnader kvarstår år 2050 men har genomgått
teknisk upprustning, renovering och
ombyggnad till företrädesvis vårdavdelningar
dagvårdsavdelningar, mottagningar och
administration
• Utökad teknisk utrusning för redundans, det
vill säga förbättrad driftsäkerhet för höjd
patientsäkerhet
• Att befintligt parkeringshus vid Södra
Järnvägsgatan renoveras samt att det vid
Trädgårdsgatan rivs och ersätts av ett nytt med
fler platser
• Anpassning av yttre infrastruktur, med till
exempel entréer i alla väderstäck och etablering
av ny väg genom kvarteret för ”rutnätsstaden”.
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Huvudentré, byggnad D, befintligt CLV
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UTGÅNGSPUNKTER
Följande utgångspunkter har arbetet fått förhålla sig till:
• 11 vårdavdelningar med en-patientrum ska
vara realiserade inom 10 år (företrädesvis 24
vårdplatser i 3 team per avdelning)
• Etapp 2 och de efterföljande etapperna kräver
nya detaljplaner
• Alla evakueringar ska ske inom befintligt
sjukhusområde
• Yta för redovisat vårdbehov år 2050 är 135 000
m2 BTA (exklusive parkering) och därefter
ska sjukhuset ha ytterligare 30 procent möjlig
expansion, det vill säga ytterligare 40 000 m2
BTA
• Det faktiska antalet parkeringsplatser år 2050 är
det samma som i dag
• Det behövs tre sammanhängande block med
teknikintensiv vård à cirka 4 500m2 BTA
• Riktmärket för areabehovet som togs fram
för det nya sjukhusets operationsavdelning
300 m2 LOA /operationssal har med stöd av
omvärldsbevakning ändrats för CLV till 300 m2
BTA/operationssal

• Behov av vårdverksamheter med kritiska
samband som ska ligga i samma våningsplan,
men möjligen i olika byggnader, är cirka 10 000
m2 BTA
• Att bygga över befintliga strålningsbunkrar är
inte genomförbart
• Att ambulansstationen kommer flyttas från
sjukhusområdet
• Behovet av 5 meter i våningshöjd för nya
byggnader med högintensiv vård kan inte
tillgodoses i befintlig byggnadsstruktur
• Flöden för teknik, transport, publikt och
professionellt flöde ska så långt möjligt separeras
• Nybyggnation ska följa nybyggnadskrav medan
befintliga byggnader som bedöms kunna möta
kraven på byggnadsstuktur och vårdutveckling
fram till år 2050 kan rustas upp.
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Utgångspunkterna har fått följande konsekvenser:
• Utredningen inriktas mot ytbehovet för
verksamheter med kritiska samband, slutenvård,
teknisk försörjning och den totala ytan för hela
sjukhuset, den analyserar inte fördelningen av
andra ytbehov inom sjukhusets totalarea, som
öppenvård, kommunikation eller service
• Nya vårdavdelningar kan placeras i ny- eller
ombyggnad
• Om byggnaderna för strålningsbunkrar hindrar
utbyggnad av sammanhängande vårdbyggnader
kan nytt läge föreslås, vilket sedan blivit en
utgångspunkt
• Utredningen för byggnad L1 håller sig inom
detaljplanen och kan utgöra ett underlag för
vidare utveckling av Etapp 1
• Evakueringar ska undvikas, även inom
fastigheten och helst ska verksamheter inte
behöva flytta mer än en gång och då till en lokal
som motsvarar definierade behov
• Iordningsställande av vårdavdelningar med
enkelrum behöver ske inom de första två
etapperna
• För vissa verksamheter kan renovering i
befintliga lokaler behövas innan de flyttar till sitt
nya föreslagna läge

• Antalet parkeringsplatser ska upprätthållas
genom alla etapper fram till år 2050 och vid
behov accepteras evakuering till annan plats i
staden
• Kravet på separerade flöde kan lösas om kulvert
för teknisk försörjning under sjukhuset byggs ut,
plan 1 användas för logistik, plan 3 för besökare
och plan 4 för sängliggande transporter
• Nuvarande lokaler för logistik flyttas före år
2050
• För vård som kräver modern våningshöjd och
större sammanhängande ytor föreslås följande
alternativa byggnadsbredder; tvåkorridorsystem
med 32 meter för tekniskt avancerad vård och
behandling samt enkelkorridorer med 16-18
meter för vårdavdelning eller mottagning
• Vårdavdelning ska med fördel byggas med så
kallad T-struktur för optimering av bemanningen
• Krav på dagsljus till stadigvarande arbetsplatser
och rum där personer vistas leder till krav på
cirka 25-30 meters avstånd mellan byggnader,
beroende på byggnadshöjder.
• Svällningsfaktor 1,2 har använts för att översätta
lokalarea (LOA) till bruttoarea (BTA) per
våningsplan för verksamheter, ej hela byggnader.
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D1

Sektion patientens väg norr till söder år 2050

SÖDRA

VÄGEN

Sjukhusområdet ligger i en del av centrala Växjö som
sluttar från Resecentrums gångbro ner mot Växjösjön.
Det medför att höjdskillnaderna på gatorna runt kvarteret Vasa varierar mellan +172 i nordväst och +163
i sydost, totalt 9 meter. Rätt utnyttjat kan det användas för att separera flöden utan transport med hiss,
till exempel för att ta emot besökare i markplan med
ingång från Södra Järnvägsgatan och gods på ett lägre
våningsplan.

+172m

STRAND

Befintligt CLV präglas av många årsringar med olika
byggnadstyper och olika våningshöjder samt att markytan är högt exploaterad. För att komma till rätta med
detta och att flöden idag blandas har utredningen tagit

Lokalerna för flertalet huvudfunktioner behöver totalrenoveras eller ersättas före år 2050. Det bästa scenariot är att verksamheterna får ny lokalisering i takt med
att befintliga lokaler behöver fasas ut och att det följer
vårdens omställning. Byggnader kan rivas och ersättas
efter hand, med minsta möjliga störning. För att se över
hela området krävs en serie av flyttkedjor där långsiktiga mål är överordnat akuta behov.

SGATAN

Det finns inget komplett lokalprogram som underlag
och kraven på vårdlokaler förändras ständigt, men ett
användbart angreppssätt för att möta framtida osäkerheter är att skapa en struktur som medger alternativ
användning och placering av vårdverksamheter.

fasta på att nya byggnader ska följa en ny våningsindelning. Det nya tvärsnittet genom byggnaderna ger separerade primära flöden för professionen, besökare, gods
och teknik. Uppdelningen är en grund för utbyggnaden
som stöder alla fem planeringsprinciper. Våningshöjderna i nya byggnader ska medge modern vård och
teknik samtidigt som några av våningsplanen bör sammanfalla horisontellt med befintlig byggnad för att stärka goda samband inom sjukhuset.

VÄREND

För att erhålla ett långsiktigt hållbart sjukhusområde
krävs en övergripande struktur som tillåter att enskilda byggnader kan rivas och ersättas successivt med
bibehållna goda samband för den akutsjukvård som
bedrivs. Det förutsätter att det finns olika valbara angöringsvägar och entrélägen, separerade flöden, teknisk
redundans och reserverad mark för kommande projekt
så att man i framtiden inte bygger fast sig. För detta
behövs också en strategisk plan, både för att göra rätt
och inte bygga fel.

ADEN

+163m

VÄXJÖSJÖN
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Moderna vårdbyggnader som uppfyller programkraven har andra våningshöjder, sammanhängande ytor
och tekniska installationer än de som byggdes på CLV
under 1980-talet. Byggnad E, F, G och I bedöms ändå
ha tillräckligt god grundstruktur för att kunna nyttjas till år 2050, under förutsättning att de någon gång
genomgår omfattande renovering. Förslaget utgår från
att dessa kan fortsätta att användas. Se vidare, kap 7.
Nya byggnader i utredningen har placerats med målsättningen att uppnå goda samband med verksamheter
som kommer att ligga kvar i befintliga byggnader och
samtidigt optimera sambanden för verksamheterna
med sikte på år 2050, då de flesta byggnaderna ersatts
av nya.

5. ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

Vårdens ytbehov växer ofta vid en ombyggnad på
grund av ändrade behov. Målet för CLV är en flexibel
grundstruktur som tillåter flera tänkbara lösningar. Förslaget som presenteras utgår från möjliga etapper för
att riva och ersätta byggnader.
HUVUDENTRÉ

AKUTTRANSPORT

T

GODSTRANSPORT
TEKNISK FÖRSÖRJNING
P

T

P

Utbyggnaden och etappindelning styrs både av behov
som definierats idag på CLV och av uppdragets grundläggande krav.
En ny struktur kommer att växa fram som passar
modern vård med bredare byggnader för behandling,
större sammanhängande vårdyta och de våningshöjder
som krävs för ny utrustning och modern teknik. Då
förnyelsen sker successivt under många år blir det en
etappvis förbättring fram till år 2050 och därefter.

Konceptuell bild av grundläggande struktur för sjukhusområdet år 2050.
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Illustration över rutnätsstaden från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Visar på intresset
av att öppna upp Trädgårdsgatan genom sjukhusområdet.
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GESTALTNING
omkringliggande bebyggelse bör ligga till grund för
den exteriöra gestaltningen. Detta behöver göras i
kommande skeden. För avstånden mellan byggnaderna
krävs en avvägning mellan kraven på exploatering och
tillgång till dagsljus. Insyn mellan byggnader är en viktig aspekt att beakta.
SÖDRA

GSGATA

N

RDSGAT

STRAND

VÄXJÖSJÖN

SÖDRA

Orienteringfigur

Sektion genom Trädgårdsgatan år 2050, visar bland annat förslag på ny marknivå för att möjliggöra trafik anpassad till passager över och under gatan. Befintlig mark redovisas med streckad, orange linje.

AN

VÄGEN

GRÖNT TAK

TRÄDGÅ

Grundprinciperna för nya vårdbyggnader på CLV
ger höga, omväxlande breda och smala byggnader.
En analys av hur sjukhusområdet ska förhålla sig till
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JÄRNVÄ

PARK

SGATAN

Genom att flytta huvudentrén till Södra Järnvägsgatan
och binda samman alla byggnader via plan 3 säkerställs
orienterbarheten. En förlängning av Trädgårdsgatan
öppnar området, ger fler entrélägen och gör det möjligt
att bygga mitt i kvarteret. På sikt kan gatan med längsgående planteringar bli en stor tillgång för sjukhuset,
ett grönt stråk ner mot vattnet som knyter ihop sjukhuset med närområdet och staden.

Dagsljus och grönska är delar av läkande miljöer. Det
är en fördel att två sidor av sjukhuset vetter mot sjö
och park, men grönska behövs även inom kvarteret för
utblickar och rekreation. Nya vårdavdelningar ligger
mot parken Strandbjörket i söder eller högt, på plan 5
och uppåt. På flera byggnader föreslås indragna våningar vilket ger plats för biotoptak eller terrasser, ett positivt tillskott både för patienter, besökare och personal.
Med en hög exploatering krymper tillgänglig markyta
för parkering och grönska. De ytor som frigörs mellan
byggetapperna behöver reserveras för temporära mindre parker.

VÄREND

Planeringsprinciperna behandlar logistik, orienterbarhet, standardisering och läkande miljöer. De är förhållanden som hänger tätt samman med utformningen av
sjukhusområdet och i ett tidigt skede grundläggs god
orienterbarhet och tilltalande gestaltning. Läget i staden
och mot sjön ska tas tillvara.

ESPLAN

STRANDBJÖRKET
PARK

ADEN
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GRUNDPRINCIPER FÖR OMRÅDET
Här beskrivs grundprinciper för hur sjukhusområdet
kan utvecklas fram till år 2050:
Entré

Teknikintensiv vård

Kulvert teknisk försörjning

En ny huvudentré förläggs vid Järnvägsgatan följt av
ett inre stråk för patienter och besökare på plan 3 som
sträcker sig till alla byggnaders trapphus. Till entrébyggnaden kopplas en restaurang.

En akutmottagning placeras i det nordvästra hörnet
med egen entré bredvid huvudentrén. Ambulansen
angör från Värendsgatan. Röntgenavdelningen placeras planet över akuten, på plan 4 i den byggnad som
sträcker sig ner mot sjön norr om Trädgårdsgatan. En
operationsavdelning placeras på samma plan i byggnaden på andra sidan gatan. Här och i angränsande byggnader förläggs pre- och postoperation samt IVA och
förlossningen.

Utredningen har tagit fasta på de möjligheter som kulverten för teknisk försörjning, placerad i berggrunden
under sjukhusområdet ger. Den innebär att distributionen är mer eller mindre oberoende av eventuell
etappindelning och projekt som rör byggnaderna ovan
mark. Kulverten föreslås byggas ut för att skapa ökad
kapacitet och redundans i distribution samt förkorta och förenkla processen vid rivning och nybyggnad
inom området.

Vårdavdelningar

God och logistik

Vårdavdelningar, lokaler för dagvård och mottagningar går att förlägga både i den södra delen och ovanpå
nybyggnaderna för högteknologisk vård.

En ny godsmottagning och logistikcentral byggs i
nordost med direkt access till det logistikplan som är
avsett för interna transporter. I samma byggnad föreslås produktionskök.

Trädgårdsgatan

En förlängning av Trädgårdsgatan skapas tvärs genom
kvarteret med möjlighet till sekundära entréer. Sluttningen ner mot vattnet möjliggör att både kulvertar
och förbindelsegångar på högre plan kan binda ihop
den södra och norra delen. Ny förbindelse skapas även
över Värendsgatan till byggnaden för infektionssjukvård.
Principsektion

Samma principsektion gäller för alla nya byggnader,
vilket gör det möjligt att förlägga högteknologisk vård
på plan 3 och 4. När alla byggnader står klara bildas en
generell och flexibel grundstruktur.

Parkeringsgarage

Parkeringsgaragen är kvar i samma lägen som idag,
men med ny access direkt till huvudentrén på Södra
Järnvägsgatan och nytt större garage på Trädgårdsgatan.
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Vårdrum, Kungälvs sjukhus.
Arkitekt: Sweco

Operationsenheten, Värnamo sjukhus. Nominerat till vårdbyggnadspriset 2021.
Arkitekt: White. Foto: Bernt Leandersson

Illustration över princip byggnadsstruktur år 2050
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GRUNDPRINCIPER FÖR NYA
BYGGNADER
Byggnadsbredd och våningshöjd

Ytkrav för vårdavdelning

Byggnader som ska vara möjliga att använda för teknikintensiv vård kräver både hög takhöjd och en tillräcklig byggnadsbredd. För att optimera fasadlägen
med dagsljus, till exempel för operationssalar, förläggs
stödfunktioner i mitten av ett hus med s.k. dubbelkorridorsystem. Följande principer har använts:

Minst 2 150 m2 BTA per våningsplan

Byggnadsbredd för vårdbyggnad

32 meter - teknikintensiv vård dubbelkorridor
27 meter - behandling/ mottagning / dagvård/ vårdavdelning dubbelkorridor

jämkas med befintliga byggnaders våningshöjder för att
undvika onödiga ramper och transporter med hiss.

Principsektion

De befintliga byggnaderna på CLV har i stort sett likadana sektioner och samma våningshöjder. På grund av
att nya vårdbyggnader för operation, lab, akutsjukvård,
bild- och funktionsmedicin kräver högre våningshöjder
i framtiden behövs en ny principsektion för nya byggnader. Den garanterar ett mått av generalitet och att de
horisontella sambanden bevaras över tid. Den behöver

En väl avvägd ny sektion är nyckeln till en lyckad tillbyggnad av en enskild vårdbyggnad, vilket blir än mer
viktigt för ett helt sjukhusområde. Med hjälp av den
kan flöden inom sjukhuset separeras.
Föreslagen principsektion för utbyggnad ansluter i
samma höjd som befintligt CLV på plan 1, 2 och 3:

16 meter - mottagning/ vårdavdelning enkelkorridor
Våningshöjd (golv till golv)

NIVÅSKILLNAD 0,9m

3,9 meter - vårdavdelning, mottagning, administration
4,8 meter - operation, akut, förlossning, neonatal, IVA,
infektionsavdelning, bilddiagnostik, sterilcentral, lab,
obduktion, produktionskök, matsal, entréfunktioner

VÅRDAVD, MOTTAGNING, DAGVÅRD

3,9m

VÅRDAVD, MOTTAGNING, DAGVÅRD

3,9m

≥6 meter - teknikplan över operationsavdelning

TEKNIKINTENSIV VÅRD MÖJLIG

4,8m

Extra höjd är det vanligtvis även för ambulanshall, bårhus, godsmottagning, strålningsbunkrar, gym och bassäng

TEKNIKINTENSIV VÅRD MÖJLIG

4,8m
3,9m
3,9m

Ytkrav för operationsavdelning

300 m2 BTA per operationssal för en operationsavdelning inklusive stödfunktioner

NYBYGGNAD
Principsektion år 2050
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BYGGNAD P
PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9

PARKERING
PARKERING
PARKERING
PARKERING
PARKERING
PARKERING
PARKERING
PARKERING
PARKERING

BYGGNAD H1
PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

BYGGNAD D1

TEKNISK FÖRSÖRJNING
TEKNISK FÖRSÖRJNING
TEKNISK FÖRSÖRJNING
TEKNISK FÖRSÖRJNING

PLAN 1
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6

BYGGNAD U2

GODSMOTTAGNING, SERVICE
DISP. TEKNIKINTENSIV VÅRD, RESTAURANG
DISP. TEKNIKINTENSIV VÅRD
DISP. VÅRD
TEKNIK

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10

DISP. STÖD
DISP. STÖD/ VÅRD
DISP. TEKNIKINTENSIV VÅRD
OP
TEKNIK
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
TEKNIK

BYGGNAD A1
PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

DISP. STÖD
DISP. STÖD
ENTRÉFUNKTIONER
ENTRÉFUNKTIONER

BYGGNAD F

BYGGNAD K1
PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6

PLAN 0
PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6
PLAN 7

DISP. STÖD
DISP. STÖD,
AKUTMOTTAGNING
DISP. TEKNIKINTENSIV VÅRD
DISP. VÅRD
TEKNIK

TEKNIK
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
TEKNIK

BYGGNAD U1
PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 7
PLAN 8
PLAN 9
PLAN 10

BYGGNAD G

DISP. STÖD
DISP. VÅRD, STERILCENTRAL,
DISP. TEKNIKINTENSIV VÅRD
OP
TEKNIK
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
TEKNIK

PLAN 0
PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6

TEKNIK
DISP. STÖD
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
TEKNIK, ADM
TEKNIK

BYGGNAD L1
BYGGNAD J1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6

PARKERING
PARKERING
PARKERING
PARKERING
PARKERING

BYGGNAD J2
PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

TEKNISK FÖRSÖRJNING
TEKNISK FÖRSÖRJNING
TEKNISK FÖRSÖRJNING
TEKNISK FÖRSÖRJNING

BYGGNAD I
PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

Sjukhuset möjliga verksamhetsplaceringar 2050. DISP. VÅRD= vårdavdelning, mottagning eller dagvård.
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DISP. STÖD
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD
DISP. VÅRD

PLAN 0
PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4
PLAN 5
PLAN 6

SKYDDSRUM, TEKNIK, STRÅLNING
PATOLOGI/STRÅLNING/BÅRHUS
DISP. VÅRD
DISP. TEKNIKINTENSIV VÅRD/VÅRD
DISP. TEKNIKINTENSIV VÅRD
DISP. VÅRD
TEKNIK
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Plan 0

Plan 2

Plan 3

Plan 0 byggs bara där det behövs för till exempel teknik, skyddsrum, omklädning, förråd och arkiv samt
strålningsbunkrar.

Plan 2 är det som används för huvudentrén och de flesta publika flöden idag. Nybyggnadernas plan 2 ligger i
nivå med befintligt CLV plan 2. Beroende på markförhållanden runt sjukhuset variera tillgången till dagsljus
på detta våningsplan vilket påverkar användningen.
Lokalerna kan vara lämpliga för mottagning och service. Plan 2 är möjligt för sängtransporter.

Plan 3 är det nya entréplanet och ligger i nivå med
befintligt plan 3. Alla nya byggnader kopplas samman
så att plan 3, från och till huvudentrén, blir det primära
publika våningsplanet för besökare och patienter.

På befintligt CLV finns plan 0 bara i byggnad F och G.
Plan 1 - Logistik

Plan 1 byggs i samma höjd som befintligt CLV i första
hand reserverat för logistik. Här sker transporter till
och från verksamheterna i samma plan som godsmottagningen. Det ligger under eller delvis under marken.

Våningshöjden är högre än den befintliga för att detta
plan ska kunna nyttjas för teknikintensiv vård, service
och lab.
Plan 4

Plan 4 är ett högre våningsplan, också det avsett för
teknikintensiva verksamheter som kräver plats för
utrustning och tekniska installationer. Härifrån och
uppåt ligger våningarna inte i nivå med befintliga CLV.
Härifrån ner till plan 4 befintligt CLV är det cirka 90
centimeters höjdskillnad. Höjdskillnaden innebär att
transport sker mellan nya och befintliga byggnader
med hiss eller trappa.
Plan 5 och uppåt

PLAN 3

Byggnaderna har olika höjd. Plan 5 och uppåt är avsedda för vårdavdelningar, dagvård, mottagningar och
övrigt som inte kräver extra takhöjd. Det översta planet
i varje byggnad är ett indraget teknikplan.

PLAN 1

Över operationsavdelningen behövs minst 6 meters
våningshöjd, främst för ventilation.

PLAN 4

NYBYGGNAD

BEFINTLIG BYGGNADD

KULVERT FÖR TEKNISK FÖRSÖRJNING
Principsektion målbild år 2050
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Utredningen omfattar sjukhuset som helhet, inklusive
rangeringsytor, entréer och parkering. Samtliga vårdverksamheter på CLV kommer att beröras vid något
tillfälle fram till år 2050. Vårdens utökning framgår av
bilaga 1, Gemensamma förutsättningar.

6. OMFATTNING

VÅRDVERKSAMHET
Utgångspunkten för föreliggande analys har varit det
resultat som ”Utredning vårdinnehåll 2050” redovisat
under år 2021. De utgångpunkter som, enligt beslut
från regionen, gäller som förutsättning för ett nytt
sjukhus avseende vårdinnehåll gäller också som förutsättning för CLV’s utveckling för att kunna möta det
framtida behovet för vården, se bilaga 1, Gemensamma
förutsättningar.

Vårdens företrädare har inte medverkat direkt i utredningen. Arbetsgruppen för CLV 2.0 har informerat
chefer och delprojektledare under utredningens gång.
Underlag för vårdperspektivet är baserat på samma
uppgifter som för Nytt Akutsjukhus Räppe där vårdens
lokalbehov utretts och varit föremål i olika workshops
med verksamheten.

Verksam

Verksamheter placeras på samma plan
Verksamheter placeras i direkt
anslutning på samma plan

Röntgen

Hissning

Hissning

IVA

Verksamheter placeras på samma plan

Akutmottagning

Neonatal

Verksamheter placeras i direkt
anslutning på samma plan

Postop
BarnakutIVA
mottagning

Verksam
anslutnin

Postop

Akutvårdsavdelning

Neonatal

Hissning

Preop

Operation

Hissning, 90 cm

Förlossning

Preop

Operation
Ambulanshall

Sterilcentral

Förlossning

Sterilcentral

Kritiska samband för akut och operation illustrerade i volymer år 2050. Våningsplan för verksamhet anges med siffra.
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BB

Kritiska samband för akut färgkodat i rosa och för operation färgkodat i blått.
Sambanden behöver hissning i några fall p.g.a byggnadsstruktur.
Nivåskillnaden mellan plan 4 i ny och befintlig byggnad är 90 centimeter.

BB

Hissning
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SERVICE OCH LOGISTIK
Försörjningsflöden är på många sätt pulsådern för ett
sjukhus och en förutsättning för sjukvårdsverksamheten. Mängder av gods-, avfall, kost och utrustning
förflyttas i transportstråk under ett dygn på CLV idag.
Vid en omfattande mångårig ombyggnation av ett sjukhus är det av vikt att logistiken fungerar bra både under
tiden för ombyggnation och att målbilden år 2050 skapar förutsättningar för god logistik. Utgångspunkten i
en förenklad bedömning av logistiken har legat i nuvarande logistikstruktur och möjligheten att uppnå en
god logistik år 2050.

Alternativ logistikstruktur

En förutsättning för målbild 2050 är att, i enlighet med
planeringsprinciperna, separera godsflöde från personal- och patientflöden vilket är svåruppnåeligt med
nuvarande placering av logistikcentralen. Detta, tillsammans med den omfattande ombyggnationen av nuvarande logistikcentral som krävs, innebär utmaningar att
upprätthålla god logistik under ombyggnationen. Därför har en alternativ idé till logistikstruktur tagits fram.

I detta läge utnyttjas att tomten lutar ner mot öster och
att marken ligger nära golvnivån för plan 1 vilket möjliggör att gods kan tas in på plan 1 för varutransporter.
Placeringen av ny logistikcentral tillsammans med ny
kulvert på plan 1 i nya byggnader, gör det möjligt att
nyttja plan 1 som transportplan på sjukhusområdet,
separerat från publika flöden på plan 3.
Exempel på effekter av detta alternativ till dagens logistikstruktur är:

Nuvarande logistikstruktur

Grundläggande logistikstruktur kan ses som möjligheten att ta in gods för att sedan kunna distribuera detta
vidare till vårdbyggnader och övriga verksamheter på
sjukhusområdet. I detta är logistikcentralen viktig för
införsel av gods, material, kost och utförsel av avfall
och externa transporter i Region Kronoberg. Idag är
logistikcentalen placerad i norra delen av sjukhusområdet och tidigare utredning visar på att nuvarande lokaler och köryta för logistik är underdimensionerade.
Idag sker transporter av gods mellan byggnader på två
våningsplan (plan 1 och 3) och måste på vissa delar av
sjukhuset blandas med personal- och patientflöde vilket
ej är önskvärt. Idag nyttjas hiss för att komma till transportplan.

Byggnad för logistikcentral, D1, placeras mot Strandvägen.

Strandvägen

1 Godsmottagning

Exempel på alternativ placering av logistikcentral vid Strandvägen på plan 1 med ny
godsinfart samt gatu-och kulvertstruktur.
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• Separering av publika och interna flöden
• Upprätthållande av logistikcentralens verksamhet
under ombyggnation
• Möjligheten till framtida införande av
automatiska transportsystem ökar som en
konsekvens av dedikerade transportvägar
• Möjlighet till separering av ”rent” och ”smutsigt
flöde”
• Minskat beroende av hissar kopplat till
godsmottagningen
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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 Region Kronoberg planeras det för följande system,
som också bör förberedas på CLV 2.0:
• Automated Guided Vehicles (AGV) är
förprogrammerade robottruckar som
automatiserar transporter av förnödenheter
såsom sjukvårdsmateriel, textilier, och mat.
Även sängar och avfall transporteras med
AGV. Sammantaget minimerar det behovet av
manuella transporter inom sjukhuset.
• Smågodstransportör och slangpost. Slangpost
används för att skicka provrör och kommer
installeras för de verksamheter som använder
det idag. 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.

• 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.
• 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.

INFART FRÅN
STRANDVÄGEN

I en fortsatt planering av sjukhusets utveckling måste
logistikutredningar och arbete med systemutformning
göras för att fastställa möjlig installationsomfattning
avseende logistiksystem.

PARK/BIOTOPTAK

Principsektion godsmottagning i byggnad D1 etapp 4
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PLAN 1
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TEKNIK
Teknisk primärdistribution

Befintlig försörjning för el, värme, kyla och medicinska gaser sker i huvudsak genom ”kulvert för teknisk
försörjning” som är en bergtunnel under mark. Den
befintliga kulverten för teknisk försörjning är byggd
1985, det vill säga i samband med ombyggnationerna
på 1980- och 1990-talet. Kulverten är horisontell med
vertikala försörjningspunkter för merparten av systemen.
Anslutning av byggnadernas system till den tekniska
försörjningskulverten har gjorts på några få ställen och
sedan grenar systemen ut sig i källarkulverten på plan 1
respektive 0. Etappvisa utbyggnader har gjort att systemen är ologiska och svåröverskådliga.
Den befintliga kulverten är i gott skick men inte helt
tät. Vatten sipprar in längs väggarna och samlas i singeltäckta diken från vilka dräneringsvattnet pumpas upp
ovan markytan.
Vid utbyggnad av sjukhuset är idén att befintlig försörjningskulvert byggs ut så att ringmatning av systemen
möjliggörs under mark. När framtida byggnader tillkommer ansluts dessa till försörjningssystemen genom
att schakt borras ner till den tekniska försörjningskulverten. Det är framförallt kravet på redundans och
reducering av en stor mängd provisorier som motiverar
valet av utökad kulvert i berg och att det sker tidigt i
processen.

6. OMFATTNING

Alternativ

Om befintlig kulvert för teknisk försörjning förlagd i
berget inte kan utökas i sitt läge måste teknisk försörjning förläggas i markplan. Det kommer innebära att
det tekniska försörjningssystemet blir kompletta först
när sista byggnaden är på plats under 2040-talet, under
förutsättning att inte ledningar som ägs av energileverantörer utanför området används för redundans. Försörjningscentralerna, det vill säga de tekniska noderna,
som ska dockas till försörjningsystemen i två av varandra oberoende geografiska placeringar (se även illustration) kommer inte att ge önskad redundans eftersom
distributionsvägarna inte medger det. Befintliga byggnader kommer att ligga i vägen eftersom de inte har
någon försörjningskulvert i dag som kan användas.

gånger inom området för att bidra till en robust driftsäkerhet under en tidperiod då kulvert på markplan inte
är komplett. Erfarenheter från andra sjukhus, bland
annat Östra Sjukhuset i Göteborg, visar att om den
tekniska infrastrukturen kommer tidigt i en utveckling
av sjukhusområdet minskar provisorier och driftsäkerheten förbättras därmed.

Det kommer behövas provisorier i alternativa lägen vid
produktionscentraler som kan komma att flyttas flera

Valet av utbyggnad av teknisk försörjningskulvert i
berget motiveras även av faktorer som tas upp i ”Den
Robusta Sjukhusbyggnaden”, till exempel att kulverten
i berget erbjuder ett högre skydd mot antagonistiska
angrepp och brand, men framförallt är det fördelaktigt att få till en robust och redundant försörjning i ett
tidigt skede av sjukhusets utbyggnad. Inför fortsatt
exploatering på CLV bör en djupare analys över möjligheterna att bygga ut befintlig försörjningskulvert i berg
genomföras.

FÖRSÖRJNINGSSCENTRAL

BEFINTLIG

NY

Kunskap från liknande projekt visar att även ledningssystem mellan byggnader och försörjningscentraler
behöver förstärkas och eventuellt flyttas i perioder
under olika etapper om de ligger i markplan vilket skapar sämre driftsäkerhet och därmed försämrad patientsäkerhet.

För att underlätta omläggning och byte av rör behöver ny försörjning från väster byggas i ett tidigt skede
MÖJLIG REDUNDANSCENTRAL

Schematisk illustration över utbyggnad av djupkulvert

40

CENTRALLASARETTET VÄXJÖ

BILAGA 3 - BYGGNATION AV NYTT SJUKHUS PÅ BEFINTLIG TOMT, CLV 2.0

2021-12-17

6. OMFATTNING

Försörjningscentraler

eftersom de västra delarna av tomten bebyggs med nya
hus först.
Säkerställande av redundant försörjning av varje byggnad, kan åstadkommas på ett par olika sätt:
1. Ringmatning och två olika försörjningscentraler
2. Central försörjning på ett ställe och distribution
i dagens kulvert i berget kombinerat med lokal
försörjning av värme och kyla i varje byggnad.
Vilket alternativ som är mest optimalt behöver utredas
vidare.

Produktion av värme och varmvatten/VVC sker med
fjärrvärme. Kyla produceras lokalt med fjärrkyla, kylmaskin och kyltorn. Andningsluft och instrumentluft
tillverkas i en kompressorcentral. Det finns också flera
anslutningar till kommunens kallvattenservis samt syrgastank och tömningscentral för medicinska gaser.
Som ett första steg föreslås att en kompletterande försörjningscentral för värme och kyla placeras på tomten
väster om Värendsgatan. På det sättet kan alla funktioner som önskas, såsom värme- och kylproduktion,
gasförsörjning med oxygentank och angöringsytor,
vattenförsörjning och sprinklerbassäng placeras på ett
ställe. Tömningscentraler för medicinska gaser behöver
placeras i markplan med plats för oxygentank med tillhörande angöringsyta.
Befintlig mottagningsstation för el kommer att avvecklas och en ny mottagningsstation kommer att byggas i
nytt läge.
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Plats för en ytterligare mottagningsstation förbereds i
väster för möjlighet till redundans. Eventuell etablering
av en ny mottagningsstation är till för att säkerställa
geografiskt skilda inmatningspunkter till sjukhusområdet över tid. Härmed säkerställer man också ett högre
skydd mot antagonistiska angrepp och brand. Med
geografiskt skilda inmatningspunkter till lasarettsområdet ges också möjligheten att styra kraftförsörjningen
till och inom sjukhusområdet från två olika platser.
Befintlig reservkraftsanläggning kommer att avvecklas
och en ny reservkraftsanläggning kommer att byggas i
nytt läge. Den nya reservkraftsanläggningen kommer
att dimensioneras med hänsyn till lasarettsområdets
utökade effektbehov vilket sker i etapp 2.
Ny central anläggning för avbrottsfri kraft, typ dynamisk UPS, installeras. Anläggningen placeras i gemensam byggnad för mottagningsstation och reservkraft.
Befintliga tele- och datarum har centrala funktioner
avseende sjukhusområdets tekniska infrastruktur för
tele- och datasystem och bör bibehållas för att minimera tekniska störningar och därmed påverka patientsäkerheten, men kompletteras med fler inkopplingspunkter för redundans i det framtida sjukhuset.
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TRAFIK
Trafiklösningen för CLV ska bidra till att hållbara färdmedel prioriteras. Målbilden bör eftersträva att andelen
resor med hållbara färdmedel på sikt blir än högre i takt
med att attraktiv kollektivtrafik utvecklas och möjligheten att gå och cykla stärks. För att uppnå målbilden
och samtidigt begränsa de negativa effekterna som trafikflödena till och från sjukhuset har på övriga staden
ska fordonstrafiken primärt styras åt det övergripande
vägnätet och eftersträva en begränsad belastning på
mindre gator och villagator. Fordonstrafiken ska så fort
som möjligt ledas ut på det statliga vägnätet, vilket är av
störst vikt för akuttrafiken.
Akuta transporter ska ges prioriterad framkomlighet
och erbjudas alternativa färdvägar för att minimera
konﬂikt med övrig traﬁk och säkerställa redundans,
ﬂexibilitet och hög patientsäkerhet. Trafiklösningarna
ska bidra till stor del separerade trafikflöden, där akuta
transporter ska prioriteras och separeras från övrig trafik för att säkerställa framkomlighet, minska restider
och eventuella konfliktrisker. Varutransporter ska separeras från akuta transporter, övrig trafik och framförallt
från oskyddade trafikanter. Busstrafiken ska separeras
från akuta transporter och varutransporter samt prioriteras i anslutning till huvudentrén. Genom att tydligt
separera olika trafikslag ökar både trafiksäkerheten och
framkomligheten. Se mer i Trafikutredning-planförslag
CLV 2.0.

6. OMFATTNING

Entréer

Varutransporter

För de anställda och besökande som angör sjukhuset till fots krävs en tydlig koppling till huvudentrén,
sekundära entréer, mottagningsentréer och personalentréer. Den föreslagna nya huvudentrén ligger med
direktkoppling till Södra Järnvägsgatan vilket ger en
förbättrad närhet till befintlig busshållplats och Resecentrum med ett stort utbud för resor med tåg, regionbuss och stadsbussar. Tanken är att det ska gå att nå
huvudentrén även direkt via parkeringshuset.

Varumottagningen bör placeras med god koppling till
det övergripande vägnätet samt väl separerat från akutentrén och huvudentrén för att minska konfliktrisken
med akuta transporter och flöden av besökande och
oskyddade trafikanter. Placeringen av godsmottagningen i det nordöstra hörnet är vald för att den är i utkanten av sjukhusområdet och ger möjlighet att nå logistikplan 1 utan hissning.

Patienter och besökande som angör sjukhuset med
serviceresor har behov av angöring till huvudentrén,
sekundärentréer och mottagningsentréer. Framför
huvudentrén tillskapas en angöringsplats. Nya entrélägen möjliggörs, bland annat genom att Trädgårdsgatan
öppnas. Ytorna närmast entréerna ska prioriteras för
angöring, korttidsparkering och handikapparkering
samt för cykelparkering. Alla stråk behöver tillgänglighetsanpassas och hänsyn måste tas till Trädgårdsgatgatans lutning.

En given förutsättning för utredningen är att antalet
parkeringsplatser ska vara oförändrat. För att kunna
nyttja markytan effektivare föreslås två parkeringshus;
ett nytt som ersätter det vid Trädgårdsgatan och renovering av befintligt parkeringshus vid Södra Järnvägsgatan. Möjligheten till markparkering kommer att minska
då exploateringen ökar. Parkering för angöring; hämta/
lämna, handikapp- och korttidsparkering för besökande
måste prioriteras.

Akutmottagningen kan nås från Södra Järnvägsgatan
intill huvudentrén eller Värendsgatan. De akuta transporterna sker till en entré vid Värendsgatan.
Viss del av patienterna behöver liggande transporter
och dessa har behov av entréer försedda med skärmtak
och avskildhet. Placering av dessa är inte utrett i förslaget.
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Domkyrkan

Resecentrum

Angöringsyta och huvudentré

Parkeringshus P

Busshållplats

Plats för avsläppning, cykelparkering och ett
par tillgängliga parkeringar

Befintligt P-hus i behov av renovering samt
anpassningar, bland annat vändslinga,
tillgängliga parkeringar, cykelparkering och
direktaccess till nya sjukhusentrén.

Södra Jä

rnvägsga
tan

Ambulansangöring

Skyddat läge inom byggnaden

Huvudentré

Angöringsyta och Akutentré

Ambulans

Plats för avsläppning, cykelparkering och en
del parkeringar, dock inte hela behovet.

Angöring Teknisk
försörjningsbyggnad

P
H1

A1

Akutentré

Godsmottagning

Trädgård

Värendsg
atan

Möjlig
redundansbyggnad
teknik

Strandväge

n

J1

sgatan

U1
U2

Trädgårdsgatan
Parkeringshus J1

Park

Grönt tak

K1
D1

J2

Angöring Teknisk
försörjningsbyggnad

I

Nytt större parkeringshus med förutom
personalparkering delar av akutens behov av
parkeringsplatser.

Godsmottagning

Ny gata genom området med möjlighet till
byggtrafik, sjuktransporter och räddningstjänst samt eventuella sekundärentréer.
Samt gående och cyklister.

Lastgård och logistikflöde i plan 1,
under vårdbyggnad samt biotoptak på
plan 3.

L1

Växjösjön

G
F

Södra Esp

Parkering på L-tomten

Nya byggnad L innebär att parkeringar nära
befintlig akut utgår. Ersättningsplats fram
tills ny placering akut ej lokaliserad.

lanaden

Angöring bårhus

Ramp ner till bårhusgarage med angöring
för transporter. I marknivå entré för gående.

Möjlig sekundär angöring

Befintligt entréläge för akuten kan eventuell
bli sekundärentré om direkt transport till
plan 3 säkerställs.

Park
0

20

Skala 1:1500 (A3)

Sjukhuset trafiköversikt 2050
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DAGLJUSUTREDNING
I samband med att byggnader började certifieras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, bland annat det svenska
systemet ”Miljöbyggnad”, har dagsljus använts mer
och mer som en väsentlig parameter för bra inneklimat. Trots att kravet funnits med i BBR länge så finns
det många tolkningar om vad kravet är. Det lagburna
kravet är BBR och AFS där BBR avser människor i allmänhet medan AFS avser arbetsplatsens utformning.
Kravet enligt Miljöbyggnad är ett självpåtaget tilläggskrav av byggherren och avser i första hand rum för stadigvarande arbete.

En kortfattad redovisning av dagsljuskrav finns nedan.
Regelverk
Boverkets Byggregler (text ur BBR):
Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer
än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång
till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med
hänsyn till rummets avsedda användning.
Exempel på utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt
i andra byggnader än bostäder kan vara klassrum i skolor
och patientrum i vårdlokaler.
”God tillgång på dagsljus” enligt BBR innebär en
dagsljusfaktor på 1,0 %.
Miljöbyggnad Silver
DF ≥ 1,0 %
AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning (Text ur AFS 2020:1,
137 § )
”Arbetsplatser ska vara utformade så att de kan ge
tillfredsställande dagsljus och utblick under arbetsdagen.
Om kravet i första stycket inte går att uppfylla på grund av
att
1. varken ombyggnad eller flytt till lokaler med dagsljus och
utblick är rimlig, eller
2. verksamhetens art medför att det inte är möjligt med
dagsljus och utblick, ska åtgärder vidtas som så långt som
möjligt kompenserar för bristen på dagsljus och utblick.”

Länssjukhuset Ryhov Region Jönköpings län. Stadsbyggnadpris 2020
Arkitekt: Liljewall Foto: Carl Ander och Kalle Sanner

God tillgång på dagsljus och kvalitativ utblick har mycket
positiva effekter för bland annat välmående, sömn och
minskad stress. Utblickar ger ”information för orientering,
upplevelse av väder och årstid, omväxling för att
motverka tröttande enformighet och en minskad känsla av
instängdhet.”
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Eftersom området förtätas och kravet på dagsljus i
utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt finns
i flera styrande dokument som BBR, AFS och Miljöbyggnad har en första analys av möjligheten att klara
kravet genomförts.
I figurer redovisas exempel på de fasadytor, markerade
med blått, som indikerar att det är svårt att erhålla rum
som uppfyller godkänt dagsljus enligt byggreglerna.
Analysen visar att det generellt är de två nedre planen
som innebär stora utmaningar att placera verksamheter
där människor vistas mer än tillfälligt.
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A
C

B
TAKPLAN ETAPP 5+EXPANSION ORIENTERINGSPLAN
1 : 5000

A

C

B

Dagsljusutredning
Rött indikerar exempel på de fasadytor där det går att erhålla rum som uppfyller godkänt dagsljus enligt byggreglerna.
Blått indikerar exempel på de fasadytor där det är svårt att erhålla rum som uppfyller godkänt dagsljus enligt byggreglerna.
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Tidlinje

ALLMÄNT
Beskrivningen är översiktlig och något mer utförlig
för skeden fram till år 2032. Som underlag för planering och för att skapa framförhållning behövs en väl
genomarbetad strategisk utvecklingsplan som omfattar
både fastighetens och vårdens behov.
Varje etapp omfattar flera moment och i praktiken blir
det som ett hjul med olika skeden av ombyggnad, evakuering, rivning som frigör ny byggnadsyta, tillbyggnad, ibruktagande.
En effekt av att bygga i etapper är att det går att
ompröva lokalbehov successivt. Under varje etapp
behöver besluts- och planeringsprocess påbörjas för
kommande etapp.

SAMTLIGA ETAPPER
Region Kronoberg har skissat på förflyttningar av
enskilda verksamheter inom varje etapp för att pröva
möjligheter och se begränsningar. Tester av olika scenarier för flyttkedjor har påverkat den föreslagna etappindelningen och placering av olika verksamheter. Grundstrukturen för området och byggnader är generell och
medger alternativa inplaceringar av verksamheter utöver de föreslagna.
Under en 30-års period kommer befintliga byggnader
och även de som byggs i första etappen att hinna bli
föremål för anpassning, ombyggnad och teknisk upprustning. Det är inte medtaget i följande scenarie.

• Kulvert i plan 1 byggs ut under samtliga nya
byggnader
• Renovering och anpassning av vårdlokaler i E, F
och G efter behov
• Anpassningar med tillfälliga entréer och
angöringar
• Översyn och revidering av den strategiska
utvecklingsplanen
• Byggarbetsplatser intill befintliga byggnader som
är i drift innebär begränsningar och störningar

SAMMANFATTNING UTVECKLING AREA
I tabellen nedan redovisas hur mycket som rivs inför
respektive etapp, hur mycket som byggs samt summerad tillgänglig yta efter varje etapp.

Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3
Etapp 4
Etapp 5
Expansion efter 2050
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2
m2 BTA
Rivning
Ny prod m BTA
Genomförande Tillgänglig yta
per etapp Ack.
per etapp Ack.
År
BTA
2 900
2 900
18 000
18 000 2023-2028
129 600
16 400
19 300
35 900
53 900 2028-2032
149 100
13 800
33 100
17 800
71 700 2033-2037
153 100
18 300
51 400
12 300
84 000 2038-2043
147 100
21 700
73 100
14 100
98 100 2044-2048
139 500
41 400 114 500
77 700 175 800
Efter 2050
175 800
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ETAPP 1 2023-2028
•
•
•
•
•

Förlängning av kulvert för teknisk försörjning
Rivning av Q
Nybyggnad av byggnad L1
Påbyggnad av G
Evakuering av H, R, S, T, X

Nybyggnation i denna etapp
Befintligt
Evakuering i denna etapp inför rivning

Etapp 1
48
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ETAPP 1 2023-2028

ETAPP 2 2028-2032

Etapp 1

Syftet med etapp 1 är att kunna verkställa nödvändiga evakueringar för kommande etapper och för detta
behövs den nya byggnaden L1samt påbyggnad av G.
När dessa är klara kan H, R, S, T och X evakueras.
Genom rivning av byggnad Q kan markområdet för
byggnation av byggnad L1 frigöras. L1 är den första
byggnaden med våningshöjder enligt den nya strukturen. För att uppfylla tekniska krav och kritiska samband för framtida verksamheter ligger plan 4 och uppåt
högre än motsvarande våningsplan i de befintliga byggnaderna.
Användningen av lokalerna i L1 bestäms av omflyttningar och behoven av att evakuera verksamheter från

ETAPP 3 2033-2037

ETAPP 4 2039-2044

ETAPP 5 2044-2048

R, S och T. De nedersta planen 0 och 1 inrymmer
skyddsrum, strålningsbunkrar med dess stödfunktioner
samt patologi och bårhus. Plan 2, 3 och 5 är disponibelt
för vårdavdelning, dagvård eller mottagning.
Plan 4 byggs för IVA och postoperativ avdelning som
en förberedelse för nästa etapp då operationsavdelningen flyttar till angränsande U1. Plan 5 är ett teknikplan
och över det förbereds för eventuell helikopterlandningsplats.
Kritiska samband

De vårdkritiska sambanden berörs inte i etapp 1 förutom att barnakuten flyttar till byggnad F, ovanför akutmottagningen för vuxna.

3 Godsmottagning
7
4

4 Neonatal
3 Förlossning
1 Röntgen

BB
Operation

4 Preop
4 Operation
1 Sterilcentral
1 Akutvårdsavdelning

Barnakut2 mottagning
4

4
1
1 Ambulanshall
Akutmottagning

Kritiska samband -Förslag på hur de kritiska
sambanden kan placeras i denna etapp

1

Postop
IVA

Besöksflöde

Logistik
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EXPANSIONSMÖJLIGHET
ETAPP
3 20XX-20XX

Några konsekvenser

• Parkeringsplatser nära akutvårdsmottagningen
tas bort, ersättningsplatser behövs.
• Byggområdet kan vara svårt att inrymma inom
fastigheten.
• Gator behöver stängas av i perioder, bland annat
för ny kulvert under Värendsgatan.
• L1 ryms inom gällande detaljplan och planeras
för att i nästa etapp byggas ihop med U, för
vilken det krävs ny detaljplan.
• L1 byggs enligt nya principsektion med högre
våningsplan än befintliga byggnader.
• Strålningsverksamheten lämnar byggnad X.
• För att bygga ut kulvert för teknisk försörjning
krävs tillstånd.
• Nya vårdavdelningar med en-patientrum är
möjliga i byggnad L1.
• Utredning behövs för att säkerställa bästa
placering av helikopterlandningsplats.
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ETAPP 2 2028-2032
• Rivning av H, R, S, T, X, reservkraft- och
fjärrvärmecentral
• Nybyggnad av U1
• Ny entrébyggnad A1 och nytt publikt stråk
• Ny förbindelsegång mellan L1 och I över
Värendsgatan
• Ny parkering i J1
• Ny reservkraft- och fjärrvärmecentral
• Evakuering av A, C, delar av D
• Plan 4 i L1 tas i bruk
Nybyggnation i denna etapp
Befintligt
Evakuering i denna etapp inför rivning
Tidigare etapper
Etapp 2
50
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ETAPP 1 2023-2028

ETAPP 2 2028-2032

ETAPP 3 2033-2037

ETAPP 4 2038-2043

ETAPP 5 2044-2048

EXPANSIONSMÖJLIGHET
ETAPP
3 20XX-20XX

Etapp 2

Syftet med etapp 2 är att skapa en ny byggnad för teknikintensiv vård samt förbereda för kommande etapper genom en ny entrébyggnad och teknikbyggnader.
Etappen inleds med rivning av byggnad H, R, S, T och
X. Vårdbyggnad U byggs i tre delar och den första U1
ligger inom etapp 2.
Möjligheten att koppla samman nybyggnader i etapp
1 och 2 gör detta till ett bra läge för en bred byggnad
förberedd för teknikintensiv vård. Placeringen och
etappindelningen styrs av evakuering och rivning av R,
S och T. Även X behöver rivas för att skapa tillräckligt
mycket sammanhängande vårdyta.

Med byggnad U1 skapas lokaler för teknikintensiv
vård och cirka 4 500 m2 BTA kan tas i bruk. Enligt en
separat utredning av Liljewall arkitekter kan det finnas
möjlighet att placera 12 salar på plan 4 med vissa stödfunktionen på annat våningsplan. För att möta behovet
av 15 salar år 2050 krävs att U1 byggs samman med U2
i nästa etapp.
Plan 1 i byggnad U1 är under mark och används för
interna flöden, skyddsrum, teknik och service. Plan 2
är delvis i markplan med dagsljus och är avsett för servicefunktioner. Sterilcentral eller mottagningar kan förläggas här. Plan 3 är det publika planet och lämpar sig
för verksamheter med många besökare. Tillfällig placering av akuten på plan 3 kommer att utredas. Både plan

Placering av akutverksamhet
på plan 3 i U1 under
etapp 2-4 behöver utredas

3 Godsmottagning

4 Operation
2 Sterilcentral 4
4
4

Postop
IVA

Preop

1

1 Akutvårdsavdelning

4 Neonatal
3 Förlossning
1 Röntgen

4 BB
Barnakut2 mottagning
Akut1 mottagning
Ambulans1 hall

Kritiska samband -Förslag på hur de kritiska
sambanden kan placeras i denna etapp

Besöksflöde

Logistik
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3 och 4 förbereds för teknikintensiv vård. Då operationsavdelningen är placerad på plan 4 behöver våningen ovanför reserveras för ventilation. Däröver smalnar
byggnaden av i en byggnadsstruktur med flyglar i plan
7-9 för vårdavdelning, dagvård eller mottagning. Avdelningar kan byggas i en T-formad struktur, vilket ofta
efterfrågas vid nybyggnad för att skapa god överblick.
Plan 10 är ett teknikplan.
Via ingång från Södra Järnvägsgatan i ny entrébyggnad
ankommer besökarna i nivå med gatan och tas med
trappa och hiss ner ett halvt plan till plan 3 som är det
framtida planet för besöksflödet. Entréstråket ska när
alla etapper är klara passera mellan vårdbyggnad D1
(etapp 4) och akutbyggnad K1 (etapp 5) bort till en
förbindelsegång över Trädgårdsgatan till mottagningar
och vårdavdelningar i sjukhusets södra del. Entrén med
gångstråket behövs för avstängningar under kommande
etapper.
Text fortsätter på sidan 53
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ETAPP 2 2028-2032
• Rivning av H, R, S, T, X, reservkraft- och
fjärrvärmecentral
• Nybyggnad av U1
• Ny entrébyggnad A1 och nytt publikt stråk
• Ny förbindelsegång mellan L1 och I över
Värendsgatan
• Ny parkering i J1
• Ny reservkraft- och fjärrvärmecentral
• Evakuering av A, C, delar av D
• Plan 4 i L1 tas i bruk
Nybyggnation i denna etapp
Befintligt
Evakuering i denna etapp inför rivning
Tidigare etapper
Etapp 2
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Kritiska samband

Ny teknisk försörjning byggs för el, kraft och VVS. Det
behövs för att lämna fri mark åt den nya huvudentrén
inom samma etapp och för att skapa ett redundant
säkert system. Byggnaderna är placerade så att de kan
nås av transporter och minska störning för vårdverksamheten. Två lägen i varsin ytterkant av området som
inte kräver rivning av vårdverksamhet har lokaliserats,
ett i nordost, och ett i väster.
Parkeringshuset byggnad P vid Södra Järnvägsgatan
byggs om så att det går att nå den nya huvudentrén
direkt från garaget medan parkeringshuset byggnad I
på Trädgårdsgatan evakueras till provisorisk plats utanför fastigheterna för att ett nytt och större parkeringshus ska kunna byggas.

Några konsekvenser:

Ny lokalisering med ett sammanhängande våningsplan
4 i byggnad U1 och L1 för operation, IVA, pre- och
postoperativ avdelning. Förlossningsavdelningen och
neonatalvården är kvar i byggnad G på plan 3 och 4,
vilket gör att transport med hiss krävs mellan förlossning och operation. BB behöver flytta från byggnad D
plan 7 för att säkerställa samband. Sambandet mellan
operation och akuten behöver utredas för eventuell placering av akuten i L1/U1 plan 3 t.o.m. etapp 4.

Nya byggnader vid Södra Järnvägsgatan och Strandvägen dras in en bit och kan på sikt erbjuda en platsbildning som stärker mötet mellan innerstaden och Växjösjön.
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• Förslaget kräver ny detaljplan för CLV-området.
• Etappen bedöms innehålla flera deletapper med
extraordinär planering.
• Svårighet att säkerställa flöden mellan kvarter
för logistikcentral och övriga sjukhuset samt
separera gods- och besöksflöde.
• Provisorisk parkering behöver lösas i
angränsande område.
• Operationsavdelningens del 1, IVA, pre- och
postop blir klar.
• Nya teknikbyggnader möjliggör ny entrébyggnad
• Kopplingen mellan byggnad E och D bryts för
att k.omma åt att riva A och C.
• Det finns svårigheter i att koppla samman både
över och under Trädgårdsgatan, vilket behövs
för att trygga besöks- och godsflöde samt
byggtrafik.
• Nya vårdavdelningar med en-patientrum och
möjlighet till så kallad T-struktur i byggnad U1.
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ETAPP 3 2033-2037
• Rivning av A, C inklusive kopplingar över
och under Trädgårdsgatan
• Nybyggnad av U2 inklusive kopplingar över
och under Trädgårdsgatan
• Evakuering av D, Ä
Nybyggnation i denna etapp
Befintligt
Evakuering i denna etapp inför rivning
Tidigare etapper
Etapp 3
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ETAPP 1 2023-2028

ETAPP 2 2028-2032

ETAPP 3 2033-2037

ETAPP 4 2038-2043

ETAPP 5 2044-2048

Etapp 3

Kritiska samband

Byggnad U2 byggs som en förlängning av U1. Då
samtliga våningsplan följer den generella strukturen
kan operationsavdelningen expandera in i U2.

Operationsavdelningen kan färdigställas med 15 salar.
Förlossning i U1/U2 plan 4. BB placeras på plan 7 i
U2, medan neonatal ligger på plan 4 i befintlig byggnad
G, ett avsteg från de kritiska sambanden till förlossningen.

Parkeringshuset vid Södra Järnvägsgatan renoveras
någon gång under etapp 3-5.

EXPANSIONSMÖJLIGHET
ETAPP
3 20XX-20XX

Några konsekvenser

• Rivning och nybyggnation mitt i kvarteret
förutsätter att Trädgårdsgatan är öppen samt att
det finns nya förbindelsegångar och kulvertar.
Det är inte utrett när gatan kan öppnas.
• Svårighet att säkerställa flöden mellan kvarter
för logistikcentral och övriga sjukhuset samt
separera gods- och besöksflöde.
• Sambanden mellan operation, förlossning och
neonatalvården förbättras.

Placering av akutverksamhet
på plan 3 i U1 under
etapp 2-4 behöver utredas

3 Godsmottagning
4 Preop
4 Operation 7 BB
2 Sterilcentral 4 Förlossning
4
4

Postop
IVA

4
1

Neonatal
Röntgen

Kritiska samband -Förslag på hur de kritiska sambanden kan
placeras i denna etapp

1 Akutvårdsavdelning
Barnakut2 mottagning
Akut1 mottagning
1 Ambulanshall

Besöksflöde

Logistik
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ETAPP 4 2038-2043
•
•
•
•

Rivning av D, Ä
Nybyggnad av D1
Kulvert plan 1
Evakuering av M, K
Nybyggnation i denna etapp
Befintligt
Evakuering i denna etapp inför rivning
Tidigare etapper

Etapp 4
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Etapp 4

Några konsekvenser

Med etapp 4 fortsätter utvecklingen i den norra delen.
Godsmottagningen behöver byggas i ett nytt läge då
det inte går att uppdatera befintlig byggnad med pågående verksamhet. Byggnad D1 för godsmottagning placeras mot Strandvägen där det går att utnyttja tomtens
lutning ner mot öster och att marknivån ligger nära
golvnivån för plan 1. Målet är att det framtida godsflödet ska samlas på plan 1. Vald placering för D1 gör att
gods kan tas från godsmottagning med ramp ner till
plan 1, utan att behöva transporteras med hiss.

verksamhet som kräver höga våningshöjder till exempel
restaurang eller konferensrum nära huvudentrén. Plan
4 kan nyttjas för röntgenavdelningen.
Lastgården byggs över och kan bli en innergård på plan
3 med biotoptak och uteplatser för en restaurang vid
entréstråket.
Kritiska samband

• Utrymme för röntgenavdelningen färdigställs
i etapp 4 men kan inte tas i fullt bruk förrän
i etapp 5 på grund av kritiska samband till
akutmottagningen. Utrustningsinvesteringen
senareläggs.
• Fram till nästa etapp då akutmottagningen
flyttar till nordvästra hörnet samsas transport till
godsmottagning med akuta transporter på en del
av Strandvägen.

Oförändrade samband. Plan 4 i D1 reserveras för röntgenavdelning.

Byggnad D1 följer principsektionen där plan 3 och
4 kan nyttjas för teknikintensiv vård eller annan
Placering av akutverksamhet
på plan 3 i U1 under
etapp 2-4 behöver utredas

4 Preop
4 Operation 7 BB
2 Sterilcentral 4 Förlossning
4
4

Postop
IVA

4
1

1 Godsmottagning

1 Akutvårdsavdelning

Neonatal

Barnakut2 mottagning

Röntgen

Akut1 mottagning
1 Ambulanshall

Kritiska samband -Förslag på hur de kritiska sambanden kan
placeras i denna etapp

Besöksflöde

Logistik
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ETAPP 5 2044-2048
•
•
•
•
•

Rivning av M, K
Nybyggnad K1
Kulvert plan 1
Evakuering av E
Rivning av E
Nybyggnation i denna etapp
Befintligt
Evakuering och rivning i denna etapp
Tidigare etapper

Etapp 5
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Etapp 5

Kritiska samband

Med etapp 5 kan akutmottagningen och röntgenavdelningen erbjudas nya lokaler.

När etapp 5 är klar år 2050 återfinns de kritiska sambanden för akutmottagningen norr om Trädgårdsgatan och de för operationsavdelningen söder om gatan.
Dessa är sammanlänkade med förbindelsegångar. På
båda sidor finns det samband som uppfylls med hjälp
av hiss då tomtens area inte räcker till att ha alla verksamheter med kritiska samband på ett plan. Tre avsteg
har identifierats från övergripande förutsättningar;

Byggnad K1 i det nordvästra hörnet följer principsektionen där plan 3 och 4 kan nyttjas för teknikintensiv
vård eller annan verksamhet som kräver höga våningshöjder. På plan 3 placeras akutmottagning med möjlig
entré från Södra Järnvägsgatan. Byggnaden dras in
från Värendsgatan för att ge plats åt närparkering och
ambulansangöring. Från K1 går det att nå operationsavdelningen via en förbindelsegång i plan 4 över Trädgårdsgatan.
Plan 4 i K1 och D1 kan tas i anspråk för röntgenavdelning. Akutvårdsavdelning (AVA) förläggs över akutmottagningen i K1 plan5.

• Hissning krävs för samband mellan neonatal,
BB och förlossning.  (90 höjdskillnad mellan
neonatal och förlossning).
• Hissning krävs mellan akutmottagningen och
röntgen. Sambandet säkerställs med akutröntgen
på akutmottagningen.

• Horisontellt i stället för vertikalt samband mellan
operation/ IVA och akutmottagning/ röntgen.
Några konsekvenser

• Kritiska samband tillgodoses till viss del med
hiss.
• Byggnad D1/K1 skulle kunna vara högre till
förmån för lägre U1/U2 men det är inte möjligt
eftersom det finns behov av stora ytor under
etapp 1 och 2 för att kunna tomställa byggnader.
• Redundant försörjningssystem för gods.
• Separerade flöden har åstadkommits.

Barnakut3 mottagning
3 Akutröntgen 5 Akutvårdsavdelning
Akut3 mottagning 4 Röntgen

3 Ambulanshall

1 Godsmottagning

4 Preop
4 Operation 7 BB
2 Sterilcentral 4 Förlossning
4
4

Postop
IVA

4

Neonatal

Kritiska samband -Förslag på hur de kritiska sambanden kan
placeras i denna etapp

Besöksflöde

Logistik
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2050 OCH FRAMÅT
• Rivning av F, G, I
• Nybyggnad av D2, F1, G1, I1, J3, U3

Expansionsmöjlighet efter 2050
Befintligt
Tidigare etapper

Expamsionsmöjligheter
60
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2050 och framåt

I uppdraget ingår att se hur sjukhusets area kan öka
med 30 procent efter år 2050.
Genom att byggnad E kan rivas cirka år 2050 tillskapas
ledig markyta, en så kallad ”frimärkstomt”. Det öppnas
då en möjlighet att fortsätta med successiv förnyelse
med en ny byggnad i taget; bygga, evakuera, riva, bygga
och så vidare. Nya byggnader behöver då bli större än
de som rivs för att erhålla 30 procent expansion.
D2 är en påbyggnad och utbyggnad av D1. Det går om
det ligger verksamheter på plan 3 som kan evakueras.
F och G är kompakta byggnader idag, de kan ersättas
en i taget med smalare och högre byggnadsvolymer
som släpper in mer dagsljus.
I1 kan efter evakuering ersättas med en större byggnad.

7. GENOMFÖRANDE

Några konsekvenser

• Kvar från år 2021 finns bara parkeringshuset vid
Södra Järnvägsgatan samt vissa kulvertar.
• Kraven för utökning i olika etapper fram till
2050 och därefter har medfört att byggnad U1/
U2/U3 blir fyra våningar högre än D1/K1 efter
30 procent expansion. Med en annan planering
och om en ny detaljplan så tillåter, kan D1/
K1 bli högre till förmån för ett lägre U1/U2/
U3. Det skulle ge mer dagsljus till D1/K1 och
möjlighet till fler vårdlokaler, till exempel för
mottagningar och dagvård högre upp i D1/K1,
närmre huvudentrén.
• Efter den maximala utbyggnaden finns inte
någon ledig markyta kvar, det blir återigen svårt
att successivt riva och ersätta byggnader om alla
behövs för den utökade vårdverksamheten.
• Antalet parkeringsplatser har inte utökats
jämfört med år 2021.

J1 byggs till för att skapa redundant elkraft.
På den mark som friställts år 2050 då byggnad E rivs
kan U3 byggas som en förlängning av U1/U2.
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8. SLUTSATSER OCH FORTSATTA UTREDNINGAR
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Denna utredning avser att redovisa en lösning för hur
Region Kronbergs beräknade lokalbehov för vård fram
till år 2050 kan implementeras på Centrallasarettet
Växjö (CLV).
Areabehovet på 135 000 m2 BTA för stipulerat vårdinnehåll år 2050 har erhållits av Region Kronoberg.
Areabehovet har redovisats i grova kategorier exempelvis ”slutenvård”, ”högteknologisk vård” där stödmaterial som PTS, evidens, analyser från akademin
och referensprojekt varit stöd för analys av respektive
verksamhets areabehov. Vårdbehovet har varit utgångspunkt för dimensionering av byggnadstyper och hur
etapperna delats upp.
Inom ramen för denna utredning har ingen verksamhetsdialog för specifika lokallösningar på CLV genomförts. Utredningsunderlaget har varit det underlag som
utarbetats i samband med analysen av ett Nytt Akutsjukhus i Räppe. Utöver det har lokalplanerare på regionen löpande haft dialog med verksamheten på CLV.
För att kunna genomföra en tydligare och säkrare konsekvensbeskrivning av tänkta lösningars effekter måste
ovan nämnda dialoger genomföras.

8. SLUTSATSER OCH FORTSATTA UTREDNINGAR

Tiderna för respektive etapp är grova bedömningar
och får ses som ett sätt att uppskatta tiden för ett tänkt
genomförande. Det förutsätts att etapperna går in i
varandra, vilket betyder att planering, projektering och
beslutsprocess för nästkommande etapp pågår samtidigt som byggproduktion. Analyser visar att varje
genomförandeetapp troligen delas upp i mindre produktionsetapper.
Studien är genomförd under tre månader hösten 2021,
en kort tid för att analysera samtliga förutsättningar
av en väsentligt ökad vårdkapacitet för ett befintligt
sjukhus i drift. Den korta tiden innebär att det finns
outredda faktorer med hänsyn till ett genomförande.
Vanligtvis genomförs en komplett förstudie under cirka
2 år, vilket ska ställas i relation till utredningens genomförandetid på ett kvartal.
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Redovisat förslag initierar till fortsatt utredning men
det finns några grundläggande frågeställningar som
måste analyseras djupare. Förslaget identifierar några
faktorer som på ett avgörande sätt kan påverka möjligheten för ett genomförande av den tänkta fastighetsutvecklingen. Dessa är
• Utredningen utgår ifrån att en ny detaljplan tas
fram som möjliggör föreslagen utveckling av
CLV-området.
• Att teknisk försörjning succesivt kan
utökas på ett sådant sätt att de följer
MSB´s rekommendationer för den Robusta
Sjukhusbyggnaden, för såväl teknik som logistik,
under samtliga etapper.
Praktiskt genomförande med hänsyn till vård, logistik
samt tid för respektive etapp har inte detaljstuderats
och kan vara kritiskt för att nå det stipulerade behovet
till 2050.
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Om den befintliga tekniska försörjningskulverten
som är placerad i berg inte kan utökas i befintligt läge
kommer det att generera ytterligare ett separat utredningsbehov om etappindelning, redundansmöjligheter,
analyser med säkerhet etc, för hela sjukhusets tekniska
försörjning över tid.

Utöver ovan identifierade avgörande förutsättningar har ytterligare ett antal väsentliga utredningsbehov
identifieras. Med väsentliga menas att de fördjupade
utredningarna möjligen kan identifiera konsekvenser
som kan ha stor påverkan på genomförandet. Några av
utredningsbehov med denna karaktär är:
• Fördjupade verksamhetsdialoger om etapper,
förflyttningar och rimlighet för kritiska samband
inte är genomförda. Etappindelningen kan
påverka vården mer än vad som bedömts inom
ramen för utredningen.
• Riskanalys för att bibehålla vårdens kritiska
flöden och redundans i logistik under hela
byggprocessen.
• Omvärldsbevakning för det framtida
vårdbehovet med hänsyn till bland annat ”Nära
vård”.
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Om resultatet av identifierade kompletterande och fördjupade utredningar visar på en genomförbarhet så kan
följande konstateras:
Det går att
• uppfylla behovet av lokaler för stipulerat
vårdbehov år 2050.
• förnya CLV successivt fram till 2050 genom en
ny struktur av byggnader som svarar på kraven
från modern vård, med ny utrustning och teknik.
• förnya CLV successivt till ett sjukhusområde
med god logistik och teknisk försörjning.
• uppfylla behovet av lokalyta med ytterligare 30
procent efter år 2050.
• bibehålla yta ca 41 000 m2 BTA (F, G, I), för
att på sikt flytta den högintensiva vården och
genomföra anpassad renovering fram till 2050.
• åstadkomma separerade flöden eftersom
befintlig och utökad kulvert för teknisk
försörjning i berg underlättar detta.
• skapa nya mer behovsanpassade våningshöjder
genom att de gamla våningshöjderna kan möta
de nya högre, på flera plan (upp till plan 3).
• åstadkomma den kritiska byggnadsarean i ett
plan på ca 4 800 m2 BTA i en och samma etapp.
Kritisk byggnadsyta är den största ytan som
måste finnas i ett plan och i samma byggnad för
att uppfylla ett verksamhetsbehov.
• åstadkomma en ny huvudentré i norr.
• skapa en ny godsmottagning.
• förstärka ”rutnätsstaden” genom att skapa
siktstråk genom CLV utmed Trädgårdsgatan.
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Eftersom utredningen avser en första analys så är detaljeringsgraden grov. Mer preciserade data för att redovisa en tänkbar lösning kräver fördjupade analyser efter
hand.

8. SLUTSATSER OCH FORTSATTA UTREDNINGAR

Ytterligare utredningar inför genomförandet:
• Fördjupad analys om flyttning av verksamheter
utan evakuering till annan tomt.
• Skapa mer än två gemensamma våningsplan för
samtliga byggnader, plan 1 och 3.
• Uppfylla MSB rekommendationer på teknisk
robusthet över tid.
• Hitta en placering av redundansbyggnad, primärt
ljudproblem med reservkraft i stadsmiljö med
bostäder.
• Lämplig och möjlig placering av
helikopterlandningsplats.
• Dagljuskravet i Miljöbyggnad Silver 3.1 i en
del av byggnadernas nedre plan på grund av
förtätningen.
• Bedöma risker av produktionsavbrott.
• Studier av hur entréfunktioner och
parkeringsbehov kan tillgodoses genom hela
planen.
• Genomlysning av godslogistik inklusive
godsmottagning.
• Logistikutredning kring tekniska stödsystem, t.ex
rörpost, AGV.
• Fördjupad utredning av energisystem.
• Fördjupad trafikutredning av konsekvenser för
staden med en utökning på CLV.
• Utredning extern teknisk försörjning.
• Omvärldsbevakning för det framtida
vårdbehovet med hänsyn till bland annat Nära
vård.
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En exploatering på befintliga tomter i centrala Växjö
för att etablera ett modernt akutsjukhus som möter
det vårdbehov som redovisats för 2050 innebär att ett
gediget förarbete och genomlysning av konsekvenserna och förutsättningar för etableringen måste genomföras och får ta tid.
Utredningen konstaterar att det troligen krävs drygt
70 000 m2 rivning /demontering av befintliga byggnader och att det uppförs ca 95 000 m2 BTA nya
anpassade byggnader.
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2021-12-17

• AFS 2020;1 -Arbetsplatsens utformning
• Akutsjukhus i Växjö -Bedömda konsekvenser
av ”Vårdalternativ 2” på centrallasarettet i
Växjö, 2021-06-17 inkl bilagor
• BBR -Boverkets författningssamling
• BOV, Byggenskap och vårdhygien -3:e utgåvan,
2016-09-08
• Den robusta sjukhusbyggnaden -En
vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader, juli
2021
• Fastighetsutvecklingsplan för Centrallasarettet
Växjö 2019-03-25
• Framtidens vårdinnehåll vid Nytt Akutsjukhus
Växjö -Dimensioneringsrapport, 2021-03-16
-Sirona
• Förstudie: Bygga om- och till centrallasarettet
Växjö på befintlig tomt eller bygga nytt sjukhus
strax utanför Växjö stadskärna, 2019-04-11
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• Gröna Kronoberg 2025, 2019
• Hållbara Växjö 2030 -Ansvar – Nytänkande Resultat, 2019-09-24
• Hållbarhetsmål Nytt Akutsjukhus Växjö utgåva
5, 2021-03-28
• Miljöbyggnad3.1-Manualbefintligbyggnad
• Miljöbyggnad 3.1-Manual nybyggnad
• Närmare Kronobergaren -Utvecklingsstrategi
inom hälso- och sjukvård 2017-2027
• Region Kronobergs hållbarhetsprogram 20192023

• Sammanslagen detaljplan: Central lasarett
Växjö Detaljplan, 2017-03-21
• Sammanställning framtidens mottagning 202101-25
• Sammanställning framtidens vårdavdelning
2021-04-16
• Strukturplan Växjö Centrallasarett, 2011-05-20
• Trafikutredning-planförslagCLV2.0,2021-1215
• Växjö stad -Kulturmiljö av riksintresse,
Länsstyrelsen Kronoberg, 2014

Ytterligare dokument är framtagna av Region Kronoberg
parallellt med denna utredning, dessa är:
3.1Trafikutredning,Sweco2021-12-17
3.2 Risk och konsekvensanalys
3.3 Kvalitetsgranskning, Liljewall 2021-12-17
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