Nytt akutsjukhus
Områdesinformation juni 2021
Med detta nyhetsbrev vill vi informera dig som bor i närheten av platsen där planering pågår för att
eventuellt bygga ett nytt akutsjukhus. I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa mer om nytt förslag på
detaljplan som du kan tycka till om samt om de informationstillfällen dit du är välkommen framöver.

Nytt förslag klart - du kan
tycka till

Sedan 2020 har arbetet med ny detaljplan
för område i Räppe pågått. Detaljplanen ska
se om och hur det är möjligt att bygga ett
akutsjukhus på området.
Den 7 juni ska förslag till ny detaljplan ut på
granskning. Det innebär att du som närboende återigen kan lämna synpunkter på
förslaget. Du kan ta del av alla handlingar på
www.vaxjo.se.
Sedan samrådet 2020 har förslaget och
utredningar arbetats om och i denna information kan du ta del av planerna i det nya
förslaget.

Lämna synpunkter

På www.vaxjo.se/nyttakutsjukhus kan du, från och
med den 7 juni, ta del av hela förslaget.
Du kan lämna synpunkter, via brev eller e-post, till
och med den 30 augusti.
Mailadress: byggnadsnamnden@vaxjo.se
Postadress:
Byggnadsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Vad händer sen?

Efter granskningen görs eventuella justeringar utifrån
de synpunkter som kommit in. Detaljplanen ska sedan upp till beslut och antas av kommunfullmäktige
i december 2021.
I början av 2022 ska regionfullmäktige fatta beslut
om det blir ett nytt sjukhus på platsen eller inte. De
ska då ta ställning till renovera befintligt sjukhus eller bygga nytt. Om det byggs nytt i Räppe kan det
nya sjukhuset stå klart 2028.

Förslaget
Här kan du ta del av några av de åtgärder som ligger med i förslag till ny detaljplan. Du kan ta del av hela
materialet på www.vaxjo.se/nyttakutsjukhus från och med den 7 juni.
Sedan samrådet har förslaget utvecklats och vi kan ge mer detaljer än tidigare. Detaljplanen är delad i två
delar och det är den östra delen som nu är aktuell för granskning.
Den västra sidan kommer att hanteras i ny detaljplan under 2022. I den västra sidan ingår ny station,
planskild korsning mellan Stora Räppevägen och järnvägen, åtgärder för att minimera översvämningsriskerna, grönområdet längs Helige å och den nya gång- och cykelbron över Helige å.

Sjukhusbyggnaden

Region Kronoberg planerar för en
sjukhusbyggnad som är
strax över 100 000 kvadratmeter
stor och som även har en utbyggnadsmöjlighet. Detaljplaneförslaget gör det möjligt att bygga upp
till 8 våningar, vilket är cirka 40
meter högt. Det kommer även finnas möjlighet att bygga en yta på
taket där helikopter kan landa.

Ny anslutning Stora
Räppevägen

Infarten för besökare och patienter, kommer enligt förslaget, att
ske via Stora Räppevägen. Infarten
samordnas med en ny infart till
Östra Räppevägen.
Bebyggelsen söder om Stora
Räppevägen kommer att skyddas
från buller via ett nytt bullerskydd.

Utredningar
Sedan 2020 har flera utredningar tagits
fram som underlag för detaljplanen,
dessa har sedan uppdaterats under
våren 2021. Exempel på utredningar är
översvämning, naturvärden, dagvatten,
buller, gestaltning och kulturmiljö.
Samtliga utredningar finns att läsa på
www.vaxjo.se i början av juni

Grönområde och friluftsliv

Närmast Helige å sparas marken för ett nytt natur- och
parkområde som ska göra det lättare för patienter, besökare och Räppebor att röra sig längs med vattnet.
När den västra sidan planläggs utökas detta natur- och
parkstråk även på den västra sidan. En ny gång- och
cykelbro över Helige å kommer på sikt att binda ihop
de båda sidorna till en sammanhängande natur- och
parkmiljö.

Ny anslutande väg
under riksväg 23

För att ett sjukhus ska kunna fungera krävs flera trafikanslutningar
till tomten. En sådan anslutning
föreslås skapas genom en ny väg
mellan Bergsnäsvägen och sjukhustomten i en tunnel under riksväg 23. Vägen planeras inte vara
öppen för allmän trafik utan är
endast öppen för godstransporter
och busstrafik. Det blir också en
alternativ väg för utryckningstrafiken i de fall då trafik via trafikplatsen och Stora Räppevägen är
hindrad.

Gång- och cykelväg

Befintlig gång- och cykelväg flyttas närmare riksväg 23 och planeras gå längs med sjukhustomtens
västra sida. I den västra detaljplanen kommer man även att arbeta
med en gång- och cykelbro över
Helige å som förbinder stationen
med sjukhuset.

Korsningen riksväg
23 och Stora Räppevägen

Region Kronoberg, Trafikverket
och Växjö kommun har tillsammans
tagit fram en så kallad åtgärdsvalsstudie där man analyserat de
trafikåtgärder som krävs för att
ett nytt sjukhus ska fungera på
platsen. En sådan åtgärd är att
bygga om dagens korsning
mellan riksväg 23 och Stora
Räppevägen till en trafikplats.
Olika lösningar har analyserats
och den som visas i förslag till
detaljplan är en så kallad droppformad trafikplats.
Trafikplatsens utformning
bestäms inte i detaljplanen utan
kommer att hanteras i en särskild
vägplan. Detaljplanen säkerställer
så att det finns tillräckligt med
plats för den.

Bakgrund

I maj 2019 tog Region Kronoberg
beslut om att planera för byggnation av ett nytt akutsjukhus
i Räppe. Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan
1879 och har byggts om och till
i flera omgångar. Eftersom det
finns begränsade möjligheter att
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Ställ dina frågor om förslaget

Under granskningen har du möjlighet att både träffa oss fysiskt och digitalt.
Vid de fysiska vandringarna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer om
max antal personer, vi håller avstånd och vid symptom stannar man hemma. Rekommendationerna kan snabbt ändras och då kommer vi anpassa oss till det.

Digitalt informationsmöte
Den 17 juni, klockan 18.00-19.00 har du möjlighet att lyssna på ett digitalt informationsmöte. På www.vaxjo.se/nyttakutsjukhus kan du läsa mer om hur du ansluter till
mötet och hur du kan ställa frågor inför och under mötet.

Fysiska vandringar på området
Under juni och augusti har du möjlighet att följa med oss på vandring på området. Då kommer vi berätta mer om förslaget och du har möjlighet att ställa frågor.
NÄR: den 15 och 16 juni, klockan 17.00 och klockan 18.30
den 16 och 17 augusti, klockan 17.00 och klockan 18.30
HUR: vi träffas på parkeringsplatsen vid Stora Räppevägen
Föranmälan krävs och du anmäler dig till vandringen på www.vaxjo.se/nyttakutsjukhus

Mer information på
www.vaxjo.se och www.nyasjukhuset.se
I samarbete med:

