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1. INLEDNING
Denna rapport, benämnd Fastighetsplan för sjukhuset 
i Räppe, utgår från det förstudiearbete som genomförts 
fram till sommaren 2020. Rapporten redovisar möjligheten 
att placera en sjukhusbyggnad på den föreslagna tomten. 
Hänsyn har tagits till storlek och komplexitet för sjukhus-
byggnaden, möjliga trafikflöden, tomtens förutsättningar 
med avseende på utsikt, vattenkontakt och sparande av 
äldre stora träd på tomten mm. De olika förutsättningarna 
som ligger till grund för ställningstaganden finns redovisa-
de i rapporten.

Beslutet om nytt sjukhus togs våren 2019. I förstudien 
studeras förutsättningarna för att bygga ett modernt akut-
sjukhus.

Förstudien kommer att följas av ett programskede, sys-
temhandlingsskede och bygghandlingsskede, samt byggna-
tion, inrednings- och utrustningsskede, innan byggnaden 
kommer att vara klart att ta emot patienter. 

1.1 SYFTE OCH BAKGRUND
Vid val av tomt utgick beslutet från en sjukhusbyggnad 
med innehåll och komplexitet liknande nuvarande akut-
sjukhus i Växjö. Slutliga ställningstaganden beträffande 
innehållet för vårdverksamheten analyseras under 2020. I 
avvaktan på slutliga besked av vårdverksamheten redovi-
sas här vilka möjligheter samt begränsningar som den fö-
reslagna tomten ger för byggnader, trafik och försörjning 
inklusive framtida tillbyggnader.

1.2 STYRANDE STRATEGIER OCH PRINCIPER 
Målbild 2027 - Nära vård
Närmare Kronobergaren - utvecklingsstrategi inom hälso- och sjuk-
vården 2017-2027 är grunden för den långsiktiga utveck-
lingen av hälso- och sjukvården. Den övergripande målbil-
den Närmare Kronobergaren innebär:
• Nära vård med fokus på öppen vård och flexibilitet
• Nära individen med hög grad av delaktighet

Utvecklingsstrategin redovisar följande målbild för 2027:
• Primärvården är basen och vägen in till vården
• Vården bedrivs nära individen med tydligt fokus på 
öppen vård
• Vi ger patienten stöd till rätt vårdnivå utifrån behov och
sjukdomstillståndets komplexitet
• Nya digitala stöd ökar möjligheten att själv främja sin 
egen hälsa

De strategiska inriktningarna för att nå målen 2027:
• I Kronoberg ska vården vara till för alla
• Vården ska vara nära och samordnad
• Invånarna ska kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa 
och vård
• Patientens behov ska mötas av kompetens och glädje.

Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på 
vårdcentraler och i hemmiljö, påverkar det nya sjukhusets 
innehåll samt lokalbehov och ska vägas in före beslut om 
sjukhusets lokalprogram. Prioriteringar inom folkhälsoar-
betet utgår bl a från den länsgemensamma folkhälsopo-
licyn En god hälsa för alla – för hållbarutveckling och tillväxt i 
Kronobergslän. 

God livsmiljö och hälsa
Kronobergs Hållbarhetsprogram 2019-2023 innehåller fyra 
fokusområden. Det första handlar om God livsmiljö och hälsa 
med fyra övergripande mål och flera delmål. Nedan följer 
de fyra övergripande målen:
• Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd
• Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande samt främja hållbara levnadsvanor
• Vi ska minska den negativa påverkan på miljö och hälsa 
från vår användning av läkemedel och kemikalier
• Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande 
och hållbara

MÅLBILD 2027
NÄRA VÅRD

STYRANDE
STRATEGIER

PLANERINGS
PRINCIPER
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Styrande planeringsprinciper
Planeringsprinciper för byggnation av ett nytt akutsjukhus 
i Växjö är framtagna utifrån hälso- och sjukvårdslagens de-
finitioner av god vård. Nedan följer fem styrande principer 
för Region Kronoberg, fastställda av Regionfullmäktige.

Patientsäkerhetsprincipen 
Patientsäkerhetsprincipen är den viktigaste överordnade 
principen som ska prövas vid konflikt med andra princi-
per.  Principen utgår från att kvalitet och säkerhet ska vara 
optimal för patienten, det vill säga minimera vårdskador 
och smittspridning men också säkra att rätt kompetens är 
på rätt plats i rätt tid.

Flödesprincipen
Flödesprincipen strävar efter att optimera patientens väg 
genom hela vårdprocessen, det vill säga patientens samt-
liga kontakter inom och utanför sjukhuset. Principen 
stärker planeringen för strategin ”Närmare Kronoberga-
ren” och personcentrerad vård. Principen omfattar också 
att separerade publika och icke publika flöden det vill säga 
sängar, personal och gods ska separeras från besökande 
och gående patienter och med stor hänsyn till integritet.

Orienterbarhetsprincipen 
Orienterbarhetsprincipen beskriver att det ska vara enkelt 
att hitta och orientera sig inom sjukhuset och dess ytterom-
råden. Respektive våningsplan ska vara överblickbara och 
tydliga för personal. Det ska finnas vägledande standard 
som grund i rummens innehåll samt hög grad av igenkän-
ning vid utveckling av typspecifika lokaler vilket är speci-
ellt viktigt vid akuta situationer. Principen stärker också att 
lokalerna ska främja att sjukvård, utbildning och forskning 
integreras i den kliniska vården. Samverkan ska 
underlättas genom att skapa gemensamma mötesplatser 
för interaktion mellan universitet, högskola, näringsliv, 
kommuner och andra samverkansparter.

Generaliserbarhetsprincipen 
Generaliserbarhetsprincipen stärker planeringsförutsätt-
ningarna genom att lokalerna i möjligaste mån utformas 
standardiserat. Program för Teknisk Standard (PTS) är en 
del av ett ledningssystem i lokalförsörjningsprocessen som 
syftar till att effektivt kvalitetssäkra och ständigt förbätt-
ra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara 
lokaler, till exempel genom tillämpning av evidensbaserade 
konceptprogram samt nationella typrum och riktlinjer.

Hållbarhetsprincipen 
Hållbarhetsprincipen framhåller sjukhusets attraktiva, 
säkra och läkande miljö för patient, personal och anhöriga 
och utgår från evidensbaserad design och beprövad erfa-
renhet. Planeringen ska också ske utifrån ekonomisk, eko-
logisk och social hållbarhet. Det betyder optimalt resurs-
utnyttjande samt långsiktigt användbara byggnader. Social 
hållbarhet handlar om att bygga långsiktigt och stabilt där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls och trygga att-
raktiva platser skapas.

Övriga planeringsförutsättningar
Barnrättsbaserade beslutsunderlag
Beslut om byggnation av ett nytt sjukhus är i alla dess delar 
ett beslut som berör barn och unga. Därför ska barnkon-
sekvensanalyser genomföras vid de beslut i hela proces-
sen som påverkar barn och unga. Region Kronoberg har 
tagit fram en modell för barnrättsbaserade beslutsunder-
lag. Denna ska användas och bifogas övrigt beslutsunder-
lag. Det barnrättsbaserade underlaget bereds av projektets 
ledningsgrupp, med stöd från Region Kronobergs barn-
rättstrateg.

Medborgardialog
Regionstyrelsen har i riktlinjer för Region Kronobergs 
medborgardialog fastställt olika metoder för medborgardi-
alog. Metod för medborgardialog väljs efter den fråga som 
ska beslutas. 

Den robusta sjukhusbyggnaden - 2020
Samtidigt som projektet startade, remitterade MSB en ny 
utgåva av ”Den robusta sjukhusbyggnaden – 2020” vilken 
har varit vägledande vid val av tekniska systemlösningar 
och säkerhet.

PATIENTSÄKERHETSPRINCIPEN

- Lokalernas ska utformas så att de kan 
förhindra vårdskador och försvåra 
smittspridning. 

- Lokalerna ska stödja att rätt kompetens 
kan vara på rätt plats i rätt tid. 

- Lokalerna ska utformas så att transporter-
na av svårt sjuka patienter minimeras. 

- Prioritera en- och två-patientrum.

FLÖDESPRINCIPEN

- Lokalerna ska understödja patienternas 
väg genom vården 

- Utformningen ska minimera patient- och 
personalförflyttningar

- Patientbehov går före organisationsbehov 

- Lösningar ska ge effektiv logistik

HÅLLBARHETSPRINCIPEN

- Sjukhuset ska ha en attraktiv, säker och 
läkande miljö 

- Projektet ska ha kostnadskontroll samt 
planera för ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet 

- Byggtekniken ska medföra lång livslängd 
av fastigheten samt miljövänlig teknik ska 
användas 

- Lösningar ska förenkla framtida justeringar

ORIENTERBARHETSPRINCIPEN

- Det ska vara enkelt och lätt att hitta på 
sjukhuset för patienter, anhöriga och 
personal 

- Lokalerna ska underlätta för integrering 
mellan sjukvård, utbildning och klinisk 
forskning samt underlätta för samverkan 
med kommuner, universitet och högskolor

GENERALISERBARHETSPRINCIPEN

- Det ska vara hög grad av standardisering i 
lokalplaneringen 

- Det ska vara enkelt att byta funktion i 
lokalernaSTYRANDE

PLANERINGS
PRINCIPER

De styrande planeringsprinciperna är framtagna av region Kronoberg, 
utifrån hälso- och sjukvårdslagens defintioner av god vård.



FASTIGHETSPLAN         2020-09-216 SJUKHUSET I RÄPPE

2. PROCESS
Arbetet är upplagt som ett cykliskt arbetssätt i stället för 
som en ”stafett”. Detta cykliska arbetssätt passar in i ett 
utredningsarbete med många okända förutsättningar och 
där delbeslut och förutsättningar tas och konkretiseras vid 
olika tidpunkter. Alla förutsättningarna finns inte på plats 
men kommer succesivt att preciseras under förstudiearbe-
tet och sedan vidare under planeringsprocessen.

2.1 FORTSATT ARBETE
Hållbarhetsaspekterna, sociala, ekonomiska och ekologis-
ka, kommer att arbetas in i förstudien för att skapa för-
utsättningar för att projektet blir framgångsrikt. Projektet 
kommer att ha en hög miljöprofil. Stöd kommer bl a att 
tas från Regionens Hållbarhetsprogram. Hållbarhetsaspek-
terna kommer att fastläggas och tydliggöras inför fortsatt 
projektering och produktion. 

När vården har analyserat vilket behov som finns för sjuk-
huset i framtiden kommer ett lokalprogram att arbetas 
fram. Detta program kommer mer exakt att ange ytbeho-
vet för det nya sjukhuset. 

Möjlighet att var för sig skapa tillbyggnadsmöjlighet för de 
olika verksamhetsdelarna kommer att i detalj studeras. 

Parkeringsytors storlekar och uppdelningar med närhets-
krav till entréer ska konkretiseras. Detta gäller även för 
cykelparkeringar. Tomtens kvaliteter med avseende på vat-
tenkontakt och sparade träd ska mer i detalj värderas.

Analys kring angöringsvägar för olika trafikslag inklusive 
redundans för dessa har påbörjats. Utredningarna är ge-
nomförda men det kvarstår att ta ställning till vilket av de 
två tunnelalternativ under Rv 23 som ska gälla. För att kun-
na göra detta krävs att vi kan få mer information kring 
utformning av trafikplatsen RV 23 och Stora Räppevägen. 
Dels utformningen men även om trafikplatsen kommer att 
påverka sjukhustomten. Denna utredning genomförs av 
Trafikverket.

Detaljplanearbetet kommer att pågå under år 2020 och år 
2021. Inom ramen för förstudiearbetet kommer underlag 
för detaljplanen att arbetas fram. Detta gäller volymsstu-
dier, inplacering på tomten, krav från vården, servicefunk-
tioner, infrastruktur och hänsyn till försörjningssystemen. 
Även underlag för detaljplanen avseende den västra sidan 
kommer att utvecklas vidare.

2019 2020 2021

2019 2020 2021

DETALJPLAN

FÖRSTUDIE

DP ANTAGEN

LOKALPROGRAM

AVSLUTAS/KOMPLETTERAS

2020
VÅRDENS INNEHÅLL
NÄRA VÅRDEN

2019 2020 2021

VERKSAMHETSFRÅGOR

Samverkan Detaljplan, Förstudie och Vårdverksamhet
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2.2 DELTAGARE
I arbetet med att ta fram denna delrapport har från Region Krono-
berg deltagit:

Stefan Lundin, projektchef

Johnny Turesson, projektledare, detaljplan

Daniel Malmqvist, tf  projektledare trafik

Per-Olof  Söderlund, projektledare service

Ulla Wigberth Tholén, projektledare vård

Susanne Kjöller, lokalutvecklare vård

Från Sweco har följande medarbetare med nyckelroller deltagit:

Anna-Karin Jägare, arkitekt, uppdragsledare

Anders Melin, ansvarig arkitekt, specialist vårdarkitektur

Sara Hulthén, arkitekt, handläggare med samordning

Jenny Ryding Garmland, handläggande arkitekt vård

Gunilla Wembe, handläggande arkitekt, detaljplan

Kristin Schmitt,  handläggande arkitekt, utformning

Anela Tahirovic, arkitekt

Sara Tärk, handläggande landskapsarkitekt

Andreas Johansson, specialist logistik

Anders Walter, specialist miljö och hållbarhet

Malin Johansson, specialist trafik
Exempelillustration vy från entréhall
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Sjukhusbyggnad 
drygt 100 000 kvm

Redundant 
mediaförsörjning

Separat 
servicebyggnad

Helikopter 
landningsplats 

på taket

Gångväg runt 
Räppegölen

Gångbro över
Räppegölen

Möjlig byggnation
västra tomten

Sparade jätteträd

Möjlig byggnad på 
östra tomten 
200 000 kvm

Fönster ger
utblickar mot
Räppegölen

Hög miljöprofilHög miljöprofil

Bussangöring 
inomhus

Parkeringar
drygt 1000 platser

Redundansvägar
alternativa tunnel-
placeringar under 

Rv23
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3. SAMMANFATTNING
I denna Fastighetsplan har analyserats förutsättningarna 
för att bygga ett nytt sjukhus på föreslagen tomt i Räppe. 
Planen är gjord på ett övergripande sätt varför förändring-
ar av vårdens innehåll endast i mindre omfattning påverkar 
förutsättningar för lokaliseringen och förutsättningarna på 
tomten. Framtida förändringar inryms i den föreslagna be-
byggelsen som tillåter en total byggnadsarea på ca 200 000 
kvm.

SKALBYGGNADER
Vårdbyggnad
Byggnaderna i planen redovisas som skalbyggnader. Detta 
innebär att byggnaderna i sin storlek, uppbyggnad med hu-
vudkommunikationer mm, väl kan fungera som sjukhus-
byggnad med den komplexitet som sjukhuset i Växjö har 
idag. Byggnaderna är redovisade så att framtida tillbyggna-
der underlättas.

Servicebyggnad
Servicebyggnaden är redovisad som skalbyggnad. I den-
na plan är servicebyggnaden redovisad som en fristående 
byggnad. Detta då byggnaden ställer andra krav på, stom-
me, tekniska installationer mm vilket gör att det går att 
optimera funktionerna i servicebyggnaden och att om- och 
tillbyggnader för denna förenklas.

Vid en placering i sjukhuskroppen kan servicefunktioner-
na försvåra eventuella framtida tillbyggnader av sjukhus-
kroppen. 

TOMTEN
Den östra tomten, där sjukhusbyggnaden är placerad, är 
plan och i väster finns vattenspegeln från Räppegölen. 
Denna vattenspegel är en stor miljömässig tillgång för 
sjukhuset. Disponeringen av tomten tar hänsyn till vattnet. 

En gångväg planeras runt gölen med tillträde för besökare 
från angränsande områden. Flera av vårdavdelningarnas 
patientrum orienteras mot väster med utsikt mot Räppe-
gölen. 

Trafikstrukturen är organiserad för att minimera trafiken 
mellan sjukhusbyggnaden och vattnet. Akuta transporter 
är lokaliserade på interna vägar åt öster, mot Rv 23. 

På tomten finns flera stora träd som kommer att bevaras 
och kompletteras med nya. Landskapsplaneringen är en 
viktig förutsättning för den kommande vårdmiljön. 

Den östra tomten ger som förutsättning att sjukhusbygg-
naden får begränsad möjlighet att breda ut sig. Interna 
samband underlättas av att byggnaden koncentreras. Detta 
medför att sjukhusbyggnaden bör ha cirka åtta plan inklu-
sive teknikplan. Denna byggnadsvolym gör att det skapas 

förutsättningar för att kunna bygga till sjukhuskroppen på 
flera ställen. Detta ger goda förutsättningar för framtida 
utbyggnader för idag okända verksamheter.

Den västra tomten redovisas med några byggnadsvolymer 
som kan innehålla verksamheter som Regionen ansvarar 
för men som inte är direkt kopplade till verksamheterna 
vid akutsjukhuset på den östra sidan.

DETALJPLAN
Kopplat till utredningen av tomtens användning och bygg-
nader och vägars placeringar pågår ett detaljplanearbete. 
De krav som framgår av detaljplanen kommer att hanteras 
i vidare projektering. I denna rapport finns ett antal utred-
ningar redovisade som görs som en del av detaljplanear-
betet.

BILTRAFIK
Flera olika trafikslag kommer att samsas på tomten och det 
är viktigt att skilja dem åt. Se vidare avsnittet Trafik i kapi-
tel 5.4 och 5.5. Redundans för viktig trafik är ett prioriterat 
område och föreslås lösas genom tunnel under Rv23.

Foton från drönarflygning 30 nov 2019
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HELIKOPTER
I förslaget finns redovisat en helikopeterlandningsplats på 
taket av sjukhuset. Att placera landningsplatsen på marken 
har inte ansetts möjlig då ytan är begränsad med svårighet 
att åstadkomma en plats i närheten av sjukhusbyggnaden. 
Utredning pågår kring krav och möjligheter att placera he-
likopterlandningsplatsen.

AMBULANS
En placering på tomten av ambulansstation kommer att 
inkräkta på möjliga expansionsytor för sjukhuset. Detta 
innebär att alternativ placering av en ambulansstation bör 
utredas.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vid val av centraler mm för de olika tekniska systemen har 
vi eftersträvat att dela upp matningen från flera håll och 
skapat ringmatning. Detta för att skapa en robusthet för att 
minska sårbarheten. En avvägning mellan egen produktion 
och köpta leveranser kommer att göras. Detta för att åstad-
komma ekonomiskt fördelaktiga lösningar men främst för 
att uppnå robusthet.

AREA
Som förutsättning gäller strävan att minimera ytan för sjuk-
huset. Målsättningen är att nå strax över 100 000 kvm, plus 
minus några procent för servicebyggnad, teknikbyggnader 
och parkeringsgarage. När programmet för verksamheter-
na, som ska flytta in på sjukhuset i Räppe, är färdigt får en 
analys ske av yta och placeringar inom föreslagna bygg-
nadskroppar.

Tillbyggnader
Alla byggnader på tomten ska kunna förändras men på 
sikt även kunna byggas till. Tillbyggnadsmöjligheterna är 
redovisade på situationsplanerna. Behovet av att bygga till 
kan vara som en stor tillbyggnad men även som mindre. 
I många fall är tillbyggnader föranledda av ändrade krav 
från medicinskteknisk utrustning alternativt att specialut-
rymmen behövs. Detta kan t ex vara olika röntgenutrust-
ningar, nya lokaler för strålbehandling eller att nya typer av 
hybridsalar behövs på operationsenheterna. På situations-
planen finns därför redovisat flera olika tillbyggnadsmöj-
ligheter. Påbyggnad har valts bort då det i stor utsträckning 
påverkar verksamheterna i våningarna under samt att vi 
planerar för en helikopterplatta på taket. Vid tillbyggnader 

kan eventuellt högre byggnadshöjd tillåtas. Detta kommer 
att utredas i samband med den pågående helikopterutred-
ningen. Att analysera tillbyggnadsmöjligheterna är en del 
av analysen kring flexibilitet och elasticitet (tillbyggnad) 
som kommer att göras kontinuerligt under planeringspro-
cessen. 

GESTALTNING
Placering av byggnaderna tar hänsyn till trafikrörelser, ut-
blickar men även eventuella framtida utbyggnader. Bygg-
naderna är i denna rapport illustrerade som strukturer. I 
kommande arbete ska byggnaderna vinklas och formas för 
att passa till tomt och de krav som ställs i den kommande 
detaljplanen. Arbetet med gestaltningen kommer att fort-
skrida genom hela planerings och projekteringsskedet. Det 
är av vikt att initialt lägga grund för den kommande ge-
staltningen. Detta då gestaltningen hänger ihop från helhet 
till delar och sjukhuset ligger inom ett område med riksin-
tresse – som ställer krav på utformning.

MILJÖ- OCH ENERGIKRAV
Hållbarhetsaspekterna, sociala, ekonomiska och ekologis-
ka, kommer att arbetas in i projektet för att skapa förut-
sättningar för att projektet blir framgångsrikt inom dessa 
områden.

Stöd kommer bl a att tas från Regionens Hållbarhetspro-
gram. Gröna tak samt solcellspaneler kommer att finnas 
och olika produktion av energi kommer att utredas.

Hållbarhet

EkonomiskSocial

Ekologisk

De tre hållbarhetsperspektivenFoton från tomten hösten 2019Princip för teknisk försörjning

FÖRSÖRJNINGSCENTRAL

KULVERT

LOGISTIK OCH 
FÖSÖRJNINGSCENTRAL



SJUKHUSET I RÄPPE FASTIGHETSPLAN          2020-09-21 11

Bomhuset

Såghemmet

Fotbollsplan

sv

sv

Sv

Lr

Lr

Lr

Lr

NYTT AKUTSJUKHUS VÄXJÖ/AVTRYCK SUNDERBY // SITUATIONSPLAN // SKALA 1:1000 (A0) // 191001

A

B

C

Bomhuset

Såghemmet

Fotbollsplan

sv

sv

Sv

Lr

Lr

Lr

Lr

NYTT AKUTSJUKHUS VÄXJÖ/AVTRYCK SUNDERBY // SITUATIONSPLAN // SKALA 1:1000 (A0) // 191001

A

B

C

Bomhuset

Såghemmet

Fotbollsplan

sv

sv

Sv

Lr

Lr

Lr

Lr

NYTT AKUTSJUKHUS VÄXJÖ // ORTOFOTO // SKALA UNGEFÄR 1:1000 (A0) // 191001

A

B

C

TIDIGARE RÄPPE 
STATION

RÄPPEGÖLEN

RÄPPEVALLEN

R
IK

S
V

Ä
G

 2
3

R
IK

SV
ÄG

 2
3

VÄSTRA DELEN 
AV TOMTEN

ÖSTRA DELEN 
AV TOMTEN

JÄRNVÄG

JÄRNVÄG

STORA RÄPPEVÄGEN



FASTIGHETSPLAN         2020-09-2112 SJUKHUSET I RÄPPE

Ri
ks

vä
g 

23

Järnväg

4. FÖRUTSÄTTNINGAR
Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 
och har byggts om- och till i flera omgångar. Den tomt 
som är aktuell för det nya sjukhuset ligger i stadsdelen 
Räppe i västra delen av Växjö tätort. Viktiga kriterier för 
valet av tomt har varit: att kunna tillgå mellan 12 och 15 
hektar mark, ha närhet till stora vägar och till spårbunden 
trafik. 

Kollektivtrafik
Tågtrafik
Norr om tomten passerar järnvägen mellan Växjö och Al-
vesta. I samband med planering av det nya sjukhusområdet 
planeras det även för en ny tågstation i Räppe. Lokalisering 
och funktion för stationen ska studeras inom ÅVS:en (Åt-
gärdsvalsstudien).

Busstrafik
Området trafikeras idag av stadsbusslinjer. I samband 
med planering av det nya sjukhusområdet genomförs en 
utredning för kollektivtrafiken inom Växjö. Regionen har 
önskemål om  hållplats inomhus för stadsbussar i direkt 
anslutning till entrén (el-bussar) och  hållplats utomhus i 
dess närhet för regionbussar.   

Motorfordon
Utryckningstrafik
Utryckningsfordon ställer höga krav på god framkomlig-
het och tillgänglighet på såväl det kommunala som det re-
gionala vägnätet. Inom området ställer utryckningsfordon 
höga krav på redundans och flexibilitet.

Biltrafik
Öster om området passerar riksväg 23. I samband med 
planering av det nya sjukhusområdet genomförs en utred-
ning för planskild passage under riksvägen som kopplar 
sjukhusområdet med Bergsnäsvägen. Utredningen kom-
mer vara en förutsättning för sjukhuset. Trafikverket utre-
der i samband med sjukhusflytten även behovet av en ny 
trafikplats/korsning mellan riksväg 23, Stora Räppevägen 
och Bergsnäsvägen.  

Söder om området passerar Stora Räppevägen , merparten 
trafik är lokaltrafik. Stora Räppevägen passerar järnvägen 
i plan i samband med föreslagen ny station. Inom ÅVS:en 
kommer en ny planskild passage att studeras.  

Tung trafik
Andelen tung trafik bedöms öka kraftigt i samband med 
nytt sjukhus och dess påverkan och effekt på närliggande 
område behöver studeras.

4.1 INFRASTRUKTUR
Placering i staden 
I delprojekt infrastruktur sker samarbete mellan Region 
Kronoberg, Trafikverket och Växjö kommun i ett flertal 
frågor kopplat till infrastruktur och trafikering. Bland an-
nat genomförs en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som omfattar 
sjukhustomten och dess närområde där såväl statligt som 
kommunalt vägnät berörs av sjukhuset och de tillkomman-
de trafikflödena. ÅVS:en bygger på en dialog mellan regio-
nen, kommunen och Trafikverket. 

Gång- och cykeltrafik
Gående och cyklande rör sig idag runt området med gång- 
och cykelbana parallellt med Stora Räppevägen i söder och 
planskilt väster om riksväg 23. Gång- och cykelbanan pas-
serar under riksväg 23 i en separat gång- och cykelpassage 
och fortsätter mot centrala Växjö. 

Den streckade linjen vid järnvägen markerar 40 meters säkerhetsavstånd. 
Den streckade linjen vid riksvägen markerar ett antaget avstånd om 15 
meter. Det faktiska avstånd som framtida byggnation behöver förhålla sig 
till beror bland annat på byggnadernas funktion och utformning. 

Översvämningsutbredning Möjliga infarterPågående trafikutredningar som kommer att ha påverkan på 
utformning och placering.

Fordonstrafik100-årsflöde

Gång- och cykeltrafik200-årsflöde
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4.2 TOMTEN
Tomten är begränsad via järnvägen i norr, riksväg 23 i ös-
ter samt Stora Räppevägen i väster och söder, där den även 
angränsar mot befintlig småhusbebyggelse.  Räppegölen 
delar av tomten i två delar, en östlig och en västlig. Den 
ligger även inom området för Riksintresset Bergkvara.  
Siktlinjer från Bergkvaragården och från övriga kulturland-
skapet både mot västra och östra delen av tomten kommer 
att beaktas.  

Öster om Räppegölen 
Den östra delen av tomten sluttar svagt från öster mot 
väster, ner mot Räppegölen. Det är ca 3 meter i nivåskill-
nad mellan högsta punkten och lägsta men större delen av 
tomten är förhållandevis platt och ligger på en plushöjd 
om ca +164-165 möh. 

Även om tomten är omgärdad av vägar och järnväg är det 
bara i söder som det är enkelt att skapa angöringsvägar, 
dvs från Stora Räppevägen. Mot norr är det svårt då järn-
vägen går här. Åt öster och riksväg 23 kan angöring mot 
tomten endast ske genom passage under vägen, då denna 
är uppbyggd med vägbank.

Räppegölen som ligger i tomtens mitt är en stor miljökva-
litet tillsammans med de stora träden, i flera fall ekar. Om 
vi förflyttar oss upp i en eventuell framtida byggnad, finns 
även möjlighet att få utsikt mot andra vatten som Räppe 
kanal och Norra Bergundasjön. Naturinventeringen som 
pågår har vid en inventering visat att det inte finns några 
rödlistade trädarter. 

Väster om Räppegölen 
Angöring till denna del, väster om Räppegölen, kan ske 
från Stora Räppevägen som har anslutning mot riksväg 23 
i öster och riksväg 25 i norr. 

För att nå den delen av sjukhustomten, som är öster om 
Räppegölen, krävs en förbindelse över gölen. Primärt är 
att skapa en förbindelse till den planerade järnvägsstatio-
nen för gående och cyklande.  

Denna del av tomten kan till stor del hamna under vat-
ten när Räppegölen svämmar över. För att kunna fylla upp 
marken krävs vattendom.  

Dagsljusförhållanden Området närmast Räppegölen lämpar sig väl som park- och naturmiljö. 
Fordonstrafik ska ej förläggas till detta område, men däremot möjlighet 
att promenera och cykla runt gölen. Detta grönområde med vattenkontakt 
ska vara en tillgång för omgivningen - inte bara sjukhuset.

BEFINTLIG 
LÖVTRÄDDUNGE MED 
INSLAG AV JÄTTETRÄDNATURVÄRDE FÖR 

KULTURMILJÖN

BEVARANDEVÄRD 
SKOG MED INSLAG 
AV JÄTTETRÄD

Hela tomten ingår i kulturmiljö av riksintresse, som avgränsas av 
järnvägen i norr. Riksintresset på tomten är uppdelat i två zoner, en till 
väster om Räppegölen och en i öster. Det är viktigt att följa riktlinjerna 
för de olika zonerna avseende riksintresset, gällande höjd, skala, siktlinjer 
m.m. Riktlinjerna kommer att presenteras i en separat utredning.

Område för detaljplanen, preliminär plangräns i rött.

Järnväg

ÖSTRA TOMTEN

VÄSTRA TOMTEN

På tomten finns en äldre gård som ligger på en höjd mot 
Räppegölen. Gården ska bevaras med grönområde och an-
vändas så att byggnaderna inte förvanskas.  

Norr om tomten finns en cementstation som med sin tra-
fik och verksamhet påverkar användandet av tomten. Pla-
cering av entréväg till denna del är beroende av hur Stora 
Räppevägens korsning med järnvägen löses.

4.3 DETALJPLAN
Region Kronobergs ansökte om planbesked som antogs 
av kommunens byggnadsnämnd 2019-09-26. Beslutet 
innebär en ändring av detaljplanen för Rimfrosten 1 samt 
planläggning av övrig berörd och ej planlagd mark i syftet 
att möjliggöra byggnation av ett nytt sjukhus.  

I början av 2020 startade ett antal utredningar; arkeologi 
steg I och II, naturvärden, kulturvärden riksintresset Berg-
kvara gård, risk och sårbarhetsanalys för järnväg, riksväg, 
betongfabriken och flyget, risk och sårbarhetsanalys för 
översvämningar, buller från tåg- och vägtrafik, dagvatten 
och MKN samt miljökonsekvensbeskrivning.  

Detaljplanearbetet startade senhösten 2019.  Planarbetet 
utgår från en tidplan med   samråd planerat i september 
2020, granskning i maj 2021 och en lagakraftvunnen de-
taljplan i oktober 2021. 
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Verksamheter och delprojekt

ANESTESIKLINIK AKUTKLINIK BILDFUNKTIONSMEDICIN KLINISK KEMI OCH 
TRANSFUSIONSMEDICIN

KLINISK MIKROBILOLOGI

Delprojektledare tillsatt 
och igång

Delprojektledare tillsatt - 
startar till hösten

Delprojektledare ännu ej 
tillsatt

KLINISK FYSIOLOGI KIRURGKLINIK MEDICINKLINIK

LASARETTSREHAB

AKUTGERIATRISK- 
OCH ORTOPEDKLNIK INFEKTIONSKLINIK

KLINISK PATOLOGI
OCH CYTOLOGI AMBULANSENHETEN ONKOLOGISK KLINIK BARNKLINIK

KVINNOKLINIK ÖGONKLINIK ÖRONKLINIK MFT

4.4 VERKSAMHETER
En bärande del i Region Kronobergs utvecklingsstrategi 
för hälso- och sjukvården, och även i utvecklingen natio-
nellt, handlar om att stärka den Nära vården – att mer sjuk-
vård ska erbjudas utanför sjukhusen, till exempel på vård-
centraler och i hemmiljö. Detta blir en viktig förutsättning 
som påverkar utformningen av ett nytt sjukhus.

Arbetet med det nya akutsjukhusets verksamheter ska utgå 
från de fem styrande planeringsprinciperna (se sidan 5).

Sjukhusvården i Kronoberg består av 26 olika kliniker och 
enheter, varav de flesta finns representerade på Centralla-
sarettet i Växjö (CLV) idag.

4.4.1 VÅRD
CLV är ett akutsjukhus med alla tillhörande funktioner. 
Sjukhuset innehåller flera olika verksamhetsområden, ex-
empelvis femton vårdavdelningar, tolv operationssalar, 
intensivvård, akutvård, förlossning, sexton mottagningar, 
service och logistikverksamhet och lokaler för t ex specia-
listtandvård, onkologisk vård och laboratoriemedicin.
Vårdens behov kommer att utredas i ett antal delprojekt 
(bild ovan):

I delprojektledarnas uppdrag ingår bl a att kartlägga nuläge, 
definiera förändrings- och förbättringsområden, samver-
ka med projektledning, klinik och övriga delprojektledare 
samt att bistå med kunskap till utredningar och framtida 
vårdinnehåll.

4.4.2 SERVICE
Regionservice är organiserad i fem verksamhetsområden 
vars ytbehov och placering ska utredas i det nya sjukhuset; 
 • Intern kundservice och logistik   
 Gods- och pakethantering, avfall, telefoni, intern kund- 
 service, sjukhusreception, transporter, patienttransporter,  
 materialförsörjning 
 • Kost och restauranger   
 Patientmåltider, personal- och besöksrestauranger, fika- 
 service, catering 
 • Fastigheter   
 • Service, Drift och underhåll 
 • IT 
 • Lokalvård
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Anslutning (pilar) till extern teknisk försörjning samt egen 
produktionskapacitet (fyrkanter)

Idéillustration på tekniska system och kommunikationskulvert.

4.5 IT/MT
Informationssäkerhet är ett samlingsnamn för en organisa-
torisk och teknisk utformning av system för informations-
hantering. 

Inom Region Kronoberg finns en uttalad och genomarbe-
tad idé om hur nätverk och anslutning till externa leveran-
törer kommer att tillämpas på det nya sjukhuset. 

Även förslag på sjukhusets interna nätverksstrukturer, 
upplägg av informationssystem mm finns.  

4.6 TEKNISK FÖRSÖRJNING
Sjukhuset skall kunna försörjas autonomt dvs helt av egen 
kraft. Detta innebär att verksamheten skall kunna bedrivas 
utan externa operatörer/leverantörers hjälp. Innan auto-
nom drift skall anläggningen skötas med externa leveran-
ser så länge det är tekniskt möjligt.  

Vissa försörjningsystem behöver inte ha 100 % redun-
dansförmåga medan andra, som framför allt har livsuppe-
hållande funktioner, behöver system med hundraprocentig 
kapacitet. 

I figuren ovan beskrivs huvuddragen av det behov av tek-
nisk försörjning som definierats för sjukhuset.  

Värme köps primärt av det lokala energibolaget och matas 
från två servisledningar. Dock måste fjärrvärmen komplet-
teras med lokalt placerad panna på tomten.  

För att täcka behovet av kyla så sker det med två helt spe-
gelvända kylcentraler dvs 100% produktionsredundans på 
tomten.  

För el, som är absolut nödvändigt för att driften på sjukhu-
set skall kunna bibehållas, så finns två servisledningar från 
extern leverantör. Till det kan elenergi produceras med 
eget reservkraftaggregat. Solceller kommer att placeras på 
byggnaderna men kan ej täcka behovet. Utöver produk-
tionsresurser kommer det interna elnätet förses med UPS, 
dvs avbrottsfrikraft.  

Sjukhuset skall förutom den kommunala försörjningen av 
dricksvatten kunna försörjas helt autonomt med dricksvat-
ten med livsmedelskvalitet från egen brunn.  

För medicinsk gas skall två fasta lagersystem och distribu-
tionssystem finnas. 

Ingen egen reningsanläggning kommer att uppföras. Det 
kommer att finnas system för lokalt omhändertagande av 
dagvatten. 

H2O

Vattenuttag +
bef brunn

Försörjnings-
byggnad

Pumpstation

Försörjnings-
byggnad

H2O
IT

IT

IT

Värm
e

Värme

EL

EL

Kyla

Kyla

RK

Panna

LODS/DV

4.7 BRANDSKYDDSASPEKTER I ETT TIDIGT SKEDE
Byggnaden ska utföras i huvudsak i verksamhetsklass 5C 
och byggnadsklass Br0. Den ska förses med automatisk 
vattensprinkleranläggning samt brand- och utrymnings-
larm.

Utrymning
Utrymning måste alltid kunna ske till det fria, eller till nå-
gon tillflyktsort som är oberoende av händelseutveckling-
en i de lokaler man utrymmer ifrån. Det innebär inte att 
utrymning alltid måste fullföljas hela vägen till det fria/
tillflyktsort, men möjligheten måste finnas.

Brandspridning mellan byggnader
Skydd mot yttre brandspridning mellan byggnadskroppar 
– framförallt atrierna måste beaktas.

Bärverk
Enligt EKS 11 tabell C-7a. Brandteknisk klass för Br0 med 
utökat skyddsbehov. Ingen hänsyn tas till installation av 
automatisk vattensprinkleranläggning enligt det robusta 
sjukhuset. 
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Genomtänkta och robusta lösningar för byggnader och system De globala hållbarhetsmålen 

4.8 MILJÖ- OCH ENERGIKRAV
Hållbarhetsprogram Region Kronoberg 2019-2023 har ta-
gits fram i ett led för att bidra till att förverkliga Gröna 
Kronberg 2025 och Agenda 2030 med FN:s globala håll-
barhetsmål.  

Programmet definierar tydligt de tre hållbarhetsperspekti-
ven och formulerar dessa i följande former (Sammanfatt-
ning från sidan 7 i Hållbarhetsprogrammet): 

 • Ett socialt hållbart samhälle innebär för oss att  
 vi ska utgå ifrån respekt för människan och verka  
 för goda levnadsvillkor för alla. 

 • Ett ekologiskt hållbart samhälle innebär för oss  
 att hushålla med resurser, minimera utsläpp till luft  
 och vatten, bevara biologisk mångfald och eko- 
 systemtjänster samt verka för en hållbar konsum 
 tion, produktion och samhällsplanering 

 • Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och  
 utveckla mänskliga och materiella resurser på ett  
 långsiktigt hållbart sätt. 

För nya Växjö sjukhus har fyra fokusområden identifierats 
utifrån prioriterade områden i regionens strategiska doku-
ment.  Dessa fokusområden går i linje med de mål och 
ambitioner som Regionen har identifierat i sina strategiska 
dokument och kan formuleras som: 
 • God hälsa för alla 
 • Hållbara livsmiljöer 
 • Cirkulär ekonomi 
 • Plusenergilän 2050  

I regionens hållbarhetsprogram framgår att det hälsofräm-
jande perspektivet skall tas med i fastighetsförvaltning till 
exempel vid val av material och hur vi planerar lokaler. 

Sjukhuset skall uppnå Miljöbyggnad, lägst nivå ”silver”.  

För att sjukhuset skall bidra till målet att bli ett ”plusener-
gilän 2050” måste en god energieffektivitet och resursan-
vändning genomföras.  
 
Arbetet med att konkretisera de sociala-, ekologiska och 
ekonomiska målen och för att byggnaden ska ligga i fram-

kant med en hög miljöprofil, kommer flera workshops och 
fördjupat arbete att genomföras med start efter sommaren 
2020. 
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Byggnaden har att ta hänsyn till riksvägen i öster, gölen i väster och stora 
träd i söder. Detta ger förutsättningar för uppdelningar av verksamheter. 
Genom att flytta byggnaden åt väster, närmare vattnet, skapas bättre 
vattenkontakt och det ges bättre förutsättningar att spara träd i söder samt 
utforma entrétorget.
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En sjukhusvolym placeras på östra sidan om Räppegölen, med ett fotavtryck 
som genererar en byggnad med fyra våningar för att uppnå en bruttoarea 
(BTA) om ca 100 000 kvm. Volymen koncentreras till mitten för att på 
så sätt skapa flera angöringspunkter och separera viktiga flöden. I söder 
angör patienter och besökare. I öster ansluter det akuta flödet och i norr 
godsflödet.

5. ANALYS
5.1 INPLACERING AV SJUKHUSET
Programinnehållet i det framtida akutsjukhuset är ännu 
inte fastställt. I samtal med vårdens företrädare har vi fått 
en bild av dagens verksamheter och kombinerat med tidi-
gare erfarenhet har vi uppskattat en möjlig vårdsamman-
sättning. Detta har varit utgångspunkten för att ta fram en 
variant till byggnadsvolym. 

En skalbyggnad ska utgöra en flexibel och robust struktur 
där olika verksamhetssamband och placeringar testas för 
att hitta en optimerad byggnadsvolym. Volymens struk-
tur utgår i första hand från verksamheten och patientens 
behov men behöver även möta tomtens förutsättningar, 
kopplingar i staden och anslutningar till teknisk försörj-
ning.

Sjukhusets utveckling över tid kommer att kräva framtida 
utbyggnadsmöjligheter i ett flertal anslutningspunkter till 
det nya sjukhuset. Patient-, personal- och godsflöden be-
höver vara fortsatt välfungerande även i ett utbyggnadssce-
nario och detta ställer krav på verksamhetens placeringar i 
huset redan i utgångsläget.

Disponering av tomten
Sjukhusets placering på tomten bör vara sammanhållen för 
att generera bra invändiga flöden och samband. Tomten 
vid Räppegölen är begränsad, genom fysiska barriärer så-
som vattendraget, vägar och järnväg.

Sjukhuset genererar en komplex infrastruktur, där många 
flöden och ytor också behöver ordnas runt omkring sjuk-
huset. Det handlar om patienter och besökare, personal, 
gods som sker med olika transportmedel. Flöden av olika 
slag behöver hållas åtskilda, t ex är det mycket viktigt att 
det akuta ambulansflödet alltid fungerar och är åtskilt från 
publikt flöde och godstransporter. Därtill behövs ytor för 
bilparkering, cyklar och godsangöring samt goda och re-
dundanta anslutningar till omkringliggande infrastruktur.

Sjukhuset ska knyta an till kultur- och naturlandskap. 
Dagsljus, frisk luft och motion har en positiv påverkan på 
hälsa och bidrar till en bra patient- och personalmiljö. Ge-
staltning av utemiljön tillsammans med naturliga element 
(stora träd, stora stenblock) och konst kan bidra med mål-
punkter att vila vid. En vacker, skön och tillgänglig ute-
miljö lockar till aktivitet och utevistelse. I naturen sjunker 
blodtrycket, hjärt-kärlsystemet avlastas, det parasympatis-
ka nervsystemet aktiveras och kroppen avlastas från stress. 

Dessutom bidrar naturen med ekosystemtjänster som t ex 
utjämning av dagstemperatur, dagvattenfördröjning och 
kan även fungera som bullerskydd mot vägar och tågspår.

Detta sammantaget medför att tomten för ett sjukhus be-
höver en viss utbredning för att kunna vara en god och ge-
staltad miljö med grönska och växtlighet som ger en käns-
la av omtanke och bjuder in till motion och utevistelse, 
samtidigt som alla akutsjukhusets krav på utbredning och 
kopplingar uppfylls. 

Sjukhusstrukturen placeras så nära Räppegölen som möj-
ligt för att värna om de befintliga kvalitéerna. Utsikt mot 
vattnet och kopplingar från  sjukhusets öppna gårdar till 
det gröna bandet kring Räppegölen, är miljöskapande kva-
litéer som ska värnas om vid framtida utveckling av sjuk-
huset.

Patienter och besökare som anländer med bil eller servi-
cetransport närmar sig tomten från Stora Räppevägen. En 
infart med alléträd leder till huvudentrén i söder. Entrétor-
get är en stenbelagd torgyta som med ett stort vårdträd 
och konstverk hälsar välkommen till sjukhuset och ger ett 
omhändertagande intryck. Vid huvudentrén finns också en 
generös och inbjudande cykelparkering, angöring för el-

buss och parkeringsplatser för rörelsehindrade. Ett stort 
skärmtak ger en tydlig markering av huvudentrén och 
skydd vid ruskigt väder.

Med utgångspunkt från sjukhusentrén bjuder en grön stig 
in till en promenad ner till Räppegölen. Tanken är att knyta 
ihop den befintliga gröna oasen med stora bevaransvärda 
träd, vid infarten till området, med en nyskapad och varia-
tionsrik promenadstig vid vattnet.

Sjukhusets placering vid vattnet och grönskan gör att den 
kvalitén kan användas för att underlätta orientering i sjuk-
huset genom utblickar mot hållpunkter. Innergårdar kan 
knyta an till den befintliga grönskan och de fina kvalitéer 
som kan skapas runt omkring Räppegölen. Vårdavdelning-
ar samt vissa personalytor (t ex personalmatsal) ska vändas 
mot de lugna och fina miljöerna åt väster.

Sjukhuset ska infogas i landskapet och knyta an till befint-
liga stadsstrukturer. I planeringen av byggnadshöjder på 
sjukhusområdet behöver hänsyn tas till intilliggande villa-
bebyggelse i en stegvis övergång från lågt till högt.
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Mot öster förläggs tung vård med en sluten fasad och volym mot riksvägen. 
Istället tas hål upp i volymen för att få in dagsljus och gröna innegårdar. 
Mot väster förläggs vårdavdelningar och mottagningar med en volym som 
öppnar upp mot vattnet och naturen. Naturen letar sig in i volymen på 
ett naturligt sätt. Likaså knyts grönskan i söder ihop med naturen kring 
gölen. Det skapas en grön och tydlig entré till sjukhusområdet.

Tillkommande inslag av grönska bidrar till att höja naturvärdena på 
tomten samt skapa tydlighet genom att bland annat leda patienter och 
besökare till sjuhusets huvudentré i söder. Genom att sjukhuset placeras 
så nära Räppegölen som möjligt skapas goda utbyggnadsmöjligheter i tre 
riktningar, norr, öster och söder. Det är också ett sätt att säkra och värna 
om naturvärdena, då vidare utbyggnader inte kan ske i väster. 

Angöring
Huvudentrén för patienter och besökare orienterar sig mot 
Stora Räppevägen i båda alternativen. Det publika stråket 
genom sjukhuset sträcker sig från söder till norr i en axel 
genom sjukhuset. Vid huvudentrén behövs angöring för 
cykel, buss, serviceresor och patienter/besökare som kom-
mer med bil. Omhändertagandet av det publika stråket 
mellan angöringsgatan och sjukhuset blir viktigt. 

En sekundär entré orienterar sig mot norr. Här finns an-
slutning via en gångbro mot en framtida tågstation och här 
finns infarten för godsflödet. Möjlighet till personalparke-
ring och angöring för serviceresor mm finns på den norra 
delen av tomten. Med en entréfunktion som sträcker sig 
i nord-sydlig riktning möjliggörs en tillbyggnad mot norr 
med bibehållna huvudkommunikationer.

5.2 SKALBYGGNAD FÖR VÅRD
Ett akutsjukhus innehåller många och komplexa flöden 
och samband. Vårdlokaler ska stödja ett effektiv omhän-
dertagande av patienten. Därför är det viktigt att i ett ti-
digt skede analysera t ex separering av sjukhusflöden, korta 
gångavstånd mellan viktiga verksamhetssamband, möjlig-
heter för optimerat nyttjande av personalresurser och tid 
samt orienterbarhet.

Som bärande principer för skalbyggnadsalternativet gäller:

• Publika och professionella flöden skiljs åt för att möj-
liggöra en säkrare patient- och arbetsmiljö samt tillgo-
dose hygienkrav

• Vårdavdelningar placeras i största möjliga mån med ut-
sikt över Räppegölen

• Generella och flexibla lokaler med utbyggnadsmöjlig-
heter för att kunna möta framtidens vårdbehov

I uppbyggnaden av skalbyggnadsalternativet har vårdverk-
samheten delats in i två verksamhetskategorier:  

• Tung byggnadsdel: Behandling och Diagnostik - akut-
mottagning, bilddiagnostik och operation - behöver ha 
nära samband och kopplingar för att garantera patient-
säkerheten och bra samarbetsförmåga mellan vård-
verksamheter.

• Lätt byggnadsdel: Vårdavdelning, dagvård och mottag-
ning samt administration för respektive mediciniska 
specialitet kan samlas på samma våningsplan i en flex-
ibel struktur. Denna ska tillåta anpassningar till olika 
verksamhetssammansättningar och förändringar över 
tid. 

Det finns också skilda byggnadstekniska krav, som t ex 
krav på bjälklagslaster, pelarplaceringar, ytor för teknisk 
försörjning mm kopplade till de olika verksamhetkatego-
rierna. 

Byggnadsvolymerna är sammansatta av en lättare och sma-
lare struktur för vårdavdelningar samt mottagningar och 
en tyngre och bredare struktur för behandling och diag-
nostik. 
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Principiell placering av byggnad för redundant teknisk försörjning.

Kulvertanslutning
Eftersom byggnaden är ett teknik- och logistiknav skall 
den ansluta till sjukhusets kulvertsystem via ramp. Kulvert 
dimensioneras för vagntåg som körs med truck men även 
för ev framtida investering av AGV. 

Teknik
Byggnaden skall klara att tillhandahålla teknisk försörjning 
av hela sjukhusområdet.  

De tekniska produktionsanläggningarna som skall placeras 
i byggnaden är: 
 • Mottagningsstation för elkraft 
 • Fjärrvärmecentral 
 • Kylmaskiner inklusive kyltorn 
 • Central för medicinska gaser samt tryckluft 

Fastighet och IT
Verkstäder som har stort behov av att ligga nära ett last-
intag placeras förslagsvis på markplan i servicebyggnaden. 
En möjlighet som fortsatt utreds är att placera administra-
tiva arbetsplatser för Fastighet och IT på övre plan tillsam-
mans med övriga personalytor och server-rum. 

5.3 TEKNIK OCH SERVICE

5.3.1 BYGGNAD FÖR SERVICE OCH TEKNIK
Servicebyggnaden föreslås placeras på tomtens norra del 
mellan sjukhuset och järnvägen med nära koppling till fö-
reslagen tunnel under RV23.  

Godsmottagning
Dimensionering av godsmottagning utreds och baseras på 
de materialflöden som sjukhuset redovisat.

Tvätt och avfallshantering
Avfallshanteringen skall arrangeras med plats för olika 
fraktioner och angöring för lastbil. Containers skall place-
ras inomhus för god arbetsmiljö.  

Plats skall förberedas för tvätt och sopsug. Även om man 
inte investerar i detta initialt skall man kunna implementera 
det i efterhand. 

Tillagningskök
Kök och matförråd mm.  

Läkemedelsenheten
Då denna verksamhet har stora logistiska flöden föreslås 
en placering i servicebyggnaden med ytor för beredning 
administration och förråd.

5.3.2 BYGGNAD FÖR TEKNISK REDUNDANS
Denna teknikbyggnad är en byggnad med enbart tekniska 
försörjningsfunktioner och skall vara en redundans till de 
tekniska installationerna i servicebyggnaden. Den är också 
försedd med en reservkraftsanläggning för el och även sys-
tem för avbrottsfri kraft (UPS). Eftersom byggnaden är ett 
tekniskt nav skall den ansluta till sjukhusets kulvertsystem. 

Princip för kulvert med separerade funktioner
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Det är viktigt att bevara och förstärka naturen på tomten. Ett sätt att 
göra det på är att koppla ihop jätteträden i söder med vattnet och grön-
skan i väster längs med gölen. Detta genom plantering av träd och buskar 
tvärs över tomten för att binda ihop gölen med träddungen i söder. Träd 
och plantering binder således ihop huvudentrén med gölen och naturen.   

Angöring av sjukhusområdet är av allra största vikt. Det ska vara grönt 
och välkomnande, en tydlig entré. Vattnet och naturen ska bejakas. För-
slagsvis planteras en allé från Stora Räppevägen som leder patienter och 
besökare mot sjukhuset och platsen framför huvudentrén.

5.4 MARKPLANERING
Vid planering av sjukhusets omgivning behöver ett stort 
fokus läggas på tillgänglighet, orienterbarhet och upple-
velse. Det ska vara enkelt att hitta till huvudentré och an-
dra viktiga målpunkter på sjukhusområdet och med god 
tillgänglighet för alla. Med utgångspunkt i att tillvarata de 
kvalitéer som finns på platsen kan utemiljön utvecklas för 
att stödja verksamheten, men också att erbjuda en behaglig 
omgivning för patienter, besökare och inte minst perso-
nal. Upplevelsen av hur man utifrån möter sjukhusområ-
det, exempelvis från bostadsområden eller från omgivande 
vägar, är också viktig. Sjukhusområdet kommer att bli en 
del av stadsväven och kommer kunna bidra med värden 
även för dem som endast passerar. 

För en väl fungerande logistik till och från sjukhuset krävs 
att tillräckligt stora ytor avsätts för bilparkering, cykelparke-
ring, entréytor, angöringar, korttidsparkering, leveransytor 
och så vidare. Olika trafikslag behöver nå olika delar av 
sjukhuset och kritiska flöden, som exempelvis brådskan-
de ambulanstransporter, behöver ha fritt fram utan stör-
ningar. Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska finnas 
nära entrépunkter för både besökande och personal. Det 
är också viktigt att skapa goda förutsättningar för cyklister, 

som ett led i arbetet för minskad klimatpåverkan genom 
hållbara transporter. Väderskyddade cykelparkeringar som 
är väl placerade, nära målpunkter, är viktiga för att under-
lätta hållbart resande. Hållplatslägen för kollektivtrafiken 
behöver prioriteras och placeras nära huvudentré. 

Närmast sjukhusbyggnaden disponeras den tillgängliga 
ytan på bästa sätt för att uppfylla god tillgänglighet. Stråken 
som leder till målpunkterna är av stor vikt för hur sjukhu-
set upplevs både ur användares och betraktares perspektiv. 
Det krävs en god gestaltning för att samordna alla behov 
och för att skapa vackra stråk och platser samt inramning 
av området. 

Analys av tomtens förutsättningar
Kvalitéer som bevaras och utvecklas i sjukhusområdets ute-
miljö: 

● Räppegölen – rekreativa miljöer för både sjukhuset 
och omgivande bostadsområden 

● Äldre trädbestånd – karaktärsskapande träd med 
höga naturvärden 

● Vackra miljöer med kulturvärden runt Räppegölen Exempelillustration vy från entréhall
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Runt Räppegölen planeras ett gångstråk av olika karaktär. Det är ett 
viktigt inslag och ett sätt att göra vattnet och naturen tillgänglig för både 
patienter och besökare. 

Längs med promenaden finns några strategiskt utvalda platser vid vilka 
extra omsorg kommer att läggas avseende gestaltning.

Utmaningar: 

● Klimatpåverkan med ökande regnmängder, skyfall, 
och risk för höga vattennivåer i Räppegölen 

● Platsbrist för grönstruktur – trafiken kräver utrymme 
och stora hårdgjorda ytor. 

● Hållbarhet – att skapa en anläggning med begränsat 
klimatavtryck. 

● En anläggning utformad för effektiv skötsel (både 
byggnad, fönster- och fasadunderhåll, och utemiljö 
med genomtänkta skötselnivåer). 

Förslaget 
Sjukhusområdet ges en inramning av träd och buskar för 
att landa mjukt i landskapet. Mot järnvägen i norr föreslås 
ett skyddande buskage, träd tillåts inte i järnvägens träd-
säkringszon. Längs väg 23 föreslås avskärmande plante-
ring med buskar och träd för att skydda sjukhustomten vi-
suellt, skapa ordning mellan de olika trafikstråkens flöden 
och undvika bländning och störning. Många besökare till 
sjukhuset kommer att angöra från söder, där huvudentrén 

finns. Där ställs höga krav på en mer formell utformning 
och en välkomnande entré. 

För att skapa god orienterbarhet på sjukhusområdet ut-
formas en tydlig hierarki i gatustrukturen för att det ska 
vara enkelt och intuitivt att hitta rätt. Trädrader och alléer 
är tydliga element att orientera sig efter. Ju större träd, de-
sto högre upp i hierarkin finns gatan/stråket. Infarten mot 
huvudentrén och parkering får en tydlig trädallé som leder 
mot rätt målpunkt. God och genomtänkt skyltning kom-
pletterar för att slussa besökare vidare mot rätt mål.  

Förutom den vägledande funktionen bidrar grönstruktu-
ren också med olika typer av ekosystemtjänster, något som 
är viktigt att beakta med de förväntade mer extrema väder-
förhållandena till följd av klimatförändringen. Hårdgjorda 
ytor, såsom bilparkeringar, cykelparkeringar och entréytor, 
har trädplanteringar för skuggning och genomsläppliga 
ytor för dagvattenfördröjning. Så långt det går planeras 
grönstrukturen i sammanhängande grönytor som knyts 
samman med befintlig vegetation.. Då stärks ekologiska 
samband i området. 

En promenadslinga anläggs runt Räppegölen för möjlighet 
till rekreation för personal, besökare, patienter och boende 
i omgivningarna. Från slingan görs avstickare till vistelse-
platser med varierande utformning och innehåll, från skö-
na sittplatser för vila till exempelvis utegym för aktivering 
och träning, alla med vacker vy över vattnet. 

Delen av tomten längs Räppegölens västra strand utgörs 
till stor del av ett översvämningsområde idag. För att bi-
behålla kapaciteten för stigande vatten, och inte skapa 
översvämningsproblematik i angränsande områden, fö-
reslås denna del av tomten att utformas med våtmarker 
och kanaler som fylls vid höga vattenflöden. Tillgänglighet 
till området löses genom bryggor och spänger som knyter 
samman promenadslingan i väster. Området har potential 
att bli en vacker och spännande miljö. 

I sydvästra delen av sjukhustomten finns ett område med 
ett äldre trädbestånd med bevarandevärden. De stora trä-
den utgör stommen för en parkmiljö med gång- och cykel-
stråk mot sjukhuset.  

I anslutning till sjukhusbyggnaden ska finnas gårdar för 
lättillgänglig utomhusvistelse, för kortare stunder. Utform-
ning av dessa behöver studeras i kommande skeden. Fokus 
behöver läggas på verksamhetens lokala behov, tillgänglig-
het samt sol-, skugg- och vindförhållanden. 

Träd och andra växter behöver mycket utrymme både i och 
ovan mark. För en god utveckling till en anläggning som 
är lätt att sköta krävs att utrymme och förutsättningar ska-
pas för bra växtbäddar. Sjukhustomten ska utformas för 
rationell skötsel. Brantare slänter och smala marksträngar 
undviks eller utformas med planteringar (buskar och träd) 
som efter etablering underlättar skötsel av ytorna. Hur fa-
sad- och fönsteråtgärder ska utföras påverkar hur marken 
närmast byggnaden kan utformas och är något som behö-
ver beslutas så tidigt som möjligt i projektets kommande 
skeden.

Referensbilder från Sandgrundsparken i Karlstad
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Räppegölen

Räppegölen

2,50 2,50 3,004,004,00-6,00m
Under utredning

4,00-6,00m
Under utredning

3,00

Sektion 1: genom västra delen av tomten.

Räppegölen

Räppegölen

2,50 2,50 3,004,004,00-6,00m
Under utredning

4,00-6,00m
Under utredning

3,00

Sektion 3: genom infartsvägen till sjukhuset.

Räppegölen

Räppegölen

2,50 2,50 3,004,004,00-6,00m
Under utredning

4,00-6,00m
Under utredning

3,00
Sektion 2: Parkmiljö längs promenadslingan med översvämningsskydd 
mot Räppegölen

1

2

3
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5.5 TRAFIK
Sjukhuset behöver utformas på ett sätt som skapar möjlig-
het för trafikeringen att separeras till/från och inom områ-
det. Det är även viktigt att redundans blir möjlig för ambu-
lanstransporterna och så att strukturen blir robust med fler 
möjliga accesser trots dess isolerade läge mellan järnväg, 
vattendrag och riksväg 23. Sjukhuset behöver utformas på 
ett sätt som skapar möjlighet för en fortsatt hög andel fot-
gängare och cyklister samt på ett sätt som skapar bra förut-
sättningar för en ökad andel resenärer med kollektivtrafik.  

Prioritet inom trafiksystemet: 
1. Utryckningstrafiken ska separeras för all övrig trafik 
och omfatta redundans inom området d.v.s. minst en 
utfart i öst eller väst och helst båda.  

2. Kollektivtrafiken och varutransporter ska separeras 
från personbilar för god trafiksäkerhet och hög kapa-
citet. In- och utfart antingen via tunnel i öst eller bro i 
väst, mest fördelaktigt vore dock att införa båda kopp-
lingarna så att vänd- och backrörelser undviks inom 
sjukhusområdet.  

3. De oskyddade trafikanterna ska införas närmst en-
tréerna och vara väl separerade från fordonstrafik. 

För cyklister är kopplingen i öst/västlig riktning vik-
tigt för att nå centrala Växjö med mera och nord/
sydlig koppling för att nå bostadsområdena. För fot-
gängare är kopplingen till busshållplatser, en even-
tuell tågstation och parkeringsytor främst viktiga.   
 • Fordonstrafiken ska angöra från söder och  
  utformas enligt prioritet.

Sjukhuset besöks dagligen av 6180 personer som antingen 
är anställd, patient eller besökande. Det totala dygnsflödet 
till och från sjukhuset blir 4610 fordon utöver detta flö-
de kommer området trafikeras av ett antal bussar, cyklister 
och fotgängare vilket ställer höga krav på god struktur och 
en tydlig orientering. 

Gång- och cykeltrafik
Projektet ger förutsättningar för ett sammanbundet park-
stråk och gångflöde kring Räppegölen med en ny gång/
cykelbro i den norra änden. Projektet ger även förutsätt-
ningar för att ta sig till och från området med cykel på 
enkelt vis med ett pendlingscykelstråk som leder mellan 
sjukhustomten och de centrala delarna av Växjö.

Kollektivtrafik
Tågtrafikering  
Projektet ger förutsättningar för att anställda, besökande 
och patienter ska kunna nyttja den nya tågstationen i Räp-
pe. Kopplingen till stationen stärks med en ny gång- och 
cykelbro över Räppegölen.

Busstrafikering  
Projektet ger förutsättningar för att anställda, besökan-
de och patienter ska kunna nyttja både regional och stads 
busstrafik till och från sjukhusområdet. Projektet omfat-
tar en hållplats placerad inomhus för stadsbussarna i nära 
anknytning till sjukhusets entré. Regionbussarna har en 
hållplats utomhus och önskvärt är att denna kopplas till 
entrén och hållplatsen för stadsbussar för att underlätta 
bytesmöjligheten och skapa en lättorienterad lösning för 
resenärerna. 

Motorfordon
Utryckningstrafik  
Projektet ger förutsättningar för att separera flödena mel-
lan “vanliga” transporter och utryckningstrafik detta för 
att säkerställa framkomligheten och undvika störningar 
för ambulanser. Inom sjukhusområdet skapas alternativa 
kopplingar för utryckningstrafiken för att skapa ett system 
med redundans. Utryckningstrafiken kan nyttja samtliga 
utfarter i söder på stora Räppevägen, samt utfarten under 
riksväg 23.

Biltrafik 
Projektet ger förutsättningar för besökande biltrafik att 
angöra sjukhusområdet från söder och Stora Räppevägen. 
I samband med tillfarten/tillfarterna placeras en större 
samlad parkeringsanläggning för besökande. Parkeringen 
för de anställda placeras på den norra sidan av tomten mel-
lan sjukhusbyggnaden och järnvägen. Parkeringen nås via 
en ny tillfart under riksväg 23 som kopplas till Bergsnäsvä-
gen, på så vis undviks onödig trafik inom sjukhusområdet. 
Inom sjukhusområdet införs ett lokalt gatunät för biltrafik 
dock kommer hastigheten att dämpas och framkomlighet-
en för biltrafik nedprioriteras i förhållande till busstrafik, 
servicefordon och utryckningstrafik samt att gående och 

Trafik - koncept Flöden mot byggnaderna - entréer Befintlig gångtunnel under riksväg 23.
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cyklande korsar gatunätet på ett flertal ställen. Det vill säga 
det ska vara enkelt att ta sig till sjukhusområdet och dess 
entréer med bil men  svårt att ta sig genom området för att 
undvika onödig trafik och kunna prioritera utryckningstra-
fik, busstrafik och resor med servicefordon, till fots och 
med cykel.   

Tung trafik 
Projektet ger förutsättningar för den tunga trafiken 
att angöra sjukhusområdet från öster via ny tillfart un-
der riksväg 23 som kopplas till Bergsnäsvägen, på så 
vis undviks tunga transporter inom sjukhusområdet till 
mycket stor del. Servicebyggnaden för varutranspor-
ter och sophantering placeras i samband med den nya 
tillfarten. På så vis undviks konflikten mellan utryck-
ningstrafik, biltrafik för besökande och godstrafik. 
 

5.6 PARKERING
Bilparkering
De utredningar som gjorts visar på att sjukhuset kommer 
behöva ca 1000 st bilparkeringar, vilket bygger på att be-
fintlig färdmedelsfördelning även gäller vid en flytt av sjuk-
huset. Befintlig färdmedelsfördelning är positiv då en stor 
andel anställda reser med cykel och relativt få med bil.  

I samband med större entréer ska parkering för personer 
med funktionsvariation skapas. Grovt räknat ska minst 35 
av platserna utformas för personer med funktionsvaria-
tion.

För att få plats med parkeringsbehovet på tomten föreslås 
ett parkeringshus på tre våningar i den södra delen av tom-
ten med utrymme för cirka 700 platser och en markparke-
ring med ytterligare ca 120 platser nära huvudentrén, samt 
en parkeringsanläggning i den norra delen med utrymme 
för cirka 150 platser samt ytterligare markparkeringar för 
korttidsparkering och angöring i anknytning till väl utvalda 
entréer. Alternativt kan de anställdas parkeringsbehov lö-
sas fullt ut norr om sjukhuset och på så vis minskar parke-
ringsanläggningen söder om sjukhuset, vilket bidrar till en 
mindre byggnad och inverkan på området kring sjukhusets 
entré. 

Cykelparkering  
Det befintliga sjukhuset är placerat i Växjö centrum, det 
är många av personalen som idag tar cykeln till arbetet. En 
förutsättning för att undvika att fler väljer att ta bilen är 
främja cyklandet till det nya sjukhuset genom att anordna 
bra cykelvägar samt erbjuda möjlighet till omklädning/du-
schar för personal. 

För det nya sjukhuset föreslås ca 900 cykelparkeringar. Ett 
antal av dessa skall placeras under skärmtak alternativt i 
källarplanet.  

Parkering - koncept

PERSONALPARKERING

BESÖKSPARKERING
CYKEL-

PARKERING

CYKEL-
PARKERINGCYKEL-

PARKERING

Tomten sedd från sydost. I förgrunden korsningen mellan RV 23 och 
Stora Räppevägen.

Bild på befintlig järnvägsbro över Räppegölen.

5.7 HELIKOPTER
Ser man utifrån Växjö och det nya sjukhusområdet, ser det 
svårt ut att rymma en platta på mark med hänsyn taget till 
in-ut flygningsvinklar. Där verkar tak-alternativet vara den 
föredragna lösningen, man undviker även omlastningsmo-
mentet och sparar därmed viktiga minuter. Dock är den 
dyrare och mer tekniskt komplicerad än en platta på mark, 
och har även höga krav sett ur drift och regelefterlevnad. 
Helikopterplattan kopplas mot ett tekniktorn med en 
akuthiss, mottagningshall mm.  

En helikopterplatta på taket på en byggnad kräver en om-
fattande konstruktion, det behövs även sprinkler och om-
händertagande av eventuellt släckvatten. Detta kommer att 
utredas i nästa skede.  

Bild: Luftfartsverket
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Bild över Disponentvillan på den västra tomtenNaturbild över Räppegölen Naturbild över Räppegölen Naturbild över Räppegölen

5.8 UTREDNINGAR FÖR DETALJPLAN
För närvarande pågår ett antal utredningar som är olika 
långt komna i sitt färdigställande. De flesta utredningarna 
har inväntat dispositionsplanen för hela området för att 
kunna bli klara. Status för de olika utredningarna framgår 
nedan. 

Arkeologi
Arkeologiutredning steg I är klar och för området kring 
disponentvillan väster om Räppegölen krävs en steg II-ut-
redning för att fastställa om det är en fornlämning eller ej. 
Detta genomförs i början av juni och rapporten ska vara 
klar till midsommar.

Buller från tåg- och vägtrafik
Utredningen för påverkan på befintlig bebyggelse är klar, 
men rapporten kommer att kompletteras efter dispositio-
nen av tomten, specifikt med hänsyn till infarter. Detta ar-
bete planeras under den första delen av juni. Området är 
generellt bullerutsatt och för att åstadkomma en ljudskyd-
dad utemiljö måste antingen sjukhusbyggnaden utformas 
med en skyddande sida eller åtgärder måste anläggas mot 
befintlig infrastruktur eller en kombination av bägge. 

Naturvärden
Naturinventeringen är klar och visar att de höga naturvär-
den som finns utgörs av Räppegölen. Det finns dessutom 
ett större antal jätteträd som har ett stort värde, men som 
inte är skyddade.  

Inventeringen av fåglar och insekter och pågår. Den slut-
liga naturvärdesrapporten inväntar denna inventering och 
blir klar innan samrådet. Fladdermöss inventeras under 
sommaren och slutrapport kommer i augusti.

Risk och sårbarhetsanalys för järnväg, riksväg, be-
tongfabriken och flyget
Utredningen är klar, men kommer att behöva kompletteras 
med hänsyn till tomtens disposition i den västra delen och 
helikopterplattan. Denna revidering behöver göras innan 
samråd. 

De rekommenderade åtgärderna är dels ett säkerhetsav-
stånd om 40 meter från både väg 23 samt järnvägen, där 
inga byggnader, eller annan installation, får finnas inom 
området som uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

Risk och sårbarhetsanalys för översvämningsrisk 
Arbetet pågår med att ta fram två ytterligare scenarios, 
“worst case” för dels ett beräknat högsta flöde motsvaran-
de ett högflöde med vart 10 000 års återkomst och dels för 
en minskad avbördning av Räppedammen p g a ett dam-
mhaveri t ex nedisning.   Rapporten beräknas vara färdig i  
mitten på juni.

Kulturmiljö riksintresset Bergkvara 
Arbetet pågår och utvärderingen av de volymstudier som 
gjort i 3D av sjukhuset, sett från olika punkter i förhållan-
de till riksintresset har redovisats på detaljplanemötet den 
12 juni 2020. Den preliminära rapporten skall vara klar i 
början av juli, konsekvensbeskrivningen först i augusti/
september.

Dagvatten och miljökvalitetsnorm (MKN)
Arbetet har redovisats på detaljplanemötet den 29 maj 
2020. Rapporten anpassas till dispositionsplanen och skall 
vara klar i anslutning till detta.

Ny tillfart till sjukhusområdet
Rapporten är klar och redovisar två alternativa infarter till 
sjukhuset från väg 23; en i samband med befintlig gc-tun-
nel och en i ett läge strax söder om järnvägen. I nuläget 
lever fortfarande båda alternativen. 

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS)
Region Kronoberg, Trafikverket och Växjö kommun har 
identifierat ett behov av en samlad utredning för trafik 
kopplat till planering av Växjö nya akutsjukhus och den 
berörda infrastrukturen i dess närhet. Arbetet med ÅVS 
har precis startat och någon detaljerad tidplan finns inte 
ännu, men måste tas fram för att detaljplanen ska hinna få 
de underlag de behöver innan samråd. En slutrapport ska 
presenteras i januari 2021. 

Kollektivtrafik
Utredningen ska undersöka möjligheten att resa till/från 
sjukhuset med kollektivtrafik studeras för både stads- och 
regionbusstrafik samt hur Växjös stadsbusslinjenät i stort 
påverkas av flytten för sjukhuset. Arbetet med rapporten 
har nyligen startat och den beräknas vara färdig i septem-
ber/oktober. 
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5.9 FLEXIBILITET OCH ELASTICITET
Att bygga ett sjukhus är en investering som skall fungera 
under lång tid. Vi vet att ledtiden för att genomföra och 
uppföra byggprojekt är lång. Vi vet också att den med-
icinska-, tekniska- och vårdorganisatoriska utvecklingen 
kommer att pågå under hela ledtiden och under hela bygg-
nadens livslängd.  Utvecklingen kommer troligen även att 
accelerera i en högre takt än tidigare, men framför allt i 
en snabbare takt än ledtiden för byggprojekt. Byggnaden 
måste således redan från början vara anpassad så att dessa 
snabba förändringar av verksamheten går att genomföra 
utan att byggnaden sätter stora hinder. 

Ett väsentligt inslag i den över tid mest hållbara byggnaden 
är infrastrukturens uppbyggnad. Byggnaders strukturer 
kan delas in i tre nivåer, med olika livslängd.  

Den längsta livslängd har stommen och byggnadsbredd, 
kulvertens placering och storlek samt placering av schakt, 
hissar, trapphus mm som måste följa en normerad struktur 
(moduler) och även ta höjd för framtida expansion. 

I byggnaden är dessa system, såväl byggnadsfysiska som 
tekniska, svåra att förändra under byggnadens livslängd.  

Den andra strukturen är byggnadens installationer, mel-
lanväggar, undertak mm. Dessa har en medellång livslängd 
men kan komma att bytas ut vid flera tillfällen. Detta be-
roende på att de är uttjänta eller att verksamheterna har 
förändrats.  

Den tredje strukturen är utrustning, inredning och möbler. 
Dessa har en kort livslängd i förhållande till de andra två 
nivåerna. 

I figuren nedan redovisas en idé till kulversträckning. Stor-
leken på kulverten bör anpassas till teknisk försörjning dvs 
värme, kyla, medicinska gaser mm men också till framtida 
system för att effektivisera godstransporter. Även om be-
sluten om exempelvis rörpostsystem inte kan tas idag så 
kommer det troligen att implementeras under byggnadens 
livslängd, om det finns plats. Finns inte plats är detta ett 
hinder, för en framtida möjlig utveckling, eftersom det är 
mycket svårt att bygga om en kulvert utan radikala ingrepp 
i byggnadskonstruktionen.  

Det finns ett antal sådana strategiska analyser som behöver 
göras, utöver kulvert, såsom utrymmen för tillagningskök, 
hissar, ventilationsschakt där antal, ytor och volymer behö-
ver anpassas redan i nybyggnadskedet till framtida ökade 
behov eller alternativa användningsområden. 

En företeelse som i allra högsta grad är aktuell med rådan-
de pandemi, är behovet att kunna ställa om vården. Bygg-
naderna skall förberedas för att kunna anpassas till kris-
situationer och krisscenarios. Dessa scenarios är ett stöd 
för att identifiera åtgärder som redan i byggskedet behöver 
genomföras.  

Luftburen smitta innebär hög risk för smittspridning vilket 
ställer krav på fler lokaler som kan fungera autonomt. 

Principiell placering av kulvert i källarplanen.Flexibilitet - lokalen kan enkelt byggas om för ny verksamhet Elasticitet - tillbyggnadsmöjlighet i flera framtida scenarios
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5.10 GESTALTNING
Vårdens miljöer ställer höga krav på den fysiska miljöns 
utformning. Här vistas patienter och anhöriga som är sår-
bara på olika sätt och här arbetar människor med stort an-
svar, ofta med hög arbetsbelastning. Miljön kan bidra till 
lugn, effektivitet, trygghet och säkerhet. Vid planering av 
nya vårdbyggnader tar vi avstamp i den forskning och er-
farenhet som finns kring den fysiska miljöns betydelse för 
människors hälsa och välbefinnande. 

I utformningen av en skalbyggnad så har fokus lagts på att 
skapa en robust, generell och flexibel byggnadskropp som 
kan fortsätta att anpassas efter verksamheters behov. I vi-
dare utveckling är en god vårdmiljö genom att bla. utnyttja 
tomtens stora kvalitéer genom att orientera byggnaden så 
att stora fasadytor får utblickar mot vattnet i Räppegölen.  

Sjukhuset byggs i en relativt platt topografi i ett område 
med få höga byggnader synligt från både tåg och riksväg, 
det kommer att bli ett nytt landmärke i Växjö som behöver 
gestaltas med en hög arkitektonisk ambition som även vä-
ger in kulturmiljö-aspekter.

Att ha en högre byggnadsvolym vars höjd trappas ner med 
lägre volymer runt omkring är ett sätt att få ner skalan i 
den nära ute-miljön, likaså att bryta ner de större bygg-
nadskropparna i mindre moduler. Fasaden kan ges en in-
delning som ytterligare bryter ner byggnadens stora skala i 
ett senare skede.  

Utformningen av huvudentrén skall bearbetas ytterligare, 
då kommer även frågor kring orienterbarhet, social miljö, 
trygghet, etc. att behöva integreras i den slutliga lösning-
en. Det är viktigt att förstagångsbesökare lätt skall kunna 
orientera sig. 

Sjukhuset bör signalera värme och omhändertagande sam-
tidigt som det utstrålar utveckling och professionalism. 

  

Referensbild fasadstudieReferensbild fasadgestaltning Referensbild invändigt kommunikationsstråk och innergård

Övergripande gestaltningsidéer: 

att bidra till både patienternas och personalens välmående 
genom att skapa miljöer som stödjer det friska utgående 
från erfarenhet, kompetens och grundat i aktuell forskning 

• att det nya sjukhuset innebär en positiv stadsutveckling 
i sitt närområde och i förhållande till staden som hel-
het, genom fungerande stråk, platser och byggnader 
utgående från platsens karaktär. 

• att det är tydligt var centrala funktioner ligger (tex. 
akutmottagning och entréhallar).

• att utformningen underlättar orienterbarheten för 
människor i utsatta situationer 

• att gestalta byggnaden med en utformning som signa-
lerar komplexets betydelse i regionen. 

• att byggnaderna utformas med generell stomstruktur, 
våningshöjder och tekniska installationssystem med 
vald generalitetsnivå avvägd mot investeringskostnad 
för att uppnå optimal nivå.
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