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Bakgrund
Sjukhuset i Växjö har utvecklats i flera omgångar sedan starten 1879.
Möjligheten att fortsätta anpassa Centrallasarettet för framtidens behov
bedöms idag ha stora begränsningar
Region Kronoberg fattade i maj 2019 inriktningsbeslut om att investera i
ett nytt akutsjukhus i stadsdelen Räppe, väster om stadskärnan, för att
tillgodose de framtida vårdbehoven. När det nya akutsjukhuset börjar
användas 2028 förväntas sjukvården ha förändrade vårdmetoder, volymer,
organisationsformer och arbetssätt jämfört med idag.
I regionfullmäktiges beslut ingår ett antal förtydligande förutsättningar;
bland annat ska lokalplaneringen ske i samverkan med medarbetare och
invånare, den nära vården stärkas med mer sjukvård utanför sjukhusen och
i hemmiljö, transparens råda genom hela processen och
Ljungby lasarett vara kvar och utvecklas.
Till förutsättningarna hör även att nuvarande verksamhet vid
Centrallasarettet i Växjö planeras flyttas till en tomt i Räppe. Vid val av
tomt utgick beslutet från en sjukhusbyggnad med innehåll och komplexitet
liknande nuvarande akutsjukhus i Växjö. Med en yteffektivisering av
lokalerna är målsättningen att det nya sjukhuset ska kunna omfatta strax
över 100 000 kvm.
Syfte
Syftet med denna förstudie är att utreda förutsättningarna för att skapa ett
väl fungerande akutsjukhus för vårdens framtida behov och en god
helhetsmiljö på tomten i Räppe, med hänsyn till en mängd olika aspekter.
Förstudierapporten redovisar resultatet där arbetet befinner sig i april 2021
då förstudien även avslutas. Den ska ligga till grund för ett kommande
programskede.
Väsentliga frågeställningar och beslutsprocesser
Ett antal frågeställningar har stor påverkan på säkerställandet av att tomten
i Räppe fungerar för det framtida sjukhuset. Det gäller främst
inriktningsbesked om vårdens innehåll och dimensionering samt
trafikanslutningar till tomten, men även riktlinjer för gestaltningen med
hänsyn till riksintresset Bergkvara. Arbete med dessa frågor har bedrivits i
olika forum parallellt med förstudiearbetet.
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Vård – inriktningsbesked för sjukhusets innehåll och dimensionering
Strategiska val behöver göras avseende lösningar för bland annat
mottagningar, administrativa arbetsplatser och vårdrum. Parallellt med
förstudien har en utredning om sjukhusets framtida vårdinnehåll
genomförts av Sirona, konsult inom hälsa, vård och omsorg, på uppdrag av
Region Kronoberg.
Beslut om vårdinnehållet planeras finnas framme senare under 2021.
Vissa prognoser från Sironas utredning har successivt kunnat föras in i
förstudiearbetet som underlag för att studera olika scenarier för sjukhusets
innehåll och byggnadsstruktur.
Trafik – inriktningsbesked om huvudalternativ för var olika trafikslag
ska komma till och från sjukhustomten
Frågan om den övergripande trafiksituationen är komplex och hanteras i
samråd mellan Region Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket.
Som underlag till beslutsarbetet har olika trafikutredningar genomförts och
beskrivit för och nackdelar samt konsekvenser för sjukhuset med
alternativa lösningar.
Kulturmiljön – riktlinjer för riksintresset Bergkvaras påverkan på
utformningen av sjukhuset
Frågan hanteras av Växjö kommun i samråd med Länsstyrelsen. Växjö
kommun har i januari 2021 påbörjat arbete med att ta fram ett
gestaltningsprogram för detaljplanen.
Stadsarkitekten leder arbetet och sjukhusprojektets kompetenser inom
gestaltning, vårdbyggnad och kulturmiljö deltar för Region Kronoberg.
Arbetsmetod och antagande
För att komma vidare med förstudiearbetet i avvaktan på besked har flera
alternativ studerats parallellt och diskuterat konsekvenser för vårdinnehåll,
trafikangöring, byggnaders placering på tomten och byggnadsstrukturer
med de olika lösningarna.
För en del av de efterfrågade beskeden har ställningstaganden successivt
kunnat göras av Region Kronoberg under slutet av förstudiearbetet.

Förutsättningar och innehåll
Förutsättningarna för sjukhusets innehåll och storlek har inte varit
klarlagda under förstudien.
Olika scenarier för vårdens innehåll, flöden och samband har prövats,
tillsammans med studier av hur tomten bäst kan nyttjas för en
sjukhusbyggnad. För att kunna gå vidare med detaljplaneprocessen och
klara projektets tidplan har fokus varit att säkerställa att ett ändamålsenligt
akutsjukhus kan lösas på platsen med olika tänkbara scenarier för
innehållet. En viktig aspekt har också varit att möjliggöra framtida
tillbyggnadsmöjligheter på olika sätt.
När beslut har tagits om vårdinnehåll, dimensionering och nivå på
kravställningar behöver förstudien ses över och fördjupas, innan
programarbete påbörjas.
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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
Styrande planeringsprinciper
Region Kronoberg har tagit fram fem styrande planeringsprinciper för ett
nytt akutsjukhus i Växjö, utifrån hälso- och sjukvårdslagens definitioner av
god vård. Principerna är fastställda av regionfullmäktige.
Patientsäkerhetsprincipen

Patientsäkerhetsprincipen är den viktigaste överordnade principen som ska
prövas vid konflikt med andra principer. 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 samtliga kontakter inom och utanför
sjukhuset. Principen stärker planeringen för strategin ”Närmare
Kronobergaren” och personcentrerad vård. Principen omfattar också
separerade publika och icke publika flöden, det vill säga sängar, personal
och gods ska separeras från besökande och gående patienter, med stor
hänsyn till integritet.
Orienterbarhetsprincipen

Orienterbarhetsprincipen beskriver att det ska vara enkelt att hitta och
orientera sig inom sjukhuset och dess ytterområden. Respektive
våningsplan ska vara överblickbara och tydliga för personal. Det ska finnas
vägledande standard som grund i rummens innehåll samt hög grad av
igenkänning vid utveckling av typspecifika lokaler vilket är speciellt 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.
Generalitetsprincipen

Generalitetsprincipen stärker planeringsförutsättningarna genom att
lokalerna i möjligaste mån utformas standardiserat.
Region Kronoberg är ansluten till PTS, Program för teknisk standard. I
PTS finns bl a konceptprogram, riktlinjer och nationella typrum och är en
styrande förutsättning i projektet.
Hållbarhetsprincipen

Hållbarhetsprincipen framhåller sjukhusets attraktiva, säkra och läkande
miljö för patient, personal och anhöriga och utgår från evidensbaserad
design och beprövad erfarenhet. Planeringen ska också ske utifrån
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det betyder optimalt
resursutnyttjande samt långsiktigt användbara byggnader.
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Social hållbarhet handlar om att bygga långsiktigt och stabilt där
grundläggande mänskliga behov uppfylls och trygga attraktiva platser
skapas.
Patientsäkerhetsprinpen väger tyngst. Vården måste framförallt uppfylla
kravet på patientsäkerhet, därför väger det tyngst i situationer där principer
står mot varandra. Dock måste sjukhusbyggnaden ge förutsättningar för att
övriga planeringsprinciper kan tillgodoses.
Övriga förutsättningar
Barnrättsbaserade beslutsunderlag

Beslutet att bygga ett nytt sjukhus berör barn och unga.
Därför ska barnkonsekvensanalyser genomföras vid alla de beslut i hela
processen som påverkar barn och unga.
Region Kronoberg har tagit fram en modell för barnrättsbaserade
beslutsunderlag, som ska användas och bifogas övrigt beslutsunderlag. Det
barnrättsbaserade underlaget bereds av projektets ledningsgrupp, med stöd
från Region Kronobergs barnrättstrateg.

Medborgardialog

Projektet Nytt akutsjukhus i Växjö är en väldig satsning som genomförs av
Region Kronoberg och som berör alla regionens invånare. I processen är
det viktigt att ta tillvara på engagemang och kunskap samt skapa
delaktighet på olika sätt.
Medborgardialoger, barndialoger och brukardialoger syftar till att inhämta
kunskap och skapa förankring. Kunskapen kan användas när man planerar,
gestaltar och tar fram riktlinjer för hur det nya sjukhuset skall utformas.
Inspiration, klokheter, både väntade och oväntade synvinklar kommer
fram. Förankringsprocesser handlar om demokrati, delaktighet och
medskapande.
Dialogerna inom projektet kan ha olika fokus, t ex sjukhuset som byggnad i
staden, utformning av inne- och utemiljöer, sjukhusets funktioner eller
olika planeringsperspektiv t ex barns perspektiv,
tillgänglighet eller medarbetarperspektivet.
Regionstyrelsen har i riktlinjer för Region Kronobergs medborgardialog
fastställt olika metoder för medborgardialog.
Den robusta sjukhusbyggnaden (MSB)

Under 2007 påbörjade Socialstyrelsen och dåvarande Krisberedskapsmyndigheten att beskriva kunskaper, erfarenheter och värdegrundsprinciper
för att förbättra sjukvårdens funktionssäkerhet och därmed möjliggöra hög
patientsäkerhet även vid allvarlig händelse. Arbetet dokumenterades i
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skriften ”Det robusta sjukhuset” som är rekommendationer men fick ett
stort genomslag vid planering av framförallt teknisk försörjning för
akutsjukhus.
Under 2019 vidareutvecklades skriften och finns för närvarande som
remissutgåva under benämningen ”Den robusta Sjukhusbyggnaden - 2020”
vilken också är en vägledning för funktionssäkra sjukhusfastigheter.
Under förstudien har en projektspecifik sammanställning av de
rekommendationer som finns i remissutgåvan utarbetats för att beskriva
ambitionsnivån för robustheten i projektet ”Nytt akutsjukhus Växjö”.
Säkerhetskrav och säkerhetsdokument redovisas inte i denna förstudie utan
hanteras separat. Det skall dock betonas att dessa frågor kommer att
påverka en stor del av den fysiska utformningen och tekniska val.
Säkerhetskompetensen måste alltid finnas med i den fortsatta utformningen
av byggnad och tekniska system.

Program för teknisk standard - PTS

Program för teknisk standard, PTS, är en del av ett ledningssystem i
lokalförsörjningsprocessen som syftar till att effektivt kvalitetssäkra och
ständigt förbättra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara
lokaler, till exempel genom tillämpning av evidensbaserade
konceptprogram samt nationella typrum och riktlinjer.

Hållbarhet
Projektunika hållbarhetsmål har tagits fram med fyra fokusområden: God
hälsa för alla, Hållbara livsmiljöer, Cirkulär ekonomi och Plusenergilän
2050.
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Det övergripande temat för projektets hållbarhetsarbete är ”Välbefinnande”
– för vårdtagare, personal och besökare.
Inom varje fokusområde har separata aktiviteter tagits fram. Samtliga
aktiviteter skall bidra till ett ökat välbefinnande och ska tydligt beakta
barn- och jämställdhetsperspektivet.
I det långsiktiga arbetet ingår även att proaktivt följa upp och bevaka de
övergripande kravställningarna under hela projekttiden.
Evidensbaserad design (EBD)
Väl utformade läkande miljöer är stödjande i processen att bygga upp och
återfå sin hälsa. Evidensbaserad design (EBD) är ett multidisciplinärt
forskningsfält som undersöker effekterna av hur människans omgivning
påverkar hen. Inom forskningsfältet har ett antal faktorer identifierats där
omgivning och arkitektur bevisats påverka patienters tillfrisknande. Det
handlar t ex om dagsljus, ljud, färg, trygghet, möjlighet att vara privat och
tillgång till grönska.
Miljöbyggnad
Det nya akutsjukhuset i Växjö ska byggas enligt Miljöbyggnad med lägst
nivå Silver. För att uppnå nivå silver krävs det mer av byggnaden än att
bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och
ventilationen vara mycket bättre.
Ekosystemtjänster
I arbetet med det nya akutsjukhuset i Växjö har ekosystemtjänster varit i
fokus i designarbetet. Alltifrån disponering av tomtens förutsättningar med
Räppegölen i centrum till den fysiska planeringen av byggnadsstrukturer
och hur dessa skall ge förutsättningar för att öka tillgängligheten till
parkyta och biotoptak. Även placering av verksamheter och möjligheter till
utblickar mot park och vatten är centrala ställningstaganden.

Detaljplan
Region Kronoberg ansökte om planbesked för ett nytt akutsjukhus, vilket
antogs av kommunens byggnadsnämnd 2019-09-26. Beslutet innebär en
ändring av detaljplanen för fastigheten Rimfrosten 1 samt planläggning av
övrig och ej planlagd mark i syftet att möjliggöra byggnation av ett nytt
sjukhus.
Detaljplanen var ute för samråd under hösten 2020. Beräknad tid för remiss
av granskningshandlingarna beräknas till juni, juli och augusti 2021 och ett
antagande av detaljplanen kan då preliminärt ske i december 2021.
Detaljplanearbetet har under förstudien inneburit ett aktivt arbete med de
utredningar som krävs för en ny detaljplan som denna. Dialog har skett i
regelbundna möten under processens gång tillsammans med Växjö
kommun och Trafikverket.
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Dispositionsplan
Under förstudiens avslutande del har ett stort antal olika scenarios för
tomtens disposition studerats. I takt med att mer besked och antaganden
kunnat ges om vårdens innehåll och trafikangöringarna till tomten har en
dispositionsplan för sjukhuset och dess trafiklösningar kunnat tas fram.
Som underlag för det fortsatta planarbetet har dispositionsplanen
färdigställts och är i nuläget daterad till 2021-03-05.

Gestaltningsprogram för detaljplanen
Växjö kommun har i januari 2021 påbörjat arbete med att ta fram ett
gestaltningsprogram för detaljplanen. Stadsarkitekten leder arbetet och
sjukhusprojektets kompetenser inom gestaltning, vårdbyggnad och
kulturmiljö deltar för Region Kronoberg. Arbetet beräknas avslutas i april
2021 och syftar till att underlätta det fortsatta arbetet med stöd av en palett
av gestaltningsprinciper för de olika delområdena nära, på kvartersnivå och
på avstånd. Kulturmiljöfrågorna är i fokus för att hantera riksintresset
Bergkvara.
Utredningar
Ett antal utredningar har genomförts för detaljplanens framdrift.
• Arkeologi
• Buller från tåg- och vägtrafik
• Naturvärden
▪ Trädinventering
▪ Fladdermus
▪ Hasselmus
• Risk och sårbarhetsanalys för järnväg, riksväg, betongfabriken och
flyget
• Risk och sårbarhetsanalys för översvämningsrisk
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•
•
•
•
•
•

Konsekvensbedömning för kulturmiljö
Luft
Dagvatten och miljökvalitetsnorm
Trafikutredningar
Lokaliseringsutredning
Miljökonsekvensutredning

För närvarande revideras ett antal utredningar med hänsyn till ändringarna
som skett på den östra delen. Arbetet pågick under hela 2020 och resultaten
var underlag till samrådshandlingarna. Inför granskningsskedet pågår nu en
översyn av ett antal av utredningarna utifrån dispositionsplanen.
Detaljplanen går ut på granskning för den östra sidan av Räppegölen under
sommaren 2021.

Västra sidan
Inledningsvis behandlade detaljplanen både östra och västra sidan av
Räppegölen. Inför granskningsskedet kommer detaljplanen delas och den
västra delen kommer att utgå ur denna planprocess. Anledningen är att den
västra delen behöver vidarebearbetas vad gäller stationen, planskildheten
mellan Stora Räppevägen och järnvägen, disposition av tomten och
framtida användning av den f d disponentvillan. Detta arbete hinns inte
med innan planerat granskningsskede för själva sjukhuset.
Tanken är dock att planarbetet med den västra sidan ska fortsätta i närtid.

Trafik
I anslutning till förstudiearbetet har ett antal trafikutredningar genomförts i
dialog mellan Växjö kommun, Trafikverket och Region Kronoberg. Flera
alternativ för trafikanslutningar till och från tomten har analyserats.
Föreslagna lösningar har valts med hållbart resande och minskad
biltrafikbelastning som målbild, samt vårdens funktionalitet och
patientsäkerheten. En ny trafikplats vid riksväg 23 är en förutsättning för
att kunna hantera sjukhusets trafikflöden. För att främja hållbara transporter
är en framtida järnvägsstation.
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Projektmål trafikmiljö
Utifrån de nationella, regionala och kommunala målen har fyra
projektspecifika mål formulerats för utvecklingen av trafikmiljön kring
Nya sjukhuset.
• Hållbar tillgänglighet
• Begränsa biltrafikbelastningen
• Prioritera ambulanstransporter
• Säkerställ god framkomlighet
De projektspecifika målen har inarbetats i dispositionsplanen.
Trafikstrukturen vid det nya akutsjukhuset utformas med fokus på en
hållbar tillgänglighet med stort fokus på resor till/från sjukhuset med
kollektivtrafik, till fots och med cykel, vilket även bidrar till en begränsad
biltrafikbelastning på det kommunala vägnätet. Närheten till det statliga
vägnätet skapar goda förutsättningar att styra biltrafiken dit utan att
begränsa den regionala trafiken.
Även ambulanstrafiken ska styras till det statliga vägnätet för att säkerställa
dess framkomlighet och prioritet över den allmänna biltrafiken.
Prioriterade ambulanstransporter, god flexibilitet och redundans bidrar till
hög patientsäkerhet.
Infrastrukturen för gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver vara på plats
direkt i samband med flytten för att omedelbart implementera nya hållbara
resvanor till sjukhusområdet.
Den dispositionsplan som under februari-mars tagits fram för kommunens
fortsatta detaljplanearbete bygger på några besked, bland annat:
• Trafikangöring för bussar, serviceresor och godstrafik till
servicebyggnad via anslutning under riksväg 23 i tomtens norra del,
med möjlig framtida brokoppling över Räppegölen till en
järnvägsstation.
• Trafikangöring för gång- och cykeltrafik via befintlig tunnel under
riksväg 23.
• Trafikangöring för övrig biltrafik och godstrafik till teknikbyggnad via
Stora Räppevägen.
• Trafikangöring för ambulans via separat väg i anslutning till den nya
avfarten från riksväg 23.
• Placering av akutmottagning på plan 00 eller 01 i sjukhusbyggnadens
sydöstra hörn. Slutlig placering är ej beslutad.
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•

Ambulansstation placeras tills vidare ej på sjukhustomten. Andra frågor
och beslutsunderlag kommer bearbetas vidare och därefter behöver
förstudieresultatet ses över och vidareutvecklas.

I anslutning till förstudiearbetet för det nya sjukhuset har ett antal trafikutredningar genomförts:
• Åtgärdsvalsstudie - Trafik och infrastruktur, Nya sjukhuset i Växjö
• Trafikutredning Stora Räppevägen
• Trafikplats Räppe
• Kollektivtrafik till/från Nya sjukhuset i Växjö
• Bil och parkeringsutredning Nya sjukhuset i Växjö
• Gång- och cykelutredning Nya sjukhuset i Växjö
• Ny tillfart under riksväg 23

Byggnader
Olika alternativ för byggnadernas utformning och placeringar har utretts.
Vårdbyggnadens utformning är vald för att ge optimala förutsättningar för
olika typer av verksamheter.
Yttre gestaltning
I arbetet med den yttre gestaltningen har några olika gestaltningsprinciper
och koncept tagits fram som ska styra den kreativa processen och
genomsyra hela förslaget.
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Viktiga kriterier för valet av tomt för ett nytt sjukhus har varit att kunna
tillgå mellan 12 och 15 hektar mark och ha närhet till stora vägar och till
spårbunden trafik. Den tomt som är aktuell för det nya sjukhuset ligger i
stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort, cirka 4 kilometer från
befintligt sjukhus, i kanten mellan stad och land.
Tomten ligger intill Räppegölen, en del av Helige å, med fina naturmiljöer
kopplade till vattnet och stränderna. Här finns stora träd med höga
naturvärden. I anslutning till Räppe finns ett större område av riksintresse
för kulturmiljövården.
Räppe har ett läge i nära anslutning till utbyggd infrastruktur, både genom
vägnätet och järnväg i norr med ett planerat stationsläge i närheten av den
valda sjukhustomten.
I omgivningen finns verksamheter och bostadsområden och fler bostadsområden planeras och byggs till exempel kring Norra Bergundasjön. Pär
Lagerkvists skola med klasser i hela grundskolan ligger sydost om Räppe
och utgör en viktig målpunkt för barn och unga.
Kopplingar till gröna miljöer och stråk mot stadens centrum och andra
målpunkter berör den aktuella tomten och behöver hanteras vid planeringen
och utformningen av sjukhuset. Parkmiljön och kontakten med vattnet är
viktiga kvaliteter både för utemiljön och inifrån sjukhuset. Vid gestaltning
av det nya akutsjukhuset bör särskild omsorg läggas vid att naturen
tillgängliggörs för patienter och personal. Detta kan göras både visuellt och
fysiskt.
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Sjukhuset ska vara tillgängligt för alla och ska utformas enligt vårdmiljöers
förhöjda krav på tillgänglighet.
Miljön ska vara välkomnande och lättförståelig, oavsett ålder och fysisk
eller psykisk förmåga.
Publika rum ska vara arenor för kultur, aktivitet och evenemang. I
sjukhusbyggnaden bör det finnas tydliga publika stråk och rum med
stödjande publika verksamheter, såsom exempelvis apotek, bibliotek,
lekyta och café.
Sjukhusområdet bör också tillhandahålla goda lekbara miljöer inomhus och
utomhus, för att skapa trygghet, stimulans och avledning hos barn och
deras anhöriga.

Sida 14 av 31

REGION KRONOBERG

Dagsljus – En högre grad av exponering för dagsljus reducerar depression
och minskar vårdtiden för deprimerade patienter. Mer tillgång till dagsljus
ökar personalens välbefinnande.
Naturmaterial i form av trä och sten är material som föreslås återkomma i
byggnadens gestaltning. Stenmaterialet har sin förankring i omgivande
kulturbebyggelse. Trä förordas både för återhållsam klimatpåverkan och
för sina positiva estetiska egenskaper. Trä upplevs som ett vänligt och
mjukt material.
Med en välgestaltad sjukhuspark och nära tillgång till natur- och
kulturmiljön i omgivningen utgör utemiljön tillsammans med goda
kommunikationer en konkurrensfördel.
Ett sjukhus som erbjuder dessa kvalitéer blir attraktivt både som arbetsplats
och som vårdplats.
Miljökonsekvensanalys samt riskanalys med hindersmätning för
helikopterflygplats har genomförts.
I förstudien har olika energisystem analyserats och systemval föreslagits.
Teknisk försörjning och infrastruktur har utretts och inarbetats i
byggnadsförslagen.
Utifrån ”Den robusta sjukhusbyggnaden” har en projektspecifik
sammanställning tagits fram för att beskriva ambitionsnivån för
robustheten för det nya akutsjukhuset.
Sammanställningen har kompletterats med rekommendationer och
erfarenheter under covid-19- pandemin.
Värdeord
Vårdens miljöer ställer höga krav på den fysiska miljöns utformning. Här
vistas patienter och anhöriga som är sårbara på olika sätt och här arbetar
människor med stort ansvar, ofta med hög arbetsbelastning. Miljön kan
bidra till lugn, effektivitet, trygghet och säkerhet. Vid planering av nya
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vårdbyggnader tar vi avstamp i den forskning och erfarenhet som finns
kring den fysiska miljöns betydelse för människors hälsa och
välbefinnande. Vi arbetar med begrepp och värdeord som ska genomsyra
den arkitektoniska utformningen av sjukhuset och utemiljön.

Landmärke
Det nya sjukhuset innebär en positiv stadsutveckling i sitt närområde och i
förhållande till staden som helhet, genom fungerande stråk, platser och
byggnader utgående från platsens karaktär. Det är viktigt att
sjukhusbyggnadens gestaltning och utformning signalerar komplexets
betydelse i staden och regionen. Sjukhuset byggs i en relativt platt
topografi i ett område med få höga byggnader synliga från järnväg, riksväg
23 och Stora Räppevägen. Detta innebär att sjukhuset med all säkerhet
kommer att bli ett nytt landmärke i Växjö som behöver gestaltas med en
hög arkitektonisk ambition där även natur- och kulturmiljöaspektervägs in.

Sjukhusets och kompletterande byggnaders utformning och placering på
tomten tar hänsyn till naturmiljön i väster samt den yta som krävs för
kommunikation, trafik och angöring i öster.
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Byggnaderna tar också hänsyn till framtida tillbyggnadsmöjligheter i öster
och söder samt viktiga siktlinjer från kulturmiljöområdet Bergkvara gård.
Sjukhuskomplexet består överordnat av en vårdbyggnad med flera
tillhörande servicebyggnader, såsom teknik, godsmottagning och
parkeringshus.
Sjukhusbyggnaden
Huvudbyggnaden är med ett fotavtryck om ca 21 000 kvm den
dominerande volymen på tomten. Mellan sjukhuset och vattnet finns
sjukhusparken, fri från trafik. Merparten av vårdrummen får utsikt över
parken och Räppegölen, varför det är viktigt att denna fasad har generösa
fönsterareor, gärna vägg till vägg, för att tillvarata den vackra och
hälsobefrämjande utsikten. På den lägre flygelbyggnaden mot vattnet finns
en öppen takterrass med fantastisk utsikt över grönskan.
Många personer har sjukhuset som sin arbetsplats, men patienter och
besökare anländer till sjukhuset dagligen av andra skäl, som naturligtvis
kan skapa oro. Det är därför viktigt att det första intrycket man får är
vänligt, välkomnande och omhändertagande.
Servicebyggnaden
Servicebyggnaden är förlagd i norra delen av tomten, i närhet till vägporten
under riksväg 23. I söder finns en mindre teknikbyggnad för redundans i
anslutning till infarten från Stora Räppevägen. Placeringen av dessa
byggnader minimerar godstrafik inne på sjukhusområdet.

Parkeringshus
Ur trygghetssynpunkt är det viktigt att den som använder parkeringshuset
ser och blir sedd. Huset innehåller ca 100 parkeringsplatser per plan och
föreslås inledningsvis ha 3-4 våningar. Huset kan lätt byggas på i framtiden
om behov uppkommer när markparkering tas i anspråk för sjukhusets
expansion.
I parkeringshusets markplan finns ett cykelgarage för besökande till
sjukhuset. Cykelgarage för personal finns i markplan under
akutmottagningens bilparkering, med nära koppling till den östra
personalentrén
Ambulansstation
Under processens gång har möjligheten att inrymma en ambulansstation i
parkeringshusets markplan studerats.
Nuvarande förutsättningar gör att vi tillsvidare har valt att utgå från att
ambulansstationen placeras utanför den östra sjukhustomten, t ex väster om
Räppegölen.
Material
Sjukhuset ska ha en varm och inbjudande karaktär. Byggnaderna ska
förmedla välkomnande och omhändertagande snarare är institution.
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Materialval görs i beaktan av den regionala utvecklingsstrategin Gröna
Kronoberg och enligt gestaltningsprogrammet för detaljplanen och
riksintresset Bergkvara, som kommunen tar fram tillsammans med
regionen.

Inre gestaltning
Vårdens miljöer
Vårdens miljöer ställer höga krav på den fysiska miljöns utformning, både
vad gäller tekniska lösningar och hygien, men också vad gäller upplevelsen
av den. I vårdens miljöer vistas patienter och anhöriga som är sårbara på
olika sätt. Här arbetar också människor med stort ansvar, ofta med hög
arbetsbelastning.
Genom att exempelvis införliva målpunkter längs med publika flöden och
placera trappor väl synliga kan arkitekturen uppmana till fysisk aktivitet.
Rörelse bidrar till god hälsa för alla och reducerar stress. Tydliga
målpunkter är också en förutsättning för god orienterbarhet.
Även konsten kan utgöra en viktig del i att skapa målpunkter, sammanhang
och ge perspektiv och positiv avledning.
Tillgång till dagsljus spelar en viktig roll för välbefinnande för både
personal och patienter. För patienter ger dagsljus och känsla för dygnsrytm
goda förutsättningar för tillfrisknandet. Genom dagsljusbelysta publika ytor
och stråk, öppna blickpunkter i korridorsslut och god tillgång till dagsljus i
vårdrum och lokaler för stadigvarande arbete ges goda förutsättningar för
välbefinnande.
Mötesplatser – människors möten
På ett sjukhus pågår ständigt möten av de mest skilda slag - formella,
informella, kortvariga, långvariga, personliga och professionella (kollegor
emellan, mellan chef och medarbetare, mellan vårdgivare och vårdtagare).
Ung som gammal möts och positiva, känsliga, besvärliga, fysiska ämnen
avhandlas.
Rumslighet – rum och mellanrum
Håll avstånd! Ett imperativ som vi i pandemitider fått användning av i stor
utsträckning. I ett nytt sjukhussammanhang kan vi ta till oss detta för att
skapa bättre inte bara rum, utan även mellanrum i sjukhuset. Ytor bör
skapas på rätt plats så att personer som vistas i sjukhuset har möjlighet att
upprätthålla avstånd när så krävs. Där mellanrum skapas, skapas också
rumsligheter per automatik.
Material
Sjukhuset bör signalera värme och omhändertagande och där utgör
materialval, inredning och färgsättning viktiga komponenter. Valda
material ska i första hand klara alla funktionskrav som en vårdmiljö ställer
och därefter väljas utifrån hållbarhetsperspektiv.
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Inre struktur
Observera att inga beslut finns fattade kring inplacering av olika
verksamheter, utan läs delen som flera möjligheter där de olika delarna kan
skalas upp eller ner beroende på vilket innehåll som beslutas.
Planbyggnadsprinciper
Ett akutsjukhus innehåller många och komplexa flöden och samband, där
vårdlokalerna ska stödja ett effektivt och värdigt omhändertagande av
patienten. Bärande principer i arbetet med strukturen för Växjös nya
akutsjukhus är:
• Publika och professionella flöden skiljs åt för att möjliggöra en
säkrare patient- och arbetsmiljö samt för att kunna tillgodose
hygienkrav.
• En generös volym tillskapas för tekniktung vård.
• En generell struktur tillskapas för vårdavdelningar, dagvård,
mottagningar och administration.
• Vårdavdelningar placeras i största möjliga mån med utsikt över
Räppegölen.
• Generella och flexibla lokaler med utbyggnadsmöjligheter för att
kunna möta framtidens vårdbehov.
• Rationell sjukhusstruktur som ger god orienterbarhet.

Sjukhusvolymen är uppbyggd av fyra pusselbitar, T-struktur, Bred struktur,
Kam-struktur och Aorta, som länkas samman av ett kommunikationsstråk.
Pusselbitar
Sjukhusbyggnaden ska hantera ett stort spann av olika verksamheter och
flöden samt en föränderlighet. Fokus har därför legat på att hitta pusselbitar
och strukturer som på ett rationellt sätt länkas samman till en robust
struktur, där god vård kan bedrivas och medarbetare trivas. Sjukhuset är
sammansatt av fyra olika pusselbitar, sammanlänkade av ett
kommunikationsstråk:
• T-struktur, lätt byggnadsdel
• Bred struktur, tung byggnadsdel
• Kam-struktur, lätt byggnadsdel
• Aorta
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Stråk, noder och flöden
En grundläggande förutsättning för ett välfungerande sjukhus är
genomtänkta flöden och en logisk struktur som stödjer möjligheten för
besökare och personal att enkelt orientera sig. Regelbundna utblickar, korta
avstånd mellan utblickar och ett strukturellt kommunikationsnät ger
tydlighet för de som rör sig i byggnaden.

Utformning av entréer ska bearbetas noga, då aspekter som bland annat
orienterbarhet, social miljö och trygghet kommer in. Entréerna ska därför
vara lätta att hitta och vara inbjudande. Sjukhusbyggnaden har två större
entréer, en i nordost och en som vänder sig söderut.
Entrén i nordost används framför allt av kollektivtrafikresenärer. Här kan
skapas en busshållplats inomhus för stadstrafikens nya elbussar, en unik
möjlighet till hög komfort för resenären, som då kliver av och på direkt
inne i entréhallen.
Akutmottagningen har en egen entré i öster för personer som anländer akut
i egen bil eller taxi. I öster finns också personalentrén. Utöver dessa entréer
finns möjlighet att anlägga mindre entréer i anslutning till mottagningar på
sjukhuset östra sida samt entrémöjligheter av smittskyddsskäl.
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Generellt och flexibelt
Den medicinska, tekniska och vårdorganisatoriska utvecklingen kommer
att pågå under hela det nya sjukhusets livslängd och kommer troligen även
att accelerera i en högre takt än tidigare. Byggnaden måste således redan
från början vara anpassad så att dessa snabba förändringar av verksamheten
går att genomföra utan att byggnaden förhindrar.
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Flexibilitet – lokalen kan enkelt byggas om för ny verksamhet

Elasticitet – tillbyggnadsmöjlighet i flera framtida scenarier
Elasticitet – att förbereda sjukhuset för framtidens vårdinnehåll
Något man kan räkna med är att innehållet i det nya akutsjukhuset kommer
att förändras - tekniken, vårdutbudet och vårdbehovet kommer inte vara
konstant under den tid sjukhuset är i bruk. Generalitet och flexibilitet inom
byggnadens struktur kan täcka vissa förändringar, exempelvis om en
verksamhet växer och en annan intilliggande minskar eller om
vårdavdelningar ställs om till dagvård. Men när vårdbehovet endast ökar
och överyta inte längre finns att tillgå, behöver sjukhuset kunna växa. Att
planera för goda utbyggnadsmöjligheter i flera olika lägen är därför en
viktig aspekt att väga in i förslaget.
Inplacering av verksamheter
Schematiska antaganden av olika scenarier för inplacering av verksamheter
har testats, främst utifrån ett varierat innehåll, samband och flöden, men
även i förhållande till de kvaliteter och begränsningar som den valda
tomten erbjuder och i förhållande till möjlig utveckling över tid. Detta har
varit nödvändigt för att undersöka platsens lämplighet för att hysa ett
akutsjukhus. I samstämmighet med det yttre gestaltningsarbetet har hänsyn
tagits bl a gällande möjlighet till akuta inflöden, vårdbyggnad som ryggrad
mot riksvägen och en lättare struktur med generösa utblickar mot sjön.
De olika verksamheternas ytbehov och förhållande sinsemellan har
inhämtats successivt under processen. Samtidigt har det delgivits visst
prognosticerat underlag från Sironas delrapporter, men inte i sin helhet.
Detta gör att viktiga arbeten kvarstår innan det går att landa in
specificerade framtida scenarier för inplacering av verksamheter i
sjukhusbyggnaden. Det framtida vårdinnehållet måste analyseras och
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specificeras, processas tillsammans med berörda verksamheter och beslutas.
Först därefter kan storleken på den nya vårdbyggnaden närmare preciseras.
Fortsatt arbete
Ytor: Det kommer att krävas fortsatt utredning, fördjupning, förankring och
inriktningsbeslut gällande omfattning på verksamheter och deras behov av
ytor i det nya sjukhuset.
Inplacering av verksamheter: Test av inplacering av verksamheter i
byggnads-strukturen kan göras fortlöpande utifrån ett scenariobaserat
arbetssätt, men för att få fram ett huvudförslag krävs en ökad detaljering,
förankring och övergripande beslut.
Under den pågående pandemin har det varit svårt för verksamheterna att
kunna genomföra all samordning, genomlysning, dialogprocess och
förankring som krävs för att kunna skapa ett komplett underlag för fortsatt
arbete i programfas. Att även Sironas arbete med förslag till dimensionering
av framtidens vård blivit förlängt under vinter och vår 2021, gör att det finns
behov av att återknyta till deras rapportering och fortsätta processen
kring dessa frågor.

Verksamhetsdialoger
Framtidens vårdavdelning
Under våren 2020 tog en arbetsgrupp med representanter från vårdhygien
och verksamheter med vårdavdelningar fram ett koncept för Framtidens
vårdavdelning på det nya akutsjukhuset. Gruppens uppdrag har
formulerats:
Hur utformar vi den optimala vårdavdelningen?
• Mål och vision: Framtidens vård på den optimala vårdavdelningen ska
bygga på evidens och erfarenhet. Vården som bedrivs ska vara patientsäker
och personcentrerad. Medarbetarna ska erbjudas stimulerande och god
arbetsmiljö.
• Syfte: Skapa en delaktighet för att få en samsyn hur framtidens
vårdavdelningar ska utformas. Kunna tänka nytt och att avdelningarna
byggs enligt principen generalitet och elasticitet.

Blocklayout ”Teamet” framtidens vårdavdelning
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Framtidens mottagning
Under hösten 2020 har det genomförts 4 workshops på temat Framtidens
mottagning, med deltagare från mottagningsverksamheterna på CLV. På
grund av pandemin genomfördes endast den första workshopen på plats,
resterande genomfördes via tekniska lösningar på distans.
Gruppen har utifrån referensprojekt, evidens och erfarenhetsåterföring
diskuterat, utvärderat och sammanställt intentioner för utformning av
framtidens mottagning.
Framtidens administrativa arbetsplatser
En grupp för administrativa lokaler har bildats. Syftet med arbetsgruppen
är att ta del av och orientera sig om kunskaper och aktuell forskning
avseende administrativa lokaler.

Service, logistik och hållbarhet
Service och logistik är viktiga pusselbitar i en hållbar sjukvård utifrån ett
helhetsgrepp med en social, ekonomisk och ekologisk dimension.
Infrastrukturen ska säkerställa väl framkomliga, effektiva och separerade
flöden i hela sjukhusbyggnaden.
Det ska finnas en infrastruktur på sjukhuset som bland annat möjliggör en
minskning av användningen av engångsartiklar. Utrymmen för avfallshantering ska utformas och planeras för en effektiv materialåtervinning.
Det ska även finnas en infrastruktur och utrymme för cirkulärt användande
av möbler och annan inredning.
Regionservice är organiserad i fem verksamhetsområden vars ytbehov och
placering har utretts i det nya sjukhuset:
• Intern kundservice och logistik
• Kost och restauranger
• Fastigheter
• IT
• Lokalvård
Utredningar som ingår i projektet för serviceområdet:
• Fristående servicebyggnad (innehåll mm)
• Kost och restauranger (tillagningskök)
• Omklädningsrum och textilförsörjning
• Lokalvården
• Sängtvätt
• Övriga serviceytor placerade i huvudbyggnaden; konferensrum, KTC,
restaurang, lunchrum,
bibliotek, utbildning, kiosk mm
Logistikutredningar som tillkommit är:
• AGV
• Sop-/tvättsug
• Smågodstransportör (Rörpost)
• Slangpost ”point to point”
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• Kostnader, tekniska förutsättningar, alternativ mm
Kulvert och logistiska flöden
Väl framkomliga och separerade flöden är utgångspunkten i planeringen av
kulvert och logistiska flöden i hela sjukhuset. Hur det nya sjukhusets
kulvertplan skall arrangeras är en fråga som har delats mellan Service,
Vård och Teknik.
För de logistiska servicefunktionerna har koppling mellan omklädningsrum
och textilhantering utretts där textilrum med fördel skulle kunna placeras
mellan kulvert och omklädningsrum för effektivitet och separerade flöden.
Vertikala logistiska flöden, såsom tvätt- och sopschakt samt varuhissar, har
utretts och bör placeras med angöring för godshissar i nära placering av
transportkulvert.

Byggnad för service och teknik
Servicebyggnaden har utretts med olika utformningar och placeringar på
tomten, beroende på hur de olika trafiklösningarna och alternativen för
angöring för lastbil har sett ut. Även Servicebyggnadens anslutning till
sjukhuset via kulvertramp har utretts.

Lastgården
Lastgården föreslås placeras något nedsänkt för att möjliggöra lastbrygga
samtidigt som plan 00 är i samma nivå som sjukhusbyggnaden. Att
ytterligare sänka ner lastgården för att korta kulvertrampen kan studeras
vidare i kommande skeden.
Godsmottagningen
Dimensionering av godsmottagning har utretts och baseras på de
materialflöden som sjukhuset redovisat (inkl avfall och tvätt).
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Tvätt och avfallshantering
Avfallshanteringen skall arrangeras med plats för olika fraktioner och
angöring för lastbil. Containers skall placeras inomhus för god arbetsmiljö.
Plats för tvätt och sopsug har reserverats i plan 99, även om man inte
investerar i detta initialt skall man kunna implementera det i efterhand. Det
kommer dock kräva viss ombyggnad.
Tillagningskök eller mottagningskök
Ytan som reserverats för kök och matförråd mm. Under förstudien har varit
preliminär baserat på dagens ca 1100 portioner/dag med angöring för
inkommande och utgående mat för fortsatta matleveranser till St Sigfris
sjukhus, likt idag. I näste skede bör det fortsätta arbetet kring kost och
restauranger innefatta en utredning av framtida lösning för kost och
restauranger i nya sjukhuset, från måltidssystem till köksplanering.
Fastighet/Verkstäder
Workshop har hållits med Fastigheter. Fastigheter har ett behov av att sitta
samlat. Verkstäderna ska lokaliseras i nära anslutning till godsmottagning
samt tillkommande ytor för driftcentral som ligger nära övriga fastighetstekniska utrymmen i servicebyggnaden. Därtill behövs ytor för
administration och entreprenörer samt 20-30 st p-platser för entreprenörers
fordon och servicefordon (gärna under skärmtak).
Läkemedelsenheten
Då denna verksamhet har stora logistiska flöden har en möjlig placering i
servicebyggnaden diskuterats och föreslagits med ytor för beredning
administration och förråd.
Admin/Personalytor
På plan 01 finns ytor reserverat för administration och lunchrum mm.
Byggnaden föreslås ha en egen entré med kundmottagning. På plan 99
finns omklädningsrum och mindre tvättfaciliteter.
Teknik
Servicebyggnaden är även ett teknisk hub för sjukhusets tekniska
försörjning. Byggnaden innehåller en komplett mottagningsstation för el,
reservkraftaggregat och dynamisk UPS (avbrottsfri kraft) för elproduktion,
gascentral, kylcentral samt undercentral för fjärrvärme.
IT-avdelningens placering i servicebyggnaden har utretts men kommer
enligt besked att ha sin bas fortsatt kvar på St Sigfrids sjukhus.
Ambulanshall
Ambulanshallens placering följer sjukhusets placering av
akutmottagningen. Alternativ som diskuterats och utretts är placering på
markplan respektive plan 01. Olika in- och utfartsmöjligheter samt
uppställningar i ambulanshallen har studerats baserat på önskemålet om
uppställningsplats för 5 ambulanser samt 2 medföljande fordon (polis).
Ambulanshallen ska dessutom ha plats för överflyttning av patient från
ambulans till bår för vidare koppling mot akutens triage, en mindre
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saneringsdel med direktaccess utifrån, förrådsmöjligheter samt viss yta för
personal och administration.
Byggnad för teknisk redundans
Denna teknikbyggnad är en byggnad med enbart tekniska
försörjningsfunktioner och skall fungera som redundans till de tekniska
installationerna i servicebyggnaden. Då byggnaden är ett tekniskt nav ska
den ansluta till sjukhusets kulvertsystem.

Servicebyggnad i norr och byggnad för teknisk redundans i sydost.
Byggnaden behöver ha en extern yta för godsangöring med lastbrygga samt
inrymma jourrum och en mindre verkstadsyta.
Helikopterflygplats
Under utredningsarbetet av det nya akutsjukhuset i Växjö har det
uppkommit behov av att ansluta en helikopterflygplats till sjukhuset för att
kunna ta emot och flyga ut patienter. Då sjukhusområdet är begränsat
kommer flygplatsen att bestå av en upphöjd landningsplatta placerad på
taket av sjukhusbyggnaden. Snabba räddningsinsatser och transporter
bidrar till att minska dödlighet, invaliditet och lidande väsentligt.
Helikopterambulanser nyttjas i allt större omfattning inom sjukvården.
Ambulansstation
Ambulansstation på tomten har utretts med plats för ca 12-14 utryckande
ambulanser samt tvätthall. Dock har tomtens begränsningar på
trafiklösningar för utryckningsfordon och yta för framtida
utbyggnadsmöjligheter gjort att ambulansstationen utgått i det liggande
förslaget på denna tomten.
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Hållbarhet och teknisk försörjning
Ur teknikperspektiv är det framför allt två områden av de fyra som har stor
påverkansgrad och det är energianvändning och energislag samt
inneklimat. Att använda teknik som minimerar energianvändningen är ett
område som måste systematiseras och även teknik som premierar
bränslen som är fossilfria.
I förstudien har olika energisystem analyserats och stresstestats och har i ett
förslag landat på energiproduktion med värmepump och säsonglagring.
Vidare har studier om att använda bränsleceller med vätgas som
reservkraftsystem gjorts. De senare är intressant men tekniken är inte riktig
försvarbar ännu. Stora framsteg i teknikutveckling sker dock på kort tid
vilket innebär att denna teknik bör studeras vidare under projektet.
Grundstrategi och kommunala anslutningar
Sjukhusets principiella strategi för teknisk- och Logistikförsörjning kan
enklast beskrivas i figuren nedan.

Figuren beskriver att sjukhuset skall ha flera yttre oberoende
försörjningsnoder och att inom sjukhusområdet skall dessa skapa
redundans dvs matning av media från minst två geografiska riktningar och
”produktionsanläggningar” (noder).
Media ansluts till det kommunala nätet.
Tekniskförsörjning byggnader
För att kunna erhålla dubbla försörjningsnoder till sjukhusbyggnadens
kulvertsystem bedöms ett behov på två byggnader. Den största är en
”logistik- och försörjningscentral” eller snarare ett litet minikvarter av
logistik och teknik som är samordnad och som ansluts till kulvert med
ramp i norr.
Den södra teknikbyggnaden skall fungera parallellt och vara geografiskt
åtskilt från logistikkvarteret. Byggnaden är en komplett teknisk
försörjningscentral som också ansluts till kulvertnätet, dock inte via ramp.
Båda byggnaderna innehåller reservkraftaggregat och dynamisk UPS för
elproduktion, gascentral, kylcentral samt undercentral för fjärrvärme samt
en egen produktionscentral för värmeproduktion i den södra
teknikbyggnaden.
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I figuren framgår att den geografiska placeringen ska vara i tomtens
ytterområde och avskilda från varandra och ska ej vara i vägen för framtida
expansion av vårdbyggnad samt att de skall ha en bra access till
trafiksystemen. Dessutom bör de gärna ligga i ”högområde” då risken för
översvämning kan minimeras.
Extraordinära verksamheter
En del av de vårdverksamheter som finns i byggnaden kräver extraordinär
teknisk försörjning. Verksamheter såsom operation, IVA, neonatal,
radiologi, infektion, labb mm kräver extra mycket och komplex teknisk
försörjning och medicinsk skyddsventilation. Dessa krav innebär större
mängd teknisk utrusning och ventilationsanläggningar samt närhet till
respektive verksamhet.

Systemval – lokala produktionsanläggningar
Solceller
På tak installeras solceller för elenergiproduktion.
Värmepumpar
Utredningar under förstudien redovisar värmepumpar som den
huvudsakliga energiproducenten. Fjärrvärme används enbart för att stå som
effektreserv och nyttjas för att nå rätt temperatur på varmvatten. Det är
väldigt små mängder fjärrvärme som köps.
Reservkraft
Sjukhuset skall förses med reservkraft i enlighet med rekommendationerna
i ”Den Robusta Sjukhusbyggnaden” från MSB. Följande förutsättningar
har varit gällande för förstudien.
• Reservkraft med kapacitet att försörja hela sjukhuset
• Bränsleförråd för en månads drift och leveransavtal med
bränsleleverantör (Guldnivå)
• Krav på två redundanta startsystem. Detta medfördubbla startmotorer och
dubbla startbatteriuppsättningar per reservkraftaggregat
Krav på strömförsörjning inom 15 sekunder till flertalet utrustningar inom
sjukhuset.
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Bränsleceller
Ett alternativ till dieselgeneratorer för reservkraft som studerats i förstudien
är produktion av vätgas med egna elektrolysrör och egen solel och lagra
gasen på området och sedan producera el via en bränslecell.
Avbrottsfri kraft
Ett betydande trendbrott har skett de senaste åren då vården har behov av
att även tyngre medicinteknisk utrustning som MR- och CT-kameror etc.
behöver avbrottsfri elförsörjning. Även vissa fastighetssystem börjar
försörjas med avbrottsfri kraft. Dessa är t ex hissar från
helikopterplattformar och hissar till IVA-avdelningar men även
ventilationssystem till operationssalar.

Slutsatser och fortsatt arbete
En samlade bedömning är att det finns möjlighet att lösa
sjukhusfunktionerna på tomten öster om Räppegölen på ett ändamålsenligt
sätt, utifrån de förutsättningar som är kända idag.
I det fortsatta arbetet behöver sjukhusets innehåll och dimensionering
preciseras och viktiga strategiska vägval göras. Kravställningar och nivå
behöver definieras, parallellt med att successiv kalkylering påbörjas för att
kunna värdera olika alternativ. Detaljplaneprocess och dialog kring
infrastruktur och övergripande utveckling fortsätter med olika aktörer.
Förankring ska göras med sjukhusets verksamheter. Medborgar- och
barnperspektivet behöver vävas in i dialog. Målbilden är att det färdiga
sjukhuset år 2028 ska ge förutsättningar för Kronobergaren att få bästa
möjliga vård och medarbetare och invånare ska ha varit delaktiga i
processen.
Ett antal övergripande frågor som involverar fl era aktörer har stor
påverkan på sjukhusprojektet.
• Detaljplaneprocessen för den östra tomten fortsätter med
granskningsskede under sommaren och preliminärt antagande
senare under 2021. Riktlinjer för riksintresset Bergkvaras påverkan
på gestaltningen av sjukhuset tas fram.
• Detaljplanearbete kommer att startas upp igen för den västra tomten
i samordning och dialog med Växjö kommun, Trafikverket m fl
kring den övergripande utvecklingen i området. Möjliga
användningsområden för den västra tomten kommer utredas av
Region Kronoberg. Stationens placering, genomförbarhet och
konsekvenser behöver utredas. En framtida gång- och cykelbro över
Räppegölen mellan sjukhuset och järnvägsstationen har stor
betydelse för det hållbara resandet.
• För att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafiken behöver
fördjupat arbete göras i dialog med flera aktörer. En handlingsplan
tas fram för att främja hållbart resande till sjukhuset.
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I det fortsatta arbetet behöver ett antal viktiga strategiska beslut tas:
• Detaljplanen antas
• Beslut om vilken vård och övriga stödfunktioner sjukhuset ska
innehålla och hur sjukhuset ska disponeras för att tillgodose
innehållet.
• Ett antal vägval behöver göras kring strategier för mottagningar,
vårdrum, administrativa arbetsplatser och andra frågor.
• Kravställningar och nivå behöver definieras parallellt med att olika
alternativ värderas ekonomiskt.
• Trafikförutsättningar för sjukhuset behöver tas med i
investeringsplaner. Utformning av kollektivtrafikmiljöer som t ex
inomhusbusshållplatsen vid sjukhuset studeras vidare.
• Trafikanslutningar till sjukhuset studeras vidare och en vägplan tas
fram för avfarten från riksvägen. Ambulanstrafikens framkomlighet
och redundans ska vara vägledande i arbetet liksom att säkerställa
sjukhusets funktioner. Utryckningsvägnätet rekommenderas att ses
över i sin helhet då flytten av sjukhuset har stor påverkan.
• Sjukhusflyttens påverkan på Växjö och regionen i stort kommer att
utredas.
Parallellt är dialog och förankringsprocesser, framför allt med
verksamheten, en av ledstjärnorna för att projektet ska bli framgångsrikt.

En väl gestaltad sjukhusmiljö med nära tillgång till natur- och kulturmiljön
i omgivningen, utgör tillsammans med goda kommunikationer en
konkurrensfördel. Ett sjukhus som erbjuder dessa kvalitéer blir attraktivt
både som arbetsplats och som vårdplats.

Tidplan och process framåt
För den fortsatta processen är det väsentligt att analys och ställningstaganden om sjukhusets innehåll, dimensionering och kravställningar kan
göras som ett nästa steg. När underlag och beslut finns framme behöver
förstudiens resultat ses över och fördjupas, inte minst avseende
verksamhetsinnehållet.
Genomförda förankringsprocesser med verksamheterna är också ett viktigt
underlag för översynen och fortsatt dialog bör kunna ske under den
fördjupade förstudien.
Resultatet av denna förstudie behöver ses över och fördjupas inför ett
kommande programarbete, utifrån de beslut som tas om innehåll och nivå.
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