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Om det parallella uppdraget 
Skanska Sverige AB har på uppdrag av Region Kronoberg arrangerat ett 
parallellt uppdrag för tre utvalda team för gestaltning av Nytt akutsjukhus 
Växjö. Sveriges Arkitekter har varit processtöd för genomförandet av det 
parallella uppdraget. 

Syfte med det parallella uppdraget 
Det parallella uppdragets syfte har varit att få fram olika förslag till 
utformningen av det nya akutsjukhuset i Räppe och att välja ett av dessa som 
grund för den fortsatta planeringen. Uppdraget syftade även till att välja ett 
arkitektteam för det fortsatta uppdraget att projektera program-, system- och 
bygghandling i samråd med Skanska och Region Kronoberg. 

Uppgiften och dess förutsättningar 
Uppgiften var att gestalta sjukhusbyggnaden och komplementbyggnader med 
en tydlig arkitektonisk idé och med hänsyn till verksamhetens krav. I uppgiften 
ingick även att komma med ett översiktligt utformningsförslag för omgivande 
utemiljö. Byggnaderna skulle passa in i och utformas med hänsyn till den 
känsliga kultur- och naturmiljön inom Bergkvara riksintresse. Vidare skulle 
förslagen förhålla sig till planarbetet för aktuellt område; dvs till 
granskningsversionen av detaljplaneförslaget för Rimfrosten m.fl., samt till 
övriga programkrav.  

Uppdragsprocessen 
Uppdraget föregicks av en gedigen urvalsprocess som omfattade intervjuer 
inför slutgiltigt urval där tre team bjöds in att delta i det parallella uppdraget. 

Det parallella uppdraget påbörjades med ett gemensamt startmöte den  
15 september 2021.  

Samtliga efterföljande redovisningstillfällen har varit separata. Respektive team 
har presenterat sitt förslag på två delredovisningar följt av skriftlig återkoppling 
från processgruppen. På delredovisningarna har tid funnits för 
processgruppens frågor och vägledning för det fortsatta arbetet. Teamen har 
utöver delredovisningarna gjort beräkningar och haft mellanavstämningar med 
representant från Skanska angående respektive förslags klimatavtryck och 
energianvändning. Slutredovisning av förslagen hölls den 26 november, då för 
både process- och bedömningsgruppen.  

Processgruppen har utöver individuellt arbete med inläsning av förslagen haft 
ett respektive två halvdagsmöten efter varje delredovisning för sin bedömning. 
Därefter har processgruppen gemensamt formulerat ett medskick till teamen 
med instruktioner för fortsatt arbete. Efter slutredovisningen har 
processgruppen, utöver noggrann individuell inläsning, haft två heldagar för 
arbete med analys och utvärdering av förslagen. Därtill har processgruppen 
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gemensamt formulerat ett beslutsunderlag till bedömningsgruppen med en 
rekommendation till beslut. Referensgrupper med sakkunniga har efter andra 
redovisningen samt slutredovisningen granskat förslagen och lämnat sina 
synpunkter till processgruppen. 

Bedömningsgruppen har slutligen, efter egen inläsning av förslagen och 
beslutsunderlaget, samt dragningar av processgruppen, med full enighet bifallit 
processgruppens rekommendation till beslut om vilket förslag som bör ligga till 
grund för fortsatt process och om vilket team som bör anlitas för 
projekteringen. 

Deltagande arkitektteam 
• Team Arkitema+ Link 
• Team White 
• Team Sweco 

Processgrupp 
Processgrupp har bestått av:  

• Oskar Lindegren, sjukhusspecialist, Skanska 
• Ulf Persson, projekteringsledare, Skanska 
• Martin Giraud, projektledare, Region Kronoberg 
• Henrik Wibroe, stadsarkitekt, Växjö kommun 
• Mats Edström, extern sakkunnig, arkitekt SAR/MSA  

Processledare har varit Åsa Bexelius, landskapsarkitekt LAR/MSA,  
Sveriges Arkitekter. 

Bedömningsgrupp 
Bedömningsgruppen har bestått av 3 personer från processgruppen,  
Region Kronobergs projektchef samt 6 personer från  
Regionstyrelsens Arbetsutskott (RSAU):  

• Oskar Lindegren, sjukhusspecialist, Skanska 
• Henrik Wibroe, stadsarkitekt, Växjö kommun 
• Mats Edström, extern sakkunnig, arkitekt SAR/MSA  
• Stefan Lundin, projektchef Region Kronoberg 
• Mikael Johansson, RSAU 
• Sven Sunesson, RSAU 
• Eva Johnsson, RSAU 
• Melena Jonsson, RSAU 
• Magnus Carlberg, RSAU 
• Henrietta Serrate, RSAU 
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Bedömningskriterier 
Förslagen har utvärderats utifrån de kriterier som angavs i programmet: 

Gestaltning  
Hur väl förslaget: 

• har en tydlig arkitektonisk idé 
• samspelar med omgivande landskap  
• tar tillvara platsens natur- och kulturmiljövärden 
• är vackert och har hög kvalitet 

Funktion och organisation 
Hur väl förslaget: 

• visar en fungerande intern struktur, logistik och flöden 
• har funktionella lokaler anpassade för verksamheten 
• möjliggör flexibilitet och generalitet  
• uppfyller krav på utbyggnadsmöjlighet 

Hållbarhet  
Hur väl förslaget: 

• uppfyller krav gällande klimatavtryck 
• uppfyller krav gällande energianvändning 
• kännetecknas av hållbara material som åldras väl 

Utvecklingsbarhet  
Hur väl: 

• förslaget kan bearbetas med bibehållna kvaliteter 
• en utbyggnad kan göras utan att uttryck, kultur- och naturvärden 

förvanskas 

Genomförbarhet och förvaltning 
Hur väl förslaget: 

• bedöms kunna genomföras inom tidsplan och budget 
• fungerar för framtida förvaltning 
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Generell bedömning av förslagen 
Givande process 
Processgruppens anser att det har varit mycket givande att följa de tre teamens 
utveckling av förslagen. Resultatet är tre förslag av hög arkitektonisk kvalitet 
som visar hur ett nytt sjukhus kan se ut och fungera. Förslagen har utvecklats 
under processen utifrån respektive förslagsställares idé och med en stor 
lyhördhet för processgruppens medskick. Processgruppen anser att nivån på 
slutinlämningen har varit hög och att det finns många värdefulla idéer att 
inspireras av i samtliga förslag. Teamen har visat på stor inlevelse, engagemang 
och kompetens i såväl presentationer som i det inlämnade skissmaterialet.  

Hur förslagen förhåller sig till riksintressets 
värden 
Platsen där det nya akutsjukhuset ska ligga präglas av herrgårdsmiljön kring 
Bergkvara gård som utgör ett riksintresse för natur- och kulturmiljö. 
Uppdragsområdet är beläget inom riksintressets östra del och avgränsas i övrigt 
av järnvägen mot norr, riksväg 23 mot öster och av Stora Räppevägen mot 
söder.  

En huvuduppgift har varit att utforma akutsjukhuset med dess stora 
byggvolym och komplicerade logistik på ett sätt som förvaltar riksintressets 
värden. Förslagen ska förhålla sig till det öppna odlingslandskapet begränsat av 
trädridåer, till värdefulla träd i strandzonen och i uppdragsområdets östra och 
södra delar, till den intilliggande Räppegölen och Disponentvillan på andra 
sidan vattnet.  

Samtliga deltagande arkitektteam har gjort relevanta analyser av platsen och 
dess placering i riksintresset. Uppdraget har resulterat i två olika tolkningar av 
förhållandet mellan akutsjukhuset och riksintresset.  

Team Arkitema+ Link föreslår en korsformad grundstruktur av utskjutande 
slanka gavlar med sadeltak som avtecknar sig tydligt mot horisonten. 
Väldisponerade gårdsrum skapar en rumslighet som liksom sadeltaken 
anknyter till traditionell gårdsstruktur. Planeringen av markytor visar hur den 
lokala naturmiljön kan förstärkas med fritt placerade träd, och gårdarna 
utformas med inspiration från torpträdgården. Sammantaget ansluter både 
bebyggelse och landskap till riksintresset och förvaltar dess höga 
kulturmiljövärden 

Förslaget från team White inspireras av landskapets karaktärer med trädridåer 
och öppna spannmålsfält, vilket syns i såväl sjukhusbyggnadens siluett som i 
materialval. Taklinjerna är böljande och olika kulörer av fasadkeramik sveper 
över fasaderna. På avstånd bidrar det till att byggnadskroppen smälter in i 
landskapet. På halvlångt och nära avstånd får byggnaden en särprägel som 
söker sig bort från de traditionella sjukhusblockens arkitektur.  
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Team Swecos förslag kan sägas ligga mellan dessa två tolkningar. Liksom i 
team Arkitema+ Links förslag avtecknar sig huvudbyggnadens vinklade 
taksiluett mot horisonten men med ett mindre distinkt uttryck. 

Alla tre förslagen bidrar genom sin placering av akutsjukhuset till att ge 
riksintresset en bestämd gräns mot trafiken på riksväg 23. 

Alla förslag påverkar utifrån ställda programkrav riksintressets naturmiljö. 
Teamen har genom placeringen av byggnader och utformning av trafiklösning 
på olika sätt sökt spara delar av beståndet av värdefulla träd. Det hör till nästa 
skede att vidare studera hur påverkan på träd och schakter i befintliga 
marknivåer kan minimeras. 

Generellt om förslagen i relation till 
programkrav 
Samtliga tre förslag ryms inom detaljplanens totalhöjd för byggnader. 

Förslagens bruttoarea för sjukhusbyggnaden bedöms ligga bra till i förhållande 
till programmets krav om 125 000 kvm BTA. De följer även programmets 
ytkrav för servicebyggnaden samt krav om antal parkeringsplatser i 
parkeringshus och i markparkering. 

Avseende klimatavtryck och energianvändning för att bygga sjukhuset visar alla 
team kompetens och förståelse för uppgiftens utmaning. Kraven på beräkning 
av klimatavtryck för byggnadernas material uppfylls av teamen, liksom de krav 
på byggnadernas energieffektivitet som programmet ställer. Beräkning av 
klimatavtryck och energianvändning för markanläggningen har inte ingått som 
ett krav i det parallella uppdraget. 

När det gäller verksamheternas krav och behov har teamen inte tillåtits göra 
avsteg från programmets planeringsprinciper/blocklayouter. Flera 
förutsättningar behöver utredas i samverkan med verksamheten i fortsatt 
process. Process- och bedömningsgruppen anser att alla teams föreslagna 
planlösningar är möjliga att vidareutveckla. En generell synpunkt på alla förslag 
är att plan 02 skulle behöva bearbetas för att uppnå kritiska samband mellan 
verksamheter på ett bättre sätt, och placeringen av de administrativa lokalerna 
behöver generellt ses över. 

Fortsatt process 
Samtliga team har inkommit med utvecklingsbara förslag. Processgruppen 
konstaterar samtidigt att inget team lyckats svara mot programkraven fullt ut, 
vilket är förståeligt med tanke på den korta uppdragstiden i förhållande till 
uppgiftens komplexitet. Därför kommer det förslag som rekommenderas för 
fortsatt uppdrag att behöva bearbetas vidare.  

Processen och det samlade resultatet ger sammantaget ett gemensamt 
kunskapsunderlag och fördjupad kännedom om möjligheter för disposition 
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och utformning av sjukhusbyggnad, komplementbyggnader och omgivande 
utemiljö. Det ger en god grund för fortsatt samverkan mellan Skanska, Region 
Kronoberg, Växjö kommun och det utvalda teamet. 

 

Beslut 
Bedömningsgruppen har enligt rekommendationen från processgruppen 
beslutat att det förslag som tagits fram av team Arkitema+ Link ska ligga till 
grund för det fortsatta uppdraget.  

Bedömningsgruppen har även beslutat att team Arkitema+ Link är det team 
som ska få uppdraget att projektera program-, system- och bygghandling i 
samråd med Skanska och Region Kronoberg. 

 

Individuella omdömen av förslagen 
Nedan omdömen om förslagen fanns i processgruppens beslutsunderlag till 
bedömningsgruppen. 
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Team Arkitema+ Link 
Förslaget utgörs av en enkel och vacker arkitektonisk idé med en korsformad 
byggnadsstruktur som ger akutsjukhuset ett signum och en anpassning till 
riksintresset.  

Arkitekturen utmärks av de korsformade volymernas riktningar och sadeltak, 
och av ljusa och slanka gavlar som avtecknar sig fint mot horisonten. 
Gestaltningen och materialen har hög arkitektonisk kvalitet även på nära håll.  

Huvudbyggnadens enkla struktur ger bra förutsättningar för flöden och 
flexibilitet, och bedöms fungera väl för sjukhusets personal. Inlevelse visas i 
både patientens och besökarens behov av en omhändertagande miljö. I den 
enkelt men fint formade utemiljön bevaras strandzonen och görs tillgänglig 
med utsiktsplatser. Gårdsrum samspelar med strandkanten och förstärker 
rekreativa värden.  

Teamet har visat stor lyhördhet och har använt den korta uppdragstiden till att 
utveckla förslaget i en positiv riktning. Teamet har också visat ett starkt 
engagemang för att driva på utvecklingen att bygga med lågt klimatavtryck och 
liten energianvändning. Av de tre förslagen visar detta förslag mest elasticitet, 
dvs god möjlighet att bygga ut sjukhuset i framtiden.   

Team Arkitema+ Link 
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Gestaltning 
• Gavelarkitekturen bryter upp 

den stora byggvolymen och 
avtecknar sig vackert i 
horisonten från riksintresset 
och från staden. Gavlarna ger 
byggnaden en lätthet och 
slankhet. 

• Västfasaden med de tre 
gavlarna och gårdsrummen 
etablerar kontakt med vattnet 
och kultur- respektive 
naturmiljön. 

• Gavlarnas sadeltak är ett 
karaktärsbärande element som 
tillsammans med gavlarnas 
indelning ger ett sprött och 
känsligt intryck. Det reducerar 
upplevelsen av institutionslik 
sjukhusmiljö och ger 
associationer till Bergkvaras 
kulturmiljö.  

• Den korsformade 
grundstrukturen upplevs 
rationell och tydlig. Den fångar 
upp grannskapets riktningar 
och anspelar på Bergkvara 
gårds rätvinkliga 
planuppbyggnad.  

• De uppbrutna, urholkade 
volymerna bryter ner den stora 
byggnadskroppen och ger den 
lätthet och liv.  

• Fasadernas rytm och 
upprepning fångas upp i 
fönstersättningen, och 
takkuporna ger förstärkt 
vertikalitet och detaljering. 

• Parkeringshuset har veckade 
tak som associerar till 
riksintressets 
bebyggelsetradition. 

• Bebyggelsen är omgiven av en 
välstuderad, robust och enkel 
utemiljö och ger sammantaget 
ett intryck av ”hus i park”.  

• Förslaget utgår från den lokala 
växtmiljön och aktiverar det 
befintliga landskapet med 
gångvägar och utsiktsplatser vid 
Räppegölen.  

• Sammantaget bedöms förslaget 
ha en bärande arkitektonisk idé 
som är lätt att ta till sig. 

Funktion och organisation 
• Planlösningen ger generellt en 

god inre logistik och 
orienterbarhet.  

• Utbyggnadsmöjligheter i tre 
väderstreck om sammanlagt 
140 000 kvm BTA ger framtida 
god elasticitet och möjlighet att 
växa i enlighet med 
verksamhetens behov.  

• Den föreslagna trafikstrukturen 
har utvecklats genom 
uppdragsprocessen och 

angöringen med kollektivtrafik 
är väl samlad i norra delen där 
stadsbussarna angör i direkt 
anslutning till norra entrén.  

• Balkonger finns för alla 
avdelningar.  

• Förslaget bedöms sammantaget 
ha goda förutsättningar att 
kunna vidareutvecklas så att det 
svarar mot 
vårdverksamheternas olika 
krav.  

Team
 Arkitem

a+ Link 
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Hållbarhet 
• Formfaktorn, dvs hur stor tak- 

och väggarean är i förhållande 
till golvarean, är 0,78 vilket är 
under programkravet. 
Byggnadens form är därmed 
kompakt vilket främjar 
energieffektivitet.  

• Fönsterandelen är 25% vilket är 
enligt programmets krav. 

• Teamet betonar möjligheten till 
återbrukbarhet om sjukhuset 
skulle tas ur drift. 

• Återbruksinitiativet för 
parkeringshuset, med 

återanvända takstolar från 
befintlig byggnad och 
fasadmaterial från flera 
byggnader, är intressant. 

• Förslaget medger plats på taken 
för över 10 000 kvm solceller, 
vilket överstiger programkravet 
om 8 000 kvm. 

• Förslaget visar öppna 
dagvattenlösningar som skydd 
mot hastiga vattenflöden och 
en strävan att bevara träd och 
vegetationszoner.

 

Genomförande och förvaltning 
• Förslaget har ett bra 

utgångsläge för att skapa en 
byggnad med låga 
förvaltningskostnader. 

• Förslaget bedöms tåligt för 
eventuella materialbyten utan 

att den arkitektoniska 
karaktären förvanskas. 

• Kostnaderna för fasaderna 
bedöms ligga inom 
programkravets kostnadsram. 

 

Att utveckla  
Förslaget håller en hög arkitektonisk nivå, men i vissa avseenden kommer det 
att behöva bearbetas inom ramen för den fortsatta processen. Tack vare den 
övertygande gestaltningsidén och det lyhörda engagemanget hos teamet, anser 
processgruppen att förslaget i sin helhet har goda möjligheter att kunna 
vidareutvecklas med bibehållen arkitektonisk karaktär. 

Gestaltning 
• Utbyggnadsmöjligheter i olika 

riktningar är som tidigare har 
nämnts ett av förslagets stora 
fördelar. Ett helhetsgrepp för 
olika utbyggnadsscenarior 
behöver dock utarbetas, för att 
undvika oordnade 
utbyggnadsvolymer och ge en 
sammanhållen arkitektonisk 

prägel. Vid en eventuell 
framtida utbyggnad mot söder 
bör även siktlinjerna mot 
riksintresset beaktas.  

• Östra sidan av 
huvudbyggnaden med 
markytor, akutramper, 
trafiklösning och parkeringshus 
utvecklas mot ett mer 

Team
 Arkitem

a+ Link 
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sammanhållet grepp, där den 
redovisade markytan med 
befintliga träd och 
fördröjningsyta för dagvatten 
norr om parkeringshuset bör 
bevaras. Markytan söder om 
parkeringshuset bör studeras 
med avseende på rumslighet 
och parkeringslösning i 
förhållande till befintliga höjder 
och värdefulla träd. 

• Takets konstruktion, material 
och kulör ska studeras vidare ur 
kulturmiljö-, gestaltnings- och 
driftaspekt.  

• Vidare ska det undersökas om 
det går att arbeta bort den 
nedre bredare 
byggnadsvolymen på den 
mittersta flygeln mot vattnet.  

• Helikopterplattan ska integreras 
i taklandskapet så att den blir 
mindre framträdande i fasad. 
En möjlighet är att förlägga den 
på den bredare mittdelen av 
taket. 

• Gavlarna behöver bearbetning, 
både avseende dess indelningar, 
konstruktion och materialval. 
Likaså bör ljusinsläppet i 
korridorslut och utrymnings-
trappan studeras vidare. 

• Huvudbyggnaden är placerad 
något närmare vattnet än i 
övriga förslag. Kontakten med 
vattnet skulle kunna öppnas 
upp mer.  

• De mindre innergårdarna 
behöver studeras vidare med 
hänsyn till dagsljuskraven. 

Funktion och organisation 
• Gavlarnas slankhet hänger ihop med enkelkorridorerna, vilka därmed  

är en förutsättning för huvudbyggnadens exteriör. 

Hållbarhet 
• En stor del av föreslaget 

fasadmaterialet är aluminium 
som återbrukats till 88%. 
Eftersom återbrukat aluminium 
ger ett relativt litet 
klimatavtryck, medan nytt 
aluminium ger ett högt avtryck, 
är en gemensam produkt- och 
kunskapsutveckling kring 
materialet centralt för att 

byggnaden ska kunna utföras 
på föreslaget vis.  

• Idén om återanvänt material i 
parkeringshuset medför såväl 
utmaning som möjlighet till 
utveckling av 
återbruksmetoder. Noggrann 
kontroll för att möta funktions- 
och gestaltningskrav behövs. 

Genomförande och förvaltning 
• Möjligheten att uppföra delar 

av sjukhuset med trästomme 
ska studeras vidare.  

• Utförandet med trämaterialet 
runt entrépartier och i 
balkonger behöver studeras för 

att träet skall hålla längre och 
åldras värdigt. 

• Takformen medför utmaningar 
för utformning, förvaltning 
med avseende på tillgänglighet 
och produktionskostnad.  

Team
 Arkitem

a+ Link 
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Team White 
Inspirerad av riksintressets naturmiljö transformeras trädridåer och 
spannmålsfält i byggnadens mångfärgade fasader av keramik samt i en böljande 
takform. Idén ger byggnaden en stark egenart med förankring i 
naturlandskapet. 

Förslaget har löst mycket. Sjukhusbyggnaden bygger på generella 
planlösningsmoduler i två T-former som skapar en välordnad grundstruktur. 
Den bidrar till sjukhusets höga flexibilitet och goda logistik i korridorer med 
fint dagsljus, men också till en kompakt, effektiv byggnadskropp. Byggnadens 
blockform accentueras av husets rundade hörn.  

På sjukhusets östsida bildas en grön och stadsmässig ”boulevard” mellan 
huvudbyggnaden och parkeringshuset med akutintag. Greppet är mycket 
strukturerande, men bidrar dock till att förslagets utbyggnadsalternativ 
begränsas till en stor kropp i söder. 

 

Team White 
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Gestaltning 
Styrkor 
• Förslaget bedöms ha hög 

arkitektonisk verkshöjd och 
fasader med en unik egenart. 

• Förslagets kompakthet ger lägre 
byggnadshöjd mot väster och 
smälter in i naturmiljön med 
den mjukt böljande taksiluetten 
som varierar med ljuset. 

• Förslaget är planmässigt 
välstuderat såväl ute som inne. 
Huvudbyggnaden, 
komplementbyggnaderna och 
det omgivande landskapet 
bildar en sammanhållen helhet 
med en rationell och tydlig 
grundstruktur som anspelar på 
Bergkvara gårds rätvinkliga 
planuppbyggnad. 

• Huvudbyggnaden är utformad 
med framsidor åt alla håll, vilket 
tillsammans med parkeringshus 
och den så kallade boulevarden 
ger förslaget en stadsmässighet.  

• Huvudbyggnadens placering 
frigör värdefull markyta 
närmast sjön och förslaget ger 
synbarligen generellt mer 
offentlig yta än övriga förslag. 
Zonindelningen av utemiljön 
samspelar med omgivningen. 

• Byggnaderna har mjuka 
svävande former och vackra 
material inspirerade av naturen. 

• Den föreslagna fasadkeramiken 
är ett robust och vackert 
fasadmaterial som ger ett 
mustigt intryck som passar i 
kulturmiljön. Keramiken är 
bärande i förslaget och ordnat i 
böljande färgspel med 
inspiration från åkrar och skog, 

vilket ger byggnaden sin 
särprägel (se även svagheter). 

• Akutens placering på plan 01 är 
en utmanande 
grundförutsättning som har 
lösts genom att integrera 
akutramp och parkeringshus 
med sjukhusbyggnaden, så att 
goda kopplingar mellan 
parkeringshus och 
huvudbyggnaden skapas. 

• Stor inlevelse och omsorg om 
både patient och personal visas 
i förslaget. Vårdavdelningarna 
är fint utformade med 
gemensamma ytor och 
teamstationer som ger 
överblick. 

• Dagsljusbehovet, som är en 
viktig faktor i sjukhusmiljö, är 
mycket väl tillgodosett, 
exempelvis med ljusgårdar och 
med stora fönsterpartier i 
korridorslut. 

Svagheter 
• Sjukhusbyggnadens rundade 

hörn och breda relativt slutna 
västgavlar bidrar till att ge 
arkitekturen ett tungt 
volymintryck.  

• Fasadkeramiken utgör både en 
styrka och svaghet. Samtidigt 
som det är vackert, riskerar 
materialet att bidra till att de 
stora volymerna får ett 
monolitiskt uttryck som 
framstår som väl kompakt och 
storskaligt som byggnadsvolym, 
och i förhållande till omgivande 
kulturmiljö. 
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• Parkeringshusets placering ger 
rumsliga värden för 
boulevarden, men den långa 
volymen skärmar av sjukhuset 
visuellt från riksväg 23 och 
medför att grönytan norr om 

gångtunneln med värdefulla 
träd helt bebyggs. 

• Servicebyggnaden i korrugerad 
plåt ger stor kontrast till övriga 
byggnader. 

 

Funktion och organisation 
Styrkor 
• Förslagets inre logistik är 

föredömligt klar och rationell, 
med en klassisk, ordningsam 
sjukhusstruktur och väl 
fungerande flöden och 
orienterbarhet. 

• Förslaget ger mycket fina 
utblickar från sjukhuset och 
balkonger, i alla avdelningar. 

• Uppdelningen med funktionella 
moduler i T-form ger 
förutsättningar för generella 
och flexibla lösningar inom 
sjukhusbyggnaden. Strukturen 
tål framtida förändring och 
förslaget kan anpassas för att 
fungera ur 
vårdverksamheternas 
perspektiv. Det är även positivt 
med den nogsamt studerade 

källarvåningen och möjlighet till 
12 vårdavdelningar. 

• Den föreslagna matsalen och 
terrassen högst upp i södra 
delen av sjukhusbyggnaden är 
unikt för detta förslag.  

Svagheter 
• Sterilcentralen är utflyttad till 

servicebyggnaden.  

• Boulevarden. Det samlade 
trafikstråket är ett sympatiskt 
och strukturerat koncept som 
har vidareutvecklats mot ökad 
separering och förbättrad 
säkerhet under processen. Viss 
oro kvarstår dock för konflikter 
mellan olika trafikslag då många 
ska samsas på ytan. 

 

 

Hållbarhet 
Styrkor 
• Formfaktorn är 0,70 vilket är 

under programkravet. 
Byggnadens form är därmed 
kompakt vilket främjar 
energieffektivitet. 

• Fönsterandelen är strax under 
25% enligt programmets krav. 

• Förslaget visar plats på taken 
för 8 000 kvm solceller vilket är 
enligt programmets krav.  

• Förslaget visar en välstuderad 
öppen dagvattenlösning i 
boulevard och parkmiljö som 
utgår från befintlig 
höjdsättning, värdefulla träd 
och vegetationszoner. 
Dagvattenlösningen fungerar 
med en framtida utbyggnad 
mot söder. 
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Utvecklingsbarhet 
Styrkor 
• Den ensidiga 

utbyggnadsmöjligheten mot 
söder säkerställer en bibehållen 
gestaltning vid utbyggnad (se 
även svagheter). 

Svagheter 
• Förslaget redovisar endast en 

stor utbyggnadsriktning, mot 
söder, vilket ger sämre 
valmöjligheter och elasticitet 
om verksamheten i framtiden 
behöver byggas ut. Den 
ensidiga utbyggnaden skulle 
även dölja den södra entrén. 

Att planera för 
utbyggnadsmöjligheter i flera 
olika lägen är en viktig aspekt 
enligt programmets huvudtext 
och bilaga 8.2.1, samt i 
medskick efter delredovisning. 

• Fasadmaterialet och dess 
böljande mönsterverkan med 
olika nyanser av fasadkeramik 
bedöms som vackert och unikt 
för en sjukhusbyggnad, 
samtidigt som verkshöjden och 
byggnadens utformning i 
riksintresset till stor del bedöms 
vara beroende av utförande och 
val av keramik.  

Genomförande och förvaltning 
Styrkor 
• De två funktionella 

planmodulerna i T-form ger 
utvecklingsbarhet och 
förutsättningar att skapa en 
tung- respektive lätt stomme i 
de olika huskropparna. 

• Förslaget har en relativt 
kostnadseffektiv 
takkonstruktion. 

 

 

 

Svagheter 
• Fasadutformningen, med 

keramiken som bärande 
material för byggnadens unika 
uttryck, bedöms generera en 
kostnad långt över 
programmets krav på 8 000 
kr/kvm som genomsnittlig 
fasadkostnad.  

• Sjukhusbyggnadens och 
servicebyggnadens rundade 
hörn, som tillkom mellan 
delredovisning 2 och 
slutredovisningen, gör att 
kostnaden för fasader ökar 
ytterligare.  
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Team Sweco 
Byggnadsvolymen bryts upp på ett förtjänstfullt sätt i tre förskjutna kroppar 
med gårdar och två utskjutande gavlar mot Räppegölen. Riktningarna fångas 
upp av en vacker markplanering med gångstråk, stengärdsgårdar och platser 
vid vattnet.  

Förslaget präglas av välbalanserade fasader av olika karaktär. Detsamma gäller 
det runda parkeringshuset och servicebyggnaden. Sammantaget utvecklas flera 
tilltalande idéer, dock på bekostnad av byggnadernas helhetsverkan som 
tillsammans ger ett splittrat intryck.  

Team Sweco 
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Gestaltning 
Styrkor 
• Huvudbyggnadens svängda 

form samspelar fint med 
omgivande landskap och är 
visuellt tilltalande mot riksväg 
23. Förskjutningen mellan 
volymerna bryter ned skalan i 
den östra fasaden på ett 
förtjänstfullt sätt. Likaså skapas 
en välgörande skuggverkan i 
denna långa fasad.  

• Den föreslagna landskaps-
bearbetningen bedöms som 
mycket stark, med en 
grundmurad tanke om lokal 
karaktär. Strikt formade 
parkeringsytor och raka 
stengärdsgårdar blir 
riktningsbärande i landskapet 
och bryts av mot mjukt formad 
markbeläggning och vegetation. 

• Det runda parkeringshuset 
ligger fint på platsen och 
servicebyggnaden känns 
elegant. 

• Fasadmaterialet är till stor del 
betong i huvudbyggnaden 
vilket är ett traditionellt tungt 
material. Lösningen kan bli 

vacker med betongramarna 
fyllda med enkla material. 

• Västra sidan av 
huvudbyggnaden blir en 
framsida med vackra gavlar mot 
Räppegölen. 

Svagheter 
• Huvudbyggnadens 

helhetsverkan bedöms som 
mindre stark, med disparata 
byggnadskroppar. Två vertikala 
gavlar skapar en svagare rytm 
än tre gavlar.  

• Den arkitektoniska grundidén 
är inte tydlig och det är oklart 
vilket uttryck som eftersträvas.  

• I huvudbyggnadens plan 
indikerar den svängda formen 
ingen förstärkt funktion eller 
upplevelse av de rumsliga 
miljöerna.  

• Den framträdande 
betongrampen utefter östra 
fasaden bedöms vara svår att 
gestalta på ett tilltalande sätt. 

 

 

 

Hållbarhet 
Styrkor 
• Formfaktorn är 0,85 vilket är 

strax under programmets krav, 
och fönsterandelen är ca 25% 
vilket är enligt programkrav. 

• Förslaget visar plats på de 
lutande pulpettaken för 9 000 
kvm solceller vilket är över de 
efterfrågade 8 000 kvm. 

• Förslaget visar en välstuderad 
öppen dagvattenlösning som 
utgår från befintlig 
höjdsättning, värde-fulla träd 
och vegetationszoner.  
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Funktion och organisation 
Styrkor 
• Lösningen för busstrafik har 

förbättrats under 
uppdragsprocessen, och 
servicebyggnaden placerades 
närmare huvudbyggnaden för 
att korta avstånden. 
Bussresenärer väntar i 
entréhallen i norr, där publika 
faciliteter har placerats på ett 
sätt som kan bli attraktivt för 
besökare. 

• Den svängda nordsydliga 
mittaxeln skapar en varierad 
upplevelse, samtidigt som det 
är oklart hur de interiöra 
rumssambanden blir. 

• Bedömningen är att förslaget 
kan anpassas för att fungera ur 
vårdverksamheternas olika 
perspektiv. 

Svagheter 
• Byggnaden upplevs 

ostrukturerad. 

• Flexibilitet och generalitet finns 
över lag men 
byggnadsstrukturens vinklar 
försvårar. 

• Frågetecken finns för den 
nordsydliga glasgången som 
publikt kommunikationsstråk. 

• De mindre ljusgårdarna innebär 
svårigheter att få ner dagsljus 
till lokalerna i de nedre planen.  

• Det saknas balkonger i flera av 
avdelningarna. 

• Ett hållplatsläge för 
stadsbusstrafiken har tagits 
bort, tre hållplatslägen behövs 
för att stadsbusstrafiken ska 
fungera. 

Utvecklingsbarhet 
Styrkor 
• I förslaget visas flera 

utbyggnadsmöjligheter vilket 
ger valmöjligheter och 
elasticitet.  

Svagheter 
• Delar av utbyggnaden österut 

har dock placerats där det inte 
är möjligt att bygga för 
stadigvarande verksamhet enligt 
detaljplanen.

Genomförande och förvaltning 
Styrkor 
• Fasadlösningarna bedöms 

beprövade, kostnadseffektiva 
och produktionsvänliga med 
betongelementen som gör att 
väderskydd inte krävs. 

• Helikopterplattans placering är 
bra.  

• Källaren är väl nyttjad.   

Svagheter 
• Det runda parkeringshuset i trä 

bedöms dyrt i produktion och 
förvaltning. 

• Den långa brolösningen för 
ambulansen bedöms inte vara 
kostnadseffektiv. 
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Tack! 
Växjö, den 20 december 2021 

Process- och bedömningsgruppen vill rikta ett stort tack till alla deltagare i det parallella 
uppdraget! 

Det stora engagemang och arbete som lagts ner av teamen har tillsammans utgjort ett 
betydelsefullt underlag för processgruppens sakkunniga analys och utvärdering, och till 
bedömningsgruppens slutgiltiga beslut.  

Bedömningsgruppen har läst och godkänt detta utlåtande. 
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