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Bilaga 5 – Jämförelse mellan de båda alternativen
I denna bilaga redogörs för möjligheter och risker med alternativ byggnation av nytt sjukhus i Räppe
och byggnation av nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0. Möjligheter och risker presenteras utifrån
olika perspektiv, där olika expertfunktioner inom Region Kronoberg har fått alternativen
presenterade för sig och sedan fått bedöma och lämna inspel på respektive alternativ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patientsäkerhet – Sjukhusledning, chefläkare och verksamhetschefer inom sjukhusvården
Vårdproduktion – Sjukhusledning och verksamhetschefer inom sjukhusvården
Vårdhygien – Representanter från vårdhygien
Medarbetare – Sjukhusledning inklusive HR
Byggnad- och fastighet – Projektkontor nytt sjukhus i Räppe samt fastigheter
Robusthet – Projektkontor nytt sjukhus i Räppe samt fastigheter
Service och logistik – Regionsservices ledningsgrupp
Miljö och hållbarhet – Projektkontor nytt sjukhus i Räppe samt fastigheter
Trafik och infrastruktur – Regionens infrastrukturstrateg samt representant från
Länstrafiken
10. Ekonomi – Ekonomi- och planeringsavdelningen, Projektkontor nytt sjukhus i Räppe
samt fastigheter
Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

Nytt sjukhus i Räppe
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1. Patientsäkerhet
1.1 Möjligheter
Nytt sjukhus i Räppe
• Bättre möjlighet att uppnå kritiska vårdsamband än i
alternativet CLV 2.0.
• Planering av vårdens samband har i detta alternativ pågått
under en längre tid än på CLV 2.0, vilket innebär en mer
genomtänkt plan av för att uppnå dessa samband.
• Mindre behov av kompromisser i lokalernas placering och
av vårdens samband.
• Bättre förutsättningar för ambulanstillgänglighet, inklusive
sekundär transporter till regionsjukhus.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• Behöver inte flytta all verksamhet och medicinskteknisk
utrustning samtidigt vilket bland annat innebär att det inte
blir lika resurskrävande för medicinteknisk kompetens.
• En flytt av acceleratorer på strålenheten i detta alternativet
skulle innebära att en installation skulle utföras närmre i tid
och kunna bytas ut i samband med flytten.
• Möjlighet att anpassa innehåll och lokaler efter hand.
• Placeringar av enheter och flöden är kända av personal och
patienter.

• En neonatalavdelning och barn- och ungdomsavdelning
planerade från grunden möjliggör nödvändig vårdutveckling
med familjemedverkan enligt barnkonventionen.
• All verksamhet ska flyttas under relativt kort tidsperiod,
vilket enbart medför ett begränsat uppehåll i behandling,
elektiv verksamhet och tillgänglighet.

1.2 Risker
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Risk för störningar i akuta flöden under pågående flytt men
under begränsad tid.

• Nackdel ur ett patientsäkerhetsperspektiv att projektet tar
längre tid att genomföra än Räppe-alternativet.

• All utrustning ska fungera från dag 1, vilket förutsätter att
det finns tillgång till back up-möjligheter.

• Svårigheter att upprätthålla kritiska vårdsamband när olika
enheter flyttar. Sambanden förändras utifrån varje flytt,
vilket påverkar flöden och rutiner under lång tid.

• Eventuellt ökade kostnader (än beräknat) medför risk för
undanträngningseffekt utifrån ekonomisk synvinkel.
• Kräver en detaljerad flyttplan så att produktionen störs
minimalt i flytt av medicinteknisk utrustning.
• Större risk för flyttskador av på MT- utrustning.
• Mer störning i strålproduktionen i detta alternativ,
acceleratorerna behöver bytas innan eventuell flytt till
Räppe cirka år 2030.
• Förlängda svarstider för provsvar under flytt.
• Patientsäkerhetsproblem kan uppkomma om
patientsäkerhet inte beaktas och prioriteras under hela
processen. Finns ingen anledning att utgå från att detta
skulle ske, men patientsäkerhet är en aktiv process som
kräver ständig bevakning.

• Alternativet stöder på ett sämre sätt kritiska samband,
exempelvis hissning mellan BB och neonatalavdelning samt
den direkta närheten mellan operation, IVA och
uppvakningsavdelningen. Hissning utgör en risk under
transport av patient, i synnerhet vid transport av kritiskt
sjuka patienter, både p.g.a. utrymmesskäl (mycket utrustning
samt fler personal) samt p.g.a. fördröjning i transporttid.
När det gäller förlossning i förhållande till neonatal bedöms
att dessa risker är överhängande och att de bör undvikas i
möjligaste mån. Vad gäller AVA i förhållande till akuten rör
de patienter som snabbt bör flyttas mellan akutrum på
akuten till obs platser på AVA.
• Elektiv verksamhet påverkas i samband med olika skeden i
byggnationen under lång tid.
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1.2 Risker (forts.)
Nytt sjukhus i Räppe
• Risk att investering i ny utrustning skjuts fram till det att
sjukhuset står klart.
• Risk för verksamhetsstörningar i nya lokaler, vilket kan
påverka patientsäkerheten. Påverkan kan exempelvis vara
att ventilation inte fungerar eller att inte rätt saker inte följer
med vid flytt.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• Merparter av verksamheter har något samband (utöver
kritiska samband) som riskerar störas under längre period
med risk för patientsäkerhet samt försämrad tillgänglighet.
• Förlängd tid till vård när ambulans ska köra in i centrum.
• Planeringen för ombyggnation och främst utökning av
operationssalar innebär flera års fördröjning (2037) i
jämförelse med Räppealternativet
• Flera temporära flöden under flyttperioden påverkar
patientsäkerhet och följsamhet till rutiner, vilket skapar
patientsäkerhetsrisker vid hjärtstoppslarm, MIG. Osäkert
att hitta vid flera flyttar samt långa vägar att förflytta sig.
• Två flyttar för barnverksamheterna inkl. neonatal
intensivvård/akutverksamhet innebär störningar och
patientsäkerhetsrisker för en mycket känslig patientgrupp.
• Elektiv verksamhet påverkas i samband med olika skeden i
byggnationen under lång tid.
• Viktigt att tänka på det viktiga sambandet mellan operation
och förlossningen samt förlossningen och
neonatalavdelning. Kan inte vara långa transportsträckor.
• Störningar vid sprängningsarbeten och rivningar påverkar
produktion och försenar behandlingar i det dagliga arbetet.
• Buller vid ombyggnation utgör en risk för prematurfödda
barn vars vårdsituation måste vara lugn och dämpad under
många veckor i följd.
• Påverkan av medicinsk utrustning vid sprängningsarbeten
och rivningar.
• Alternativet ger svårigheter att bevara säkerheten på
sjukhuset jourtid. Svårt att avgränsa akuta flöden respektive
elektiva flöden som kan stängas och låsas.
• Svårt för patienter att ta sig till sjukhuset under lång byggtid.
• Tidsperspektivet i sig är en risk. Om CLV 2.0 ska stå klart
först framåt 2050 kommer verksamhetsplaner att behöva
uppdateras flera gånger på vägen.
• Ökad risk för oförutsedda stopp i planerat byggprojekt med
alla de del moment som ska ske - vilket svårligen kan
överblickas – och därtill oförutsedda patientsäkerhetsrisker.
• Nödvändig vårdutveckling inom förlossnings- och
neonatalvård är idag eftersatt pga. lokalsituationen och
förskjuts ytterligare framåt.
• Ombyggnation i akutpräglad verksamhet som inte tillåter
nerdragningar (förlossning, neonatalvård, akutmottagningar)
ger osäker platstillgång och risk för förseningar av arbetet.
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2. Vårdproduktion
2.1 Möjligheter
Nytt sjukhus i Räppe
• Produktionsökning kan ske snabbare och samtidigt inom
samtliga medicinska enheter.
• Ändamålsenliga lokaler ger bättre flöden och större
effektivitet.
• All verksamhet ska flyttas under relativt kort tidsperiod,
vilket medför ett begränsat uppehåll i behandling och
tillgänglighet av elektiva verksamheter under denna tid.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• All verksamhet ska flyttas under upprepade tillfällen och
under lång tid, vilket medför begränsat uppehåll i
behandling och tillgänglighet av elektiva verksamheter
under denna tid.
• Ändamålsenliga lokaler ger bättre flöden och större
effektivitet.

• Elektiv verksamhet påverkas under flytt under begränsad
tid.

2.2 Risker
Nytt sjukhus i Räppe
• All utrustning ska fungera från dag 1, vilket förutsätter att
det finns tillgång till back up-möjligheter.
• Flytt av utrustning ger produktionsbortfall.
• Påverkan på opererande verksamheter och
mottagningsbesök i samband med flytt.
• Eventuell försening av inflyttning kan medföra behov att
använda gammal utrustning i befintliga lokaler på CLV.
• Förlängda svarstider för provsvar under flytt.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• Merparter av våra olika verksamheter har något samband
(utöver sk kritiska samband) vilket riskerar att störas under
längre period med risk för negativ patientsäkerhet samt
försämrad tillgänglighet.
• Stor nackdel att AVA och akuten kommer ha kontakt via
hiss (inte på samma plan), man tappar väldigt mycket i ett
tätt och nära samarbete där man hjälper varandra över
gränser, detta funkar sämre om man är på olika plan.
• Utökning av operationssalar klara i ett sent skede (2037),
påverkar produktion och kapacitet under tiden.
• Påverkan på elektiva flöden i samband med olika flyttar.
• Sprängningsarbeten och rivningar under pågående
verksamhet innebär produktionsbortfall beroende av tex
buller, damm, vibrationer samt påverkan på medicinteknisk
utrustning.
• Eventuell flytt av avancerad utrustning ex. röntgen, dialys
och sterilcentral kommer att ge produktionsbortfall under
relativt lång tid.
• Klinisk fysiologi kan komma att hamna skiljt från röntgen
vilket kommer att påverka produktionen då mer och mer
utrustning samutnyttjas.
• Begränsningar att skapa ändamålsenliga lokaler, befintlig
struktur minskar flexibilitet.
• Expansionsmöjligheten saknas för IVA under längre tid,
viktigt under exempelvis pandemi.
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3. Vårdhygien
3.1 Möjligheter
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Att bygga utan att exponera patienter för byggdamm.

3.2 Risker
Nytt sjukhus i Räppe
• Somliga verksamheter får fördröjd tid till inflyttning i nya
lokaler, vilket innebär längre tid i lokaler med bristfällig
vårdhygienisk standard. Exempel på verksamheter som får
förlängd till inflyttning vid alternativ Räppe är:
 viss högteknologisk vård.
 vissa vårdavdelningar.
• Ett antal år efter inflyttning kommer renovering behöva ske
samtidigt på Räppe, eftersom hela byggnaden stått klar i
princip samtidigt.
• Risk för legionellatillväxt i tappvattensystem om
vattenledningar fylls innan de används/spolas.
• Flytt till ett nytt sjukhus kräver noggrann planering och
förberedelse t ex risk att material förorenas.
• Detaljerade tekniska lösningar eller krav är svåra att
beskriva i dagsläget eftersom utvecklingen går snabbt och
hälso- och sjukvården måste vara möjlig att anpassa när
vården utvecklats.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• Somliga verksamheter får fördröjd tid till inflyttning i nya
lokaler, vilket innebär längre tid i lokaler med bristfällig
vårdhygienisk standard. Exempel på verksamheter som får
förlängd tid till inflyttning vid alternativ CLV 2.0 är:
 viss högteknologisk vård.
 operationsavdelningen i sin helhet.
 infektionsavdelningen, som i dagsläget inte är tillräckligt
stor, har delade patientsalar, få rum med ingång utifrån
och trånga personalutrymmen.
• CLV 2.0 beräknas stå klart ca 2045. Till detta kan komma
oförutsedda händelser, som skjuter fram denna tidpunkt
ytterligare. Detta innebär att ombyggnation i befintliga
lokaler under ca 30 år kommer behövas.
• I genomförda och planerade renoveringar har
kompromisser gjorts med kvalitén eftersom de är tänkta för
kort sikt (CLV 8 år), till exempel sterilteknisk enhet, dialys,
neonatal.
• Ventilationen är otillräcklig i de flesta lokaler.
Infektionsavdelningen har till exempel betydligt färre
luftomsättningar än det som räknas som god standard.
• Vissa kliniker får vänta längre på full tillgång till
slutenvårdsplatser i enkelrum.
• Avloppssystemen är i dåligt skick och avloppsläckor ses
redan dag på CLV. Läckor från avloppssystem innebär
vårdhygieniska risker; för vilka sannolikheten ökar vid
förlängd vistelse i befintliga lokaler.
• Risk för brist på, ur vårdhygienisk synpunkt, ändamålsenliga
lokaler vid evakuering.
• Rivning och grävning kan påverka områden på långt håll.
Exempelvis kan vindriktning, luftfuktighet och
väderförhållanden påverka hur damm förflyttar sig.
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3.2 Risker (forts)
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Rivning (utomhus och inomhus), grävning och renovering
kan leda till att sjukdomsframkallande mikroorganismer och
sporer sprids i luften. Exempel på sådana mikroorganismer
är mögelsvamp (Aspergillus), Bacillus-arter och
Histoplasma. När personer med riskfaktorer, såsom nedsatt
immunförsvar, exponeras för dessa mikroorganismer finns
risk för sjukdom och dödsfall. Det innebär att vissa
patientgrupper med mycket nedsatt immunförsvar behöver
hänvisas till annat sjukhus under vissa perioder.
Exponering kan exempelvis ske:
 vid förbipassage av byggområdet inklusive
lossningsplatser till byggområdet.
 om mikroorganismerna, via damm, kommer in i
omkringliggande byggnader via exempelvis fönster eller
ventilation.
 om personalens kläder kontamineras av damm
innehållande mikroorganismer.
 om rivningsdamm når friskluftsintagen.
 om damm faller ned från otäta innertak i samband med
vibrationer som i samband med byggnation.
 vid ombyggnation i de hus som ska renoveras,
exempelvis fortsatt vanligt med arbete ovan undertak.
• Rivning och grävning kan påverka områden på långt håll.
Exempelvis kan vindriktning, luftfuktighet och
väderförhållanden påverka hur damm förflyttar sig.
• Friskluftsintag nås av damm från rivning och grävning.
• När vattenledningar kopplas ihop mellan nya och gamla
byggnader finns risk för spridning av biofilm innehållande
legionellabakterier. När personer med riskfaktorer
exponeras för legionella finns risk för sjukdom och dödsfall.
• Ingrepp i ventilations- och vattensystem kan påverka lokaler
som inte är involverade i själva byggarbetsplatsen.
• Flöden korridorer. Då nybyggnation och renovering pågår
måste planering ske så att flöden av patient och material
separeras från flöden relaterade till byggnation. Säkra
byggfria vägar kommer vara svårt att uppnå.
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4. Medarbetare
4.1 Möjligheter
Nytt sjukhus i Räppe
• Attraktivt att arbeta i nytt, modernt sjukhus vilket kan öka
möjligheterna att rekrytera och behålla nya medarbetare.
• Att arbeta i nya, moderna och ändamålsenliga lokaler ökar
arbetstillfredsställelsen anställda. Det skapar en vi-känsla för
hela sjukhuset och stolthet över sitt jobb och sin
arbetsplats. Det leder till bra prestationer och god vård.
• Attraktionseffekterna uppnås snabbare och för alla
medarbetare och verksamheter.
• Säker och hälsofrämjande arbetsmiljö till följd av lokaler
som är anpassade för verksamheten och patienten vilket
också ökar patientsäkerheten som är ytterligare en viktig
faktor för arbetstillfredsställelsen.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• De verksamheter som har bra lokaler kan fortsätta att
bedrivas i nuvarande form vilket av medarbetarna kan
upplevas tryggt och positivt utifrån ett ekonomiskt och
hållbarhetsperspektiv.
• Centralt läge vilket gynnar cykelpendlare och pendlare med
lokal- och regionbussar.
• Centralt läge kan upplevas attraktivt av medarbetare.
• Gemensamma, standardiserade lokaler ökar flexibiliteten,
patientsäkerheten och tryggheten för medarbetarna. Detta
kan uppnås, om än senare än i alternativet Räppe.

• Gemensamma, standardiserade lokaler ökar flexibiliteten,
patientsäkerheten och tryggheten för medarbetarna. Detta
kan uppnås tidigare än i alternativet CLV 2.0.
• Ökad tillgänglighet för bilpendlare.

4.2 Risker
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Viktigt att det finns direktlinjer med buss från Växjö station
till sjukhuset för att minimera restiderna och bra cykelvägar
från centrum och olika stadsdelar till sjukhuset.

• Mångårig byggarbetsplats på sjukhusområdet kommer att
upplevas stökigt och besvärande med många tillfälliga och
föränderliga logistiska lösningar.

• Nya arbetsrutiner utifrån nya lokaler och medicinsk
utrustning kan inledningsvis upplevas patientosäkert,
ineffektivt och otryggt.

• Om ombyggnationerna påverkar negativt på patienterna
och vårdrutinerna eller om de innebär andra störningar i
verksamheten inverkar det även negativt på arbetsmiljön
och arbetstillfredsställelsen vilket minskar attraktionskraften
för att kunna behålla och rekrytera nya medarbetare och kan
försämra prestationerna, vårdkvalitén och produktionen.

• Ökat bemanningsbehov under flyttprocessen vilket innebär
minskade möjligheter till ledigheter/återhämtning och krav
på hög flexibilitet hos medarbetarna.

• Informations- och kommunikationsmissar kan påverka
patientsäkerheten och arbetsmiljön mycket negativt vid
såväl planerade som oförutsedda förändringar i lokalerna.
• Osäker tidplan skapar oro och missnöje.
• Risk att regionen inte ses som en attraktiv arbetsgivare om
sjukhuset skall vara en byggarbetsplats under lång tid.
• I genomförda och planerade renoveringar har
kompromisser gjorts med kvalitén.
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5. Byggnadsteknik och fastighet
5.1 Möjligheter
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Detaljplanens flexibilitet avseende exploateringsgrad
medger stor expansionsmöjlighet i framtiden.

• Etappindelning ger möjlighet att arbeta med den senaste
fastighetsteknik.

• Organisation: Kontinuitet i projektledningsorganisationen.

• Mindre byggprojekt ger större möjlighet till
konkurrensutsättning i anbudsskede.

• Tekniska system. Automatiserade logistiksystem byggs som
en fungerande helhet och levererar full effekt från början.
• Byggnation utanför tätort i närhet av större trafikleder på en
nära obebyggd yta kommer avsevärt förenkla transporter,
kranplacering och arbetsplatsetablering under byggnation.

• Mindre byggprojekt ger en ökad möjlighet till intern
projektstyrning.
• Frihet att välja aktuella byggsystem.

• Rationell produktion. Storleken på entreprenaden gör att en
mycket hög produktionstakt uppnås. Detta genom hög
andel standarliering och upprepning.
• Inga verksamheter/tredje part att ta hänsyn till på tomten.
• Projektledningen har möjlighet inför varje upphandling
välja strategi för att nå så hög kostnadseffektivitet kontra
risk som möjligt.
• Kan välja optimal byggnadsstruktur såsom byggnadsbredd
och våningshöjder oberoende av anslutande byggnader.
• Ett enhetligt fastighetsautomationssystem.

5.2 Risker
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Tidplan: Risk att inte klara av den planerade framdriften
utifall kravställningen ifrån vården förändras, alternativt
svårighet att hitta yrkesmän.

• Tidplan: etappindelning riskerar att inte sluttiden på
projektet som helhet håller på grund av fem efterföljande
separerade projekt, t.ex. upphandlingar.

• Ekonomisk risk vid igångsättande av tidskritiska arbeten
innan riktkostnaden för fas 2 arbeten sjukhusbyggnad är
slutligt överenskommen.

• Sannolikt att oförutsedda kostnader framkommer i
samband om-, till- och nybyggnation.
• Detaljplan: Risk att detaljplaneändringen som krävs från
etapp 2 inte godkänns.
• Ekonomisk risk: Efter att L-huset byggts upptäcks att
kommande etapper inte kommer att hålla budget. Det
strategiska valet visar sig vara fel men investeringar har skett
i nya byggnader, så planen tvingas slutföras till en högre
kostnad och med kompromisser på slutprodukten.
• Omfattande byggtrafik invid stor offentlig samlingspunkt
under lång tid innebär risk för tredje man.
• Bristande brandskydd under entreprenadetapperna kan
påverka verksamheten negativt.
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6. Robusthet
6.1 Möjligheter
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Goda möjligheter att möta rekommendationerna från MSB
avseende redundant försörjning (värme, kyla, el, tele, data,
vatten, spill- och dagvatten, gas) enligt kravnivå från Region
Kronoberg.

• Goda möjligheter att möta rekommendationerna från MSB
avseende redundant försörjning (värme, kyla, el, tele, data,
vatten, spill- och dagvatten, gas) enligt kravnivå från Region
Kronoberg. Sker etappvis.

• Tillsammans med Växjö kommun kan robustheten och
krisberedskapen totalt stärkas för de västra delarna i Växjö
genom samordnad planering.

• Vid nybyggnation/ombyggnation av byggnader kan
försörjningssystemen tydligt sektioneras. Även annan typ av
sektionering är möjlig, exempelvis per plan, avdelning,
funktion. Detta bidrar till att begränsa störningars påverkan.

• Försörjningssystemen kan tydligt sektioneras per
byggnadskropp. Även annan typ av sektionering är möjlig,
exempelvis per plan, avdelning, funktion. Detta bidrar till
att begränsa störningars påverkan.
• Redundant vattenförsörjning från egen reservvattentäkt,
separerad från det kommunala vattensystemet.
• Enhetliga tekniska lösningar. Detta ger en ökad
igenkänningsgrad hos driftpersonal, vilket minskar risken
för handhavandefel i händelse av störningar som kräver ett
snabbt agerande.

• Redundanta vattenserviser (ledningar) och dedikerad
reservvattenvolym.
• Etappindelning ger möjlighet att arbeta med den senaste
tekniken.
• Avbrottsfri kraft på hela sjukhusbyggnaden kompletteras i
respektive etapp och färdigställs i sin helhet efter etapp 5.

• Få antal fabrikat i reservdelshållning.
• Heltäckande avbrottsfri kraft på hela sjukhusbyggnaden
samtliga elanslutningar är UPS och reservkraftsmatade.
• Tekniska försörjningssystem byggs ringmatade. Genom att
bygga ringmatade system får varje byggnadskropp två
oberoende försörjningsvägar.

6.2 Risker
Nytt sjukhus i Räppe
• Besparingar riskerar eventuella nedskärningar av
redundans/robusthet.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• Besparingar riskerar eventuella nedskärningar av
redundans/robusthet.
• Genomförande av teknikkulvert under mark.
• Under den långa byggtiden kommer flertalet omkopplingar
behöva göras på mediaförsörjningen. Det innebär att
sjukhuset periodvis kommer ha en lägre redundans än
normalt.

Jämförelse Räppe och CLV 2.0
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7. Service och logistik
7.1 Möjligheter
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Möjligt att göra rätt från början utifrån ett flödesperspektiv,
möjlighet att serva vården så effektivt som möjligt.

• Möjlighet att anpassa sjukhusbyggnaden över tid och efter
vårdens ändrade behov, och således serviceorganisationens
behov.

• Större möjligheter att standardisera servicetjänster i
byggnader med hög generalitet.
• Bättre placering av sängtvätt och lokalvård – skapar bättre
förutsättningar.

• Närhet till centrum, befintlig kollektivtrafik och
Sigfridsområdet

• Möjligt att efterleva vårdhygieniska riktlinjer tidigare än
CLV 2.0.
• Automatiserade logistiklösningar som frigör vårdtid är
snabbare på plats.

7.2 Risker
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Många stora parallella projekt medför risker t.ex. resursoch kompetensbrist. Är vi rustade som organisation?

• Byggarbetsplats under lång tid påverkar tillgängligheten för
patienter, personal och besökare.

• Ökat avstånd till Sigfridsområdet riskerar att medföra ett
ökat behov av transporter, personal och yta (totalt sett).
Idag finns en driftorganisation på CLV. Driftorganisationen
kan komma att behöva utökas.

• Tung trafik i centralt läge som ökar med mer byggtrafik
(utmaning med järnvägsbron ex.).

• Risk att trafiklösningar inte blir klara i tid (beroende av
försörjning till sjukhuset).

• Mer manuellt arbete uppstår genom bla. ställtider, ändrade
flöden och ökade hygienkrav genom pågående byggprojekt
under många år (behov av utökade resurser).

• Flytten till Räppe kräver mycket planering, vilket innebär ett
ökat resursbehov.
• Förseningar riskerar att påverka CLV genom ökat resursoch investeringsbehov.

• Osäkerhet kring genomförbarhet och konsekvenser och
beroende av detaljplan.

• Mycket störning genom byggarbeten.
• Ny servicebyggnad planeras i ett mycket sent skede.
• Städning i gamla lokaler är mer resurskrävande.
• Lång tid innan helhetslösningen är på plats.

Oavsett alternativ:




Med hänsyn till krisberedskap för offentliga kök behöver frågan utredas
All försörjning måste säkerställas oberoende av vilket alternativ som väljs. Kommer t.ex. MAdepån att kunna ställa om och möta framtida krav på det som vi kommer att efterfråga? Behövs
lagerhållning (ev. försörjningscentral) i egen regi?
Tekniska logistiklösningar (automation) kräver en särskild typ av utrustning (t.ex. vagnar för AGV
och sängar som tål maskinell rengöring). Omställning/investering
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8. Hållbarhet och miljö
8.1 Möjligheter
Nytt sjukhus i Räppe
• Goda förutsättningar för effektivt resursutnyttjande och
arbete med återbrukat material.
• Större möjligheter till ytor för rekreation, lek och
rehabilitering på sjukhusområdet både genom tomten och
gröna tak.
• Goda förutsättningar att uppnå en låg energianvändning.
• Goda förutsättningar för en hög andel egenproducerad
energi t.ex. i form av solceller på tak.
• Goda förutsättningar att tillgodose dagsljusbehov.
• Större möjligheter att applicera innovativ teknik som till
exempel separering och återvinning av gråvatten, vilket
också driver utvecklingen framåt.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• Goda förutsättningar för effektivt resursutnyttjande och
arbete med återbrukat material när rivning och byggnation
sker på samma plats.
• Bättre resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan då
hus E, F, G och I behålls. En fullständig klimatjämförelse
har dock inte genomförts.
• Centralt läge – goda möjligheter att cykla och gå, främst för
personal. Goda möjligheter att resa kollektivt, främst för
patienter och besökare men även personal.
• Utnyttja gröna tak som rekreationsyta och
klimatanpassningsåtgärd.

8.2 Risker
Nytt sjukhus i Räppe
• Samverkan med kommunen behövs för att resonera kring
hur man kan öka chanser till att de lite bättre byggnaderna i
beståndet sparas och nyttjas till annan verksamhet. T.ex.
hus F och G.
• Utmaning att behålla den höga andelen personal som cyklar.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• Mindre takyta och därmed sämre förutsättningar för
solceller och egenproducerad energi.
• Mer komplext att nå en låg energianvändning.
• Dagsljusbehov svårare att uppfylla vid förtätning av CLV.
• Förtätning ger mindre möjligheter till grön utblick och
rekreationsytor (gröna tak är dock en möjlighet).
• Verksamhet intill byggarbetsplats påverkar ljudmiljö och
trafiksituationen.
• Vid eventuell helikopterplatta kan buller påverka
omkringliggande verksamheter och boende i utanför
sjukhusområdet i något högre omfattning är i Räppealternativet.
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9. Trafik och infrastruktur
9.1 Möjligheter
Nytt sjukhus i Räppe
• Bussterminal i direkt anslutning till entré bidrar till god
tillgänglighet och en attraktiv kollektivtrafik.
• Minskad biltrafikbelastning, inklusive serviceresor och
godstrafik kopplade till sjukhuset, i centrala Växjö.
• Samlade parkeringsmöjligheter inom tomten bidrar till
tydlighet och tillgänglighet för bilister
• Omfattande satsningar på infrastruktur i sjukhusets närhet
bidrar till att utveckla Växjös infrastruktur, exempelvis ny
tågstation, ny trafikplats, ny tunnel under riksväg 23 och nya
anslutningsvägar.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• Idag väljer många anställda gång-, cykel- eller kollektivtrafik
till arbetet. De resvanor och resmönster som finns bland de
anställda på CLV idag kan behållas.
• I direkt närhet till länets stora kollektivtrafiknod Växjö
Resecentrum, dit en stor del av länets busstrafik och all
tågtrafik angör. Dock ett visst gångavstånd och
höjdskillnader för de som har svårt att gå.
• Trädgårdsgatan fungerar som en central gata genom
området och kan bidra till ökad tillgänglighet och kortare
gångavstånd för besökare då det möjliggör angöring
närmare entréer och mottagningar.

9.2 Risker
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Större andel av de anställda kommer att få längre
resväg/tidsåtgång till arbetet.

• Relativt stor andel av bilparkeringsbehovet behöver, likt
idag, lösas på kommunal gatumark.

• Riskerar att bidra till ökad biltrafik samtidigt som sjukhuset
bidrar till att utveckla stråket Alvesta-Växjö

• En redan tidvis ansträngd trafiksituation i centrala Växjö
riskerar att förvärras ytterligare när staden växer, vilket
delvis påverkar tillgängligheten till CLV.

• Busstrafiken genom Bergsnäs kommer bli omfattande, dock
till stora delar med elbussar som är tystare än dagens
biogasbussar.
• Risk att omfattande satsningar på infrastruktur som krävs i
sjukhusets närhet, exempelvis ny tågstation, ny trafikplats,
ny tunnel under riksväg 23 och nya anslutningsvägar inte
finns på plats när sjukhuset öppnar.
• Stor satsning på ny busstrafik och förändrat upplägg för
tågtrafiken krävs för att det ska vara attraktivt att resa
kollektivt till det nya sjukhuset.
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10. Ekonomi
10.1 Möjligheter
Nytt sjukhus i Räppe

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0

• Stordriftsfördelar i upphandling och genomförande.
Attraktivt projekt i branschen som materialleverantörer,
entreprenörer och tjänstebolag vill bli förknippade med kan
ge medvind i upphandlingar och resurstillsättningen.

• Investeringsbeslut på etapp 2-4 kan tas på fastställd kalkyl
avseende byggkostnad.

• Avvakta med att inreda översta våningen till ett senare
skede utifall dimensioneringen kan medge detta.

• Totalkostnaden för projektet fördelas över en längre tid.

• Möjlighet att pausa/ justera tider på etappstart om detta
skulle vara önskvärt.

Gemensamma möjligheter för båda alternativen
• Effektivisera ytor i nästa skede.
• Möjlig medfinansiering från fonder för innovativa tekniska lösningar.
• Investeringsbeslut kan tas på fastställd kalkyl avseende byggkostnad.

10.2 Risker
Nytt sjukhus i Räppe
• Utmaning att bemanna projektorganisationen med
erfarenhet av megaprojekt, som kan innebära att man
behöver köpa högre andel extern kompetens.

Nytt sjukhus på befintlig tomt, CLV 2.0
• Tider på etapper kan förskjutas och orsaka följdproblem
(ekonomi/tid).

• Ekonomisk risk vid igångsättande av tidskritiska arbeten
innan riktkostnaden för fas 2-arbeten sjukhusbyggnad är
slutligt överenskommen.
Gemensamma risker för båda alternativen
• Alla dimensionerande verksamhetsbeslut har ännu ej fattats.
• Risk att inte klara av den planerade tidplanen utifall kravställningen ifrån vården förändras.
• Kalkyl i underlag baseras på nyckeltal och kostnadsbedömda antaganden.
• Oförutsedda händelser, t ex markförhållande som är svåra att förutse.
• Svårbedömd driftkostnadsbedömning gällande omflyttar.
• Lagförändringar.
• Materialbrist, ex cement.
• Finansiell risk (högre ränta), att resultatmål ej uppnås, prognosticerad skatteutveckling uteblir.

