
Den Helande Länken

Det nya universitetssjukhuset, DEN HELANDE LÄNKEN, ökar Sveriges globala konkurrenskraft. Det nya sjukhuset tillsammans med 
Stockholm BioScience-projekt förnyar och förstärker Mälarregionen som kreativ och innovationsfrämjande miljö. Regionen tar plats
bland världens ledande forskar- och utvecklingsmiljöer. 
Sjukhuset, byggs som en helande länk mellan länder och regioner, mellan stadslandskap och grönstruktur, mellan högskolor och 
näringsliv, mellan forskare och patienter, mellan människa och människa.

Det nya sjukhuset
Det nya sjukhuset blir en exccellent, attraktiv och innovativ miljö för avancerad spetsforskning som c
bidrar till hållbar tillväxt i reegionen och placerar Sverige på den globala kartan. Byggnader, platser e
och stråk stärker Solnas occh Stockholms attraktivitet, länkar samman de två stadslandskapen. c
Här fi nns fysiska, sociala ooch kulturella mötespunkter som främjar utveckling, spridning och o
sammanlänkning av kunskap. Verksamheter och människor berikar regionens etniska och kulturella ap
mångfald och förstärker mmöjligheterna till internationella kontaktnät. En sammanvägning av m
teknik, organisation, struktur, hållbarhet och gestaltning står beredd inför framtida förändring. ktur, hållbarhet och gestaltning står beredd inför framtida förändring. k ng.
Sjukhuset har en utformning som tillsammans med grönska och natur länkar samman Karolinskas ing som tillsammans med grönska och natur länkar samman Karolinski nsk
delar till en stark enhet fför att möta kommande forskningsutmaningar.f

En hel stad med god bebyggd miljö 
Det nya sjukhusområdet länkar samman Stockholm och Solna, KS och KI. Förslaget läker ihop t länkar samman Stockholm och Solna, KS och KI. Först örs
stadens struktur och bebyggelse, grönstråk och vegetationskorridorer samt gång- och cykelvägnät. byggelse, grönstråk och vegetationskorridorer samt gånby gång
Täthet i struktur, blandade verksamheter, attraktiva utemiljöer och målpunkter ger en urban dade verksamheter, attraktiva utemiljöer och måd må
miljö som lockar till rörelse, vistelse och besök i denna del av staden.relse, vistelse och besök i denna del av staden.ör en.

Sjukhuset kompletteras, inte bara med butiker och service, utan också med attraktioner as, inte bara med butiker och service, uta ut
som ett bad- och rekreationscentrum, en konsertsal eller teater, ett Nobelmuseum och ett kreationscentrum, en konsertsal eller teatk at
Vetenskapscentrum, där allmänheten möter forskningsrön i utställningar och föreläsningar.där allmänheten möter forskningsrön i utsd ts

Tillgänglighet för ttillväxtt
Förslaget bidrar till hållbar ekonomisk utveckling genom att säkra hög tillgänglighet till  hållbar ekonomisk utveckling genol no
Vetenskapsstaden och till bostads- och arbetsmarknaden i hela Stockholms Mälarregion. ch till bostads- och arbetsmarknaoc a
Tillgängligheten skapas i väl integrerade och miljöanpassade transportsystem som säkrar apas i väl integrerade och miljöaa a
kapacitet, standard och framkomlighet. Alla delar av regionen får väsentliga tidsvinster. Hög  och framkomlighet. Alla delar av d
kollektivtrafi kandel kan motivera en minskning av antalet parkeringsplatser i området. kan motivera en minskning av antal ta

Tunnelbanan från Odenplan får uppgång vid Torsplan och vid Karolinska Platsen. Förslaget Odenplan får uppgång vid TorsplaO a
kompletteras med en ny T-banedragning mellan Västra Skogens blå linje via Karolinska till en ny T-banedragning mellan Vää
Universitetets röda linje. Alternativt kan tvärspårbanan ledas från Solna City via Norra da linje. Alternativt kan tvärspård r
Stationsområdet till Universitetet. Citybanans uppgång vid Odenplan föreslås fl yttad till Torsplan. ill Universitetet. Citybanans uppgåni n
Det nya sjukhuset knyts då till regionaltågen, Arlanda och Flemingsberg. Stombuss 3 stannar t knyts då till regionaltågen, Arlant nn
vid Karolinska Platsen och förlängs till Solna City och Solna Station. En snabb cykelförbindelse atsen och förlängs till Solna City ocha h
skapas mellan Vetenskapsstadens målpunkter, en höjd- och planmässigt attraktiv förbindelse, etenskapsstadens målpunkter, en höe öj
bred och upplyst längs KS-områdets södra del som ansluter till Värtabanan vidare bort till t längs KS-områdets södra del somtt
Fysikcentrum, KTTH och Universitet.T

En ring av gröönska, ökad biologisk mångfaldö
Förslaget ger både sjukhuset och omgivande bebyggelse tillgång till mer grönområden än både sjukhuset och omgivande bebygb g
tidigare. Den sammanhållande idé med den gröna bågen över Karolinska bevarar, tillskapar sammanhållande idé med den gröna bs b
och utvecklar ett pärlband av attraktiva parker och binder samman Nationalstadsparken och r ett pärlband av attraktiva parker och r
Hagaparken med Karlbergs slottspark. Hela sjukhuset betraktat från ovan blir ett grönt läkande med Karlbergs slottspark. Hela sjukhuset m
stråk med grönskande terrasser, trädplanterade torg och gröna tak. rönskande terrasser, trädplanterade torg orö o

Det norrifrån sammanhängande natur- och kulturlandskapet ges tydlig kontakt och ett rån sammanhängande natur- och kulturlrå l
hänsynsfullt möte med stenstaden då grönskan silar genom sjukhusområdet ner i bostads- lt möte med stenstaden då grönskan silall r
och verksamhetskvarteren. Sammanhängande gröna stråk möjliggör spridning av arter och är samhetskvarteren. Sammanhängande gröna ssa s
förutsättning för stadens biologiska mångfald med ökade möjligheter till nya stadsekologiskt tning för stadens biologiska mångfald med öktn k
intressanta biotoper. Länken över Karolinska öppnar en ring av natur och park.anta biotoper. Länken över Karolinska öppnar ean n

En attttraktiv miljö för sociala mötentt
Sjukhuset blir en aktiv del i staden. Vid Karolinska Platsen och längs Solnaavenyn möts stadsborna. khuset blir en aktiv del i staden. Vid Karolinska Platsekh en
Här utspelar sig det offentliga urbana livet, mötet mellan institutionerna och staden. Härärär utspelar sig det offentliga urbana livet, mötet är m är
samlas butiker och restauranger, Vetenskapscentret och hotellet. Hit kommer man lätt meedsamlas butiker och restauranger, Vetenskapscentret osa o e
kollektiva färdmedel. Sjukhuset är tillgängligt för alla, ur både handikapp-, genus- och etnisisktkollektiva färdmedel. Sjukhuset är tillgängligt för alla,k , is
perspektiv.

latsen, här fi nns caféer, uteplatser r och Den Gröna Länken interagerar med Karolinska Plala r
nalstadsparken underlättas och koppllingenträdgårdsrum för alla årstider. Närheten till Nationna l
in för hälsoundersökningar och friskvårrdstipstill Hälsans stig ger allmänheten möjlighet att titta inin r

rekreation och sport.på sjukhuset. Forskare och studenter får nära till rr

t från buller, giftfri miljöSol och ljus, ren luft, rent vatten, frihet ft f
tt fånga upp maximalt dagsljus till de fl estta rum Bebyggelsen orienteras mot sydväst för att tt t

ådet. De södra delarna är lägre för att ge de norra och för att öka luftfl ödena genom områdeåde e
s. Även vintertid får platsen solljus på eftermiddagarna.delarna möjlighet till utblickar och ljus. us. Ä g

ttrar luften, ventilerar, verkar klimatutjämnande och ger en Gatorna trädplanteras, vilket förbättrttra g
från fördröjs och används i trädgårdar, parker och på torrg.hälsosammare stad. Dagvattnet fråfrå rg

bort från bullerkällor, inom sjukhuset skapas tysta oaser. TerrrassenPatienttäta lokaler placeras bobo r
uller. Utan överdäckning anläggs ett grönt lock mot Norra Läänken.skärmar Solnaavenyns bulleulle ä

lt och energilösningen en ren, giftfri process utan utsläpp. Avfalleet tas Förslaget är energisnålt ålt o e
processen hanterar riskerna med kontaminerade restprodukter.omhand lokalt och propro
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Den Helande Länken

Framtidens sjukhus måste vara hållbart ur alla aspekter. En kombination av välbyggda, välisolerade, täta byggnader och energieffektiva
installationer och system samt tillvaratagande av solinstrålning och dagsljus ger de ultimata förutsättningarna för ett modernt, robust 
och hållbart sjukhus med full redundans.
Vi skapar ett sjukhus som är självförsörjande med energi, ett sjukhus där material- och systemval bygger på medvetna val och långsiktiga
bedömningar. Byggnadens livscykel och materialens beständighet går hand i hand med upplevd hälsa och skönhet.

Strategi för energi- och mediaförsörjning
Det tekniska försörjningssystemet möter högt ställda krav på reresurshushållning,re
kretsloppsanpassning och säkerhet ur ett livscykelperspektiv. Genom medvetveten konstruktion och vet
installation sänks el- och värmeanvändningen avsevärt. Energisimuleringangar av energibalansen ger nga
att elanvändningen blir dominerande för både effekt och energi. Vi pi planerar för en lösning med Vi pl
egenproducerad energi genom en bränslecellsanläggning som svarvarar för kontinuerlig försörjning vara
av hela sjukhusets el- och värmebehov. 

Bränslecellerna drivs med vätgas som framställs ur etanolnol eller med gengas från en pyrolys av nol
avfall från sjukhuset. Användandet av avfall, inkluderat rat kontaminerat medicinskt avfall, minskar rat
de regionala transporterna. Bränslecellerna kan ä även drivas med biobränsle eller naturgas. n äv
Genom att använda det förnyelsebara bränslet eet etanol tillförs inte någon ytterligare CO2 eller et e
farliga växthusgaser. Samtliga försörjningssystystem ringmatas till byggnaderna för full redundans syst
vid avbrott.

Systemet kompletteras av en naturgasdasdriven gasturbin som klarar 100 % av el- och värmebehovet. asd
Kombinationen ger ett fullt egenproproducerande, redundant och oberoende system. För säkerhet pro
vid service och underhåll installelleras en mottagningsstation för nätanslutning. Den används också lle
för återförsäljning av överskokottsel till det externa elnätet. Överskottsvärme och -kyla säljs till skot
befi ntligt sjukhus och omkrmkringliggande bebyggelse.mkr

Byggnaderna förbereds ds för solceller som kan producera vätgas till bränslecellerna. Kostnaderna ds
för solcellerna beräkäknas ha reducerats vid tiden för sjukhusets uppförande. Utvecklingen av äk
solceller går mot tutunnare skikt som kan appliceras på glasytor eller tyger och då lätt integreras tu
i befi ntlig byggnanad.na

Värme- ochh kylförsörjningh
En gemennsam energicentral ger sammanlagringsfördelar för kapacitet och drift, hög ns
redundansns samt möjlighet till fördelning och återvinning av överskottsenergi. Värmen ns
fördelass i byggnadernas undercentraler via växlare till radiatorer, luftbehandling och s
varmvaattensystem. En tung byggnad ger låga transmissionsbehov, stor värmetröghet och bra a
täthetet. Kondensorvärme från absorbtionskylmaskiner nyttjas för uppvärmning av atrier och för et
markkvärme. Värmebehovet till luftbehandlingen minimeras med behovsstyrd ventilation och hög k
värmmeåtervinningsverkningsgrad. Lokaler med fl exibilitets- och/eller höga renhetskrav försörjs m
meed aggregat med batterivärmeväxling. I övriga lokaler installeras roterande värmeväxlare. e
Föörvärmning av uteluften sker via batterier anslutna för frikyla till respektive byggnads kylsystem. ö
VäVärmebehovet kan reduceras till hälften jämfört med äldre sjukhus.Vä

KKylproduktionen utförs med absorbtionskylmaskiner som nyttjar överskottsvärme från K
bränslecellerna för kylgenerering. För redundans installeras konventionella kylmaskiner 
parallellt. Vid lägre utetemperaturer nyttjas frikyla direkt i byggnaderna via batterier i 
luftbehandlingsaggregaten eller centralt via kylmedelkylare. Kondensorvärme som inte nyttjas 
för uppvärmning avges via kyltorn eller kylmedelkylare. Kylbehovet för luftbehandling reduceras 
med sorbitiv eller rekuperativ kyla, beroende av återvinningssystem.

Kraftförsörjning
Elkraften distribueras via 2 st mottagningsstationer belägna i brandavskilda utrymmen. 
Varje huskropp ansluts med individuella brandavskilda högspänningskablar till nätstationer 
för transformering och distribution av lågspänning. Varje station byggs upp med dubbla 
transformatorer med hopkopplingsmöjlighet, helt brandavskilda, anslutna till separata ställverk. 
Varje transformator dimensioneras för 100 % av byggnadens behov. För avbrottsfri kraft installeras 
UPS-anläggningar. UPS fordras endast för att klara omkopplingar i högspänningsnätet, viket 
leder till UPSer med korta backuptider.

Tele- och IT-system
IT-infrastrukturen utgörs av ett redundant fi bernät som ansluter till stadsnätet i två skilda 
punkter. I fastigheten fördelas systemet via lokala våningsswitchar. Fibernätet delas upp på ett 
antal virtuella, tekniska och administrativa delnät, VLAN. De är säkerhetsmässigt skilda från 
varandra. Distributionen sker trådlöst där så kan ske utan risk för medicinsk utrustning.

Tele/datasystemet utgörs av telefonsystem med trådlösa enheter som fungerar vid elavbrott 
och bortfall av ordinarie kommunikationsnät (kombineras med 3G-nät). Här fi nns brandlarm, 
inbrottslarm, överfallslarm och passagekontroll och kallelsesignalsystem integrerat med 
telefonsystemet. Vårdplatser förses med bildskärm för monitorering av patienter och TV-skärm 
för patienter. På sjukhuset fi nns lokala mobila PC-arbetsplatser och mobila trådlösa lösningar för 
driftpersonal och fastighetsautomation för klimatkontroll, solavskärmning, belysningsstyrning 
etc.

Vatten och avlopp
För redundans ansluts vatten från två leverantörer. Tappvatten- och sprinklervatten förses med 
tryckstegringspumpar. Spillvatten ansluter till kommunala VA-system. 

Medicinska gaser
Anläggningen förses med två centraler för instrumentluft, oxygen och andningsluft. 
Centralerna utförs med tre tryckluftskompressorer, tankanläggning och reservgasförsörjning. 
Tömningscentraler, lustgas och reservgas placeras i respektive byggnad.

Livscykelkostnad
g och en möjlig kostnadsutveckling. I båda Vi har utfört två LCC-beräkningar, en mer försiktig och eg och en

t över 20 år, lägre än för konventionell anläggning. alternativen är LCC för bränslecellerna, sett över t över 2
k om 30 000 m2. Investeringskostnaden för bränslecellerna Kalkylen baseras på ett typiskt husblock om ck om 3

hälften vid tidpunkten för sjukhusets uppförande.beräknas minska till mindre än hälfthälfte
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Den Helande Länken

DEN HELANDE LÄNKEN, länkar ihop Stockholms och Solnas urbana strukturer, den länkar ihop KS och KI och blir en integrerad del av
staden. Den nya stadsdelen skapas för ett rikt urbant liv med nya målpunkter för stadens invånare. Stenstadens gatu- och kvartersväv
utvidgas till sjukhusområdet och möter på ett respektfullt sätt den friare campusmiljön i området. Identitet och symboler skapas
genom sjukhusets utformning och med en hög byggnad som landmärke, en markör för sjukhuset i staden.



Den Helande Länken
Sektion utan överdäckning

Sjukhuset i staden -



Den Helande Länken

Det nya sjukhuset byggs som en del av staden, med egen karaktär och egna symboler. Byggnaderna är oregelbundna med ljusa 
transparenta volymer, höjder och utformning varierar för att ge en mänsklig skala och attraktiv upplevelse. Sinnena stimuleras av
färger, dofter, mönster och grönska. Sjukhusets hjärta är Karolinska Platsen och dess ryggrad den Gröna Länken. Dessa förankrar
sjukhuset i landskapet och är navet i ett attraktivt, lättorienterat och fullt fl exibelt sjukhus. Runt dessa samlas sjukhuset alla delar.
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Den Helande Länken

Det nya sjukhuset vid Karolinska Platsen
Sjukhusets gestaltas som en serie byggnader med stor variation i höjd, riktning och uttryck. När 
man rör sig till eller förbi sjukhuset ges olika visuella intryck. Fasaderna ger olika upplevelser, med 
ett spel mellan färgade och vita glas samt täta och semitransparenta partier. Sjukhusets nedre 
våning har en böljande glasfasad som spelar mot vegetationen ovanför. I atriumgårdarna fi nns 
färgade fritt formade byggnader som skymtar från Karolinska Platsen. Samtliga byggnadskroppar 
har utskärningar där terapiträdgårdar, växthus och pocketparks tar plats. På sommaren öppnas 
de och blir soliga balkonger för möten och avkoppling. Närmast Sjukhusparken ligger ett violett 
blankt ägg och ruvar.

Byggnaderna defi nierar Karolinska Platsen. Centralt vid platsens mitt ligger de högsta husen 
(8 vån) och utgör sjukhusets tyngdpunkt. Hushöjderna avtar mot öster (4 vån) för att länka 
mot befi ntligt sjukhus och Sjukhusparken, åt väster (5 vån) för att möta KI-campus lägre skala 
och mot söder för att möta stadens struktur (4-5 vån). Patienthotellet artikuleras som en hög 
cirkulär byggnad (15 vån), blir ett fokus för platsen och manifesterar det nya sjukhuset i alla 
riktningar. Runt hotellets fasad klättrar vegetation och uterum upp i spiraler. På toppen ligger 
en takträdgård öppen för alla. Norr om hotellet ligger utbildnings- och konferenslokaler (4-5 
vån) i direkt samband med hotell och sjukhus. På taken ligger moss-sedummattor.

Den Gröna Länken, en våning hög, sänker skalan invid platsen och ger besökaren en mänsklig 
och avläsbar miljö i mötet med sjukhuset. Bottenvåningen utvidgas där det händer något, vid 
T-banan och entréerna, cylindrar av glas tar ner ljus till inre trädgårdar. Både det inre och yttre 
kommunikationsstråket binder samman alla delar av sjukhuset med konferensanläggningen och 
hotellet samt länkar ihop Sjukhusparken med Nobelparken. 

Karolinska Platsen
För själens harmoni är det nödvändigt att uppleva natur, jord, frisk luft, solsken, djur och växter 
varje dag. Sjukhuset inramas av grönska. Att komma till det nya sjukhuset ska förknippas både 
med spetskompetens, högkvalitativ vård och med hälsa för kropp och själ. 

Platsen är det aktiva rummet. Här är ständig rörelse med urbant liv och folkvimmel, samtidigt 
fi nns det möjlighet till behaglig rekreation under träddungar och vid dammar. Det organiska 
torgmönstret binder samman och följer med in i atrierna och över Solnavägen till KI. Tegelmurar 
tillsammans med de bevarade träden och en terrasserad grässlänt skapar en inbjudande och 
stilfull entré vid Nobelplatsen. 

polasStadsmässigheten betonas med vattenspeglar och fontäner. Vintertid kan stora dammen spopo
s, både som isbana. Belysningen är lågmäld längs fasader och entréer. Själva torget ljussätts, s,

KS- och KI-konstnärligt och för trygghet. Träden vandrar över torget och förbinder parkerna på KS-KS-
sidan.

motljus förstärks Ask och lönn dominerar med inslag av ek och pyramidpoppel. Västersolen och dess momot
s- och lattecaféer genom vajande gräs och böljande blomsterfält. Små glashus fungerar som glass- s-

öna sittbänkar med på sommaren och som ljuslyktor eller is- och glöggbarer på vintern. Skönön
rgripande grönstråket värmeslingor inbjuder till avkopplande stunder. Sambandet med det övergerg

gets fond med gradänger stärks genom att platsen öppnar upp mot Sjukhusparken, här skapas torgege
av gräs, som blir sittplatser på sommaren.

Den Gröna Länken
gårdsrum. Terrassen är både ett Den Gröna Länkens terrass består av sekvenser av trädgårgår

vila, avkoppling och återhämtning. kommunikationsstråk och en serie helande trädgårdar för vvi
tan och renässansparterren inspirerar Rosenpergolan, körsbärslunden, örtagården, skogsgläntantan

ukhusets utformning. En stilisering av ett och ges modern utformning i samklang med det nya sjukuk
mmanbindande temat. Gräskullar omsluter pastoralt landskap i Hagaparkens anda utgör det sammm

r med medelhavsväxter är grönskande oaser ljusintagen till bottenvåningen. Vinterträdgårdar mr m
nstrueras som lätta skivor med cirkulära hål förförvintertid. Den gröna bron över Solnaavenyn konstnst för

nstnärlig utsmyckning med spännande ljussättnttningatt släppa ner ljus. På undersidan utförs konstnst ttn
som signalerar platsens betydelse.

elar med det yttre, sommartid öppnas glaspaspartier till Det inre kommunikationsstråket samspelpel lasp
tråket sker de informella mötena, här fi kar far forskarna sida uteserveringar och solplatser. Längs strstrå ar f

ch konferensgäster. Hissar och trappor ger gr god tillgänglighet vid sida med patienter, studenter ochch r g
terrassen vandrar man lätt ut i sjukhuspararken och vidare mot till terrassens olika delar. Längs tete park

Campus och Karlbergs slott.Hagaparken eller västerut mot Ct C

e mars/septemberSolstudiee Solstudie juni Solstudie december

Karolinska Platsen med gångbro, entré till Traumacentret och T-banans uppgång i bakgrunden

sjukhuset -Det nya sjsj
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tienthotellet i bakgrundenVy mot Karolinska Platsen inramad av den Gröna Länken och med patietie

PlatsenVy från Solnaavenyn mot Karolinska Gångbron med en av vinterträdgårdarna i bakgrunden
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 Den Gröna Länken mot Sjukhusparken

sen från ovanDen centrala delen av Karolinska Platss
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Samband och organisation, funktion och fl öden
naderna är organiserade Hela sjukhuset planeras för maximal fl exibilitet och användbarhet. Byggnana

a typer av verksamhet. i kvarter eller centra med möjlighet att skapa lokaler för samtliga a
och tekniska system och Byggnaderna som omger atrierna har generella mått, konstruktioner oo

är möjliga att använda på förekommer i en smalare (20m) och en djupare (30m) variant. Båda ää
olika sätt, se illustration. 

samtliga kvarter planeras på Vi har valt att illustrera Traumacentret som ett typiskt kvarter, sasa
rdfunktioner samlade omkring liknande sätt. Kvarteret har två atrier, det ena är mer publikt med vårår

riet fi nns kommunikations- och sig, det andra är mer internt med forskningstyngdpunkt. Mitt i atrr
ma avstånd som uppmuntrar till mötesbyggnad som knyter samman horisontellt och ger bekvämm
r. Den centrala volymen blir den korsbefruktning av idéer genom spontana möten och kontakterer.

tser, mötes- och samtalsrum, rum dynamiska mötespunkten. Här fi nns receptioner och väntplatsts
tt kapell eller en liten fi kaplats.för rekreation och vinterträdgårdar, enskilda rum med PC, ettt

och intensivvårdsverksamhet. Via Traumacentret har hög grad av komplexitet pga akut- 
irekt in i sjukhuset. Akutmottagningen ambulansintag och helikopterplatta kommer patienterna dirir

delningar, röntgen och operationssalar. fi nns i bottenvåningen i nära kontakt med intensivvårdsavdd
atriet. Högre upp i byggnaden fi nns Här fi nns också öppenvårdsavdelningar som nås från 

verksamhet samt ytor för forskning och avdelningar för sluten och öppen vård, övrig klinisk veve
eintensiva verksamheter över varandra på administration. Av rationalitetsskäl samlas laboratorieiei
typerna av verksamhet kombineras på en fl era ställen i kvarteret. På varje plan kan de olika tt

mängd sätt.

lika trapphus för publika, patient/personal- Den vertikala kommunikationen delas upp med olili
nd med det horisontella distributionsnätet på och servicefunktioner. Dessa står i direkt sambandnd

tient- och personalfl öden helt separerade från plan –1. Av säkerhets- och integritetsskäl är patiti
tributionsnät.publika kommunikationsytor och sjukhusets distrtr

Sinnenas sjukhus, en god miljö för alla
heter och funktioner är det av yttersta vikt att ge I ett komplext sjukhus med många verksamhmh

e och studenter en närmiljö som skapar trivsel, ger patienter och anhöriga, personal, forskare e
litet, enkelhet och tydlig organisation av lokaler och stimulans och känsla av trygghet. Generalili

kar risken för fel. Ljus och ljud, färg, form och konst, verksamheter ökar effektivitet och minskka
alla till positiva upplevelser och sinnesintryck. naturliga material och växtlighet bidrar aa

mmen utformas för att vård och omsorg om patienten Förslaget bygger på 1-patientrum. Rumum
m främjar patientens integritet, känsla av trygghet och ska kunna bedrivas på ett sätt som m
mtidigt infektionsriskerna. Ytorna inom vårdavdelningarna avälbefi nnande. Enkelrum minskar samm a

och forskning. En god närmiljö med omsorg om detaljer occhär anpassade även för undervisning oo och
snabbare tillfrisknande, minskad smärta och oro, minskskadsinnesupplevelser har påvisats ge s sk

rdtider. Tryggheten ökar också när patienten har tillgångng till felbehandling och förkortade vårdrd ng
p på sin egen TV-skärm. Vårdteamstationerna lokaliserasas nära och kan söka fakta och kunskap p as

patientrummen.

s enligt samma principer som vårdrummen. Arbetsmiljljön görs Mottagningsrummen utformas s lj
, beredning, förråd mm är standardiserade, så personaleen känner generell, rum för läkemedel, , e
för att underlätta kvalitet, ordning, säkerhet och undvika risker. sig trygg och komfortabel, ff i

nom sjukhusets servicefunktioner kombinerade med bl a rörpoostsystemAutomatiserade processer inn o
underlättar logistik.förkortar tidsåtgång och unun

nandeDagsljus ger välbefi nnn
sitiva känslor och hälsa för människor. Sjukhusets lokaler ges ooptimalaDagsljus är källa till poss o
anpassade till individen och verksamheternas krav. I fönstrens övövre del möjligheter till dagsljus öv

kan användas i stället för elbelysning. Länkning fås genom att anvnvändalänkas dagsljus in som kk nv
ller riktbara kristaller som appliceras på glaset. I den nedre delenen av skikt av mikroprismor ell en
rålningen för att undvika bländning och för att sänka kylbehovet. HHärfönstren skärmas solinstrårå H
fotokromatisk teknik som också appliceras på glaset. Skiktets funktioonanvänds holografi sk eller fofo o
ån solcellerna. Solavskärmning fås med dynamisk verkan utan rörligaastyrs av en låg spänning frånån a

as. Dagsljus leds också ner till nedre och inre områden i byggnaderna delar som behöver underhållalas
ekniker där refl ekterande material kombineras med belysning.genom ljusschakt med olika tekek

Ljudmiljö, örats arkitektur
rar vår hälsa och välbefi nnande. Vissa patienter behöver En välfungerande ljudmiljö förbättrara

ske möta sorl och puls. Studenter och forskare behöver avskärmning och lugn, andra vill kanskske
amt miljöer som underlättar koncentration. I sjukhuset platser för kommunikation och möten samam

tiler och andra mjuka material, porlande vatten och skapas lugna oaser ljuddämpade med textiltil
vid de mer dynamiska och kreativa mötesplatserna musik kanske av Mozart. Omsorg läggs också vvi

så att en god samtalsnivå kan skapas. 

Färg, form och material
 det tydliggörs i de olika atrierna som Färgernas symbolverkan förstärker orienterbarhet,  d
jön skapas tydlighet och orienterbarhet präglas av färgen på den centrala kroppen. I närmiljönjön

r och inbördes relationer är allt utom genom medvetet placerade kulörer. Byggnadernas former r
miska platsbildningar. På olika ställen vinkelräta. Detta skapar variation, överraskning och dynamismis

evas. Materialen kommer från, och skapas intima platser där konst och annan kultur kan upplevev
liserar det hälsosamma sjukhuset. relaterar till naturen: trä, sten, glas, vatten och grönska symbolol
nde.Inredningen väljs med omsorg för att vara bekväm och tilltalann
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Sydväststfasad mot Solnaavenynäst

Flexibilitet i utformningen Anpassning på många  plan



Miljövänliga val
Sjukhusets konstruktionon, tekniska system och material väljs ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtliga on
ingående delar ska ha mmiljövänliga egenskaper, vara hållbara och medvetet förenkla drift och m
underhåll. De ska vara tididlösa, åldras vackert, vara hygiensiska samt lätta att underhålla och tid
rengöra med produkter soom inte skadar miljön. Allergi-, fukt- och mögelsäkerhet likväl som om
LCC-perspektivet är viktiga aaspekter.a a

Konstruktion och tekniskaa systemaa
En generell våningshöjd på 4,55 m medger utrymme för tekniska installationer som uppfyller 5
kraven för generalitet för alla tyyper av verksamhet, medger enkla installationslösningar till en y
förhållandevis låg produktions- ooch driftkostnadsökning. Pelardelningen på 9,9 x 7,8 ger full o
frihet i placering av funktioner. BBärigheten på bjälklagen medger att operation och röntgen kan B
installeras generellt i bygganderrna. Lokaler som behöver särskilt strålskydd och inte inryms i r
den generella strukturen, ges sppecifi ka placeringar inom varje kvarter. Bjälklagen utförs med p
plattbärlag, som pågjuts för en ssamverkande konstruktion. Det förenklar för framtida behov av s
håltagningar. Bjälklaget bärs påå hattbalkar av stål, vilket ger en slät undersida som förenklar för å
korsningsfria installationer ochch enkla anslutningar av mellanväggar. Innerpelare utförs av stål ch
med H-tvärsnitt, mellan pelaarfl änsarna görs vertikal dragning av spill- och dagvatten. Stommen la
produceras rationellt, tids- s- och kostnadseffektivt. Fasaden har 50 % täta partier för att uppnå s-
energimålen. Byggnaden n utförs helsprinklad.n u

Våningshöjden medgedger att släta undertak kan åstadkommas för att ge fl exibilitet i dge
rumsanvändningen.n. Där installationer kräver mindre utrymme eller där undertak inte behövs n.
kan högre rumshshöjder uppnås. Luftbehandlingssystemen delas upp för olika lokaltyper och shö
byggnadsdelar. r. Aggregat för till- och frånluft installeras i fl äktrum i källare, mellanplan eller ar. 
takplan. Luftftintag placeras mot norr och anpassas till helikoptertrafi ken. Byggnaderna försörjs uft
via 2 vertitikalschakt för luft och separata schakt för rör resp el- och tele. Gruppcentraler för rtik
viktig-, m, mycket viktig-, samt övrig last placeras i elrum gemensamt med centralutrustning för de , m
olika ta telesystemen. Separata utrymmen för fastighetsnätet skapas. Försörjningen i planen utförs a t
meded ringmatat rörstråk i korridorzon och ringmatat kanalsystem i lokalzon. El/telesystemen ed
föförläggs på kabelstegar ovan undertak. Rörstråket med vatten, gas och kyla dubbelmatas från fö
två rörschakt, avstängningsventiler i ringmatningen sektionerar försörjningen vid ombyggnad. 
Tappvarmvattnet legionellaskyddas. Avjoniseringsanläggningen placeras i teknikrum och 
avjoniserat vatten ansluts till sterilcentral. Ångproduktion med ånggenerator via bränsleceller 
nyttjas för sterilcentral. All media potentialutjämnas för att minska de vagabonderande 
strömmarna.
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Öppet lab för ökat samarbete mellan forskargrupper Vinterträdgårdar som mötesplatser uppmuntntrar till interdisciplinärt samarbetent rapportering och koncentrerat arbeteLugna kontor eller teamrum for möten, rara1-patientrum utformat för vård i kombination med forskning och utbildning
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Det fl eflexibla sjukhusets organisation och strukturfl ex
Sjukjukhuset organiseras för att ge upphov till rörelse och interdisciplinära möten. Lab- Sjuk
och vårdbyggnaderna samlas öster om Solnaavenyn. På västra sidan ligger patienthotell, 
forskarlägenheter, bibliotek, föreläsningssalar, aula, konferensanläggning samt en större 
restaurang. Nobel Forum kompletteras med ett Nobelmuseum i en lätt glasad byggnad.

Den generella strukturen på sjukhuset ger högsta fl exibilitet. Byggnadskropparna alternerar 
med öppna atrier och glasade gångbroar knyter samman byggnaderna i både öst-västlig och 
nord-sydlig riktning. Byggnaderna kan sammanlänkas på olika sätt efter behov över tiden. 

För stadsmässighet samlas byggnaderna i kvarter med tydliga entréer. I kvarteret kan ett helt 
forskningscenter samlas, det kan delas mellan fl era center eller teman, ett center eller tema 
kan ligga i fl era kvarter. Upplägget medger fl exibel utvidgning eller minskning, i takt med 
framtida förändringar. Delarna är sammanlänkade på horisontella och vertikala plan för att 
gränser mellan verksamheter alltid kan anpassas efter rådande situation. 

Forskningscentren
Från Karolinska Platsen överblickar besökaren enkelt sjukhusets samtliga huvudentréer. Varje 
forskningscenter kan ges en egen identitet. Från entrén välkomnas man in i det gemensamma 
stråket, här fi nns allmän information, receptioner, caféer, små butiker, mötespunkter och 
ingångarna till atriumgårdarna. Från atriet nås byggnadens alla delar. 

Inne på atriet fi nns en oregelbunden organisk volym, färgen varierar mellan atrierna för 
tydlighet och identifi kation. I den fi nns vertikalkommunikation och mötesplatser. Volymen är 
kopplad till huskropparna med bryggor för att ge nära access till byggnadernas olika delar. I 
lamellbyggnaderna ger vinterträdgårdar och ljusa korridorer en positiv miljö.

Den föreslagna uppdelningen innehåller fem kvarter med olika specialiteter: Traumacenter, 
Barnsjukhus  inkl specialförlossning, Cancercenter, Medicincenter och ett  Forskningscenter  inklu-
sive befintliga lab och ett FM-center. Familjerum och barnrehab inryms i det violetta ägget
intill sjukhusparken med möjligheter till lek och utevistelse.

Laboratoriecentret 
I laboratoriecentret samlas kliniska lab som kopplas ihop med befi ntligt laboratoriekvarter 
genom gångbroar. På gården skapas en volym för att underlätta multidisciplinära möten och 
samverkan. I laboratoriecentret, avskilt från patientverksamheten, fi nns djurhusen, vilket
ger möjlighet till hög säkerhet och samtidigt närhet till forskningslaben.

Patienthotellet 
Patienthotellet placeras mitt i området och har vacker utsikt från alla rum. Det har entré 
från Nobeltorget och inomhusförbindelse till sjukhuset. Hotellet ges en fri placering för 
att kunna genomföras oavhängigt av sjukhusets planering. Närheten till Nobel Forum och 
konferensanläggningen ger underlag för en kommersiell hotelldel.

Konferens- och utbildningscentret
Norr om patienthotellet ligger konferens- och utbildningscentret. Det har intern koppling till 

tarsjukhuset och direkt förbindelse till hotellet. Här samlas gemensamma funktioner som underlättarttar
ar och naturliga möten mellan institut och sjukhus. Aulan kombineras med föreläsningssalar ar

nferenser. seminarierum och kan utnyttjas till såväl undervisning, externa föreläsningar och konfenfer
Här ligger det centrala biblioteket och en större restaurang.

FM-byggnaden
entraler, lastintag och I FM-byggnaden produceras kraft och energi. Här placeras gascentent

ett PC-baserad styr- och omlastningsstation. Drift- och underhållsverksamheten styrs av ettett
rter till Vetenskapsstaden eller övervakningssystem från driftkontoret. Elbilar för snabba transporterte

till Arlanda. Sjukhusets restaurangkök ligger på plan 1.

Parkering och logistik
tydliga nedfarter från Laboratoriegatan och Parkeringen sker i 3 nivåer under sjukhuset med tydtyd

får egen parkering under konferenscentret i 3 Medicinargatan. Konferens- och hotellgäster får får
små säkra och väderskyddade hus i färgat glas med våningar. Cykelparkering sker vi entréerna i smsm

get på –1, med det mest centrala läget.300 pl på platsen samt med 200 pl i garagetaget

r i bottenvåningen i norra delen av FM-centret. Distribution och inlastning sker rr
eras på taket av Traumacentret, intill Barnsjukhuset med direkt Helikopterlandningsplatsen placeraeras

vvårdsavdelningar, röntgen och operation. access till akut- och intensivvårivvår

em och distributionKulvertsystem ochtem och 
Distributionssystemet är en enkel, effektiv och säker underjordisk ring, utan korsande fl öden, med 
kopplingar till varje byggnad. Befi ntliga laboratoriekvarter, konferenscenter och hotell kopplas på 
ringen. Från FM-byggnaden fördelas värme, kyla, el och gaser till byggnadsdelarna via en kulvert 
i pl -2. Gods, varor, medicin, avfall och tvätt mm transporteras från omlastningsstationen i en 
separat kulvert via robotar eller persondrivna fordon i plan -1. Patient- och personaltransporter 
sker både i plan över mark, via bryggor och broar, och i ett tunnelsystem på –1, vilket ökar 
möjligheterna till snabba transporter. Patienttunneln ligger närmast mark för att skapa eskapa en skapa en
trevlig miljö med hjälp av generösa ljusintag och sänkta trädgårdar. 

Sjukhuset växer eller minskar
Förtätning kan i första hand ske inom befi ntlig struktur med på- och utbyggnad och förtätning. 
Bebyggelsens mönster är lätt att expandera åt öster på Norrbackatomten. Verksamheter som 
förväntas expandera, exempelvis cancer- eller genforskning, kan placeras i områdets sydöstra 
hörn för att enkelt kunna byggas till efter behov.  P-platserna inom sjukhuset förväntas räcka 
även för en expansion om kollektivtrafi ksatsningarna genomförs, annars placeras parkering i 
källarvåningar. FM-centret har expansionsmöjlighet och plats för ytterligare bränsleceller.

Minskning av den totala verksamheten underlättas i strukturen, en byggnadskropp eller ett helt 
kvarter kan övergå i annan verksamhet. Traumacentret är i sig ett komplett sjukhus och kan 
fungera som en solitär eller tillsammans med Barnsjukhuset och byggs med fördel i den första 
etappen.
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Ytsammanställning i m2 uppdelat på center 

  LOA BTA 
1. Traumacenter 53 900 68 400 
2. Medicincenter 29 800 37 900 
3. Cancercenter 19 100 24 200 
4. Barnsjukhus (inkl kvinnors och barns hälsa) 40 600 51 500 
5. Forskningscenter (kliniska och ersatta lab) 29 100 37 000 
6. FM-center 4 200 5 000 
7. Tekniskt försörjning 6 400 7 000 
8. Patienthotell 6 700 8 000 
9. Utbildnings- och konferenscenter 6 400 7 700 

10. Parkering 56 800 62 500 

Summa 253 000 309 200 

Ytsammanställning i m2 uppdelat på verksamheter 

 LOA 
Vårdlokaler 82 000 
Forskningslaboratorier 35 100 
Klinisk forskning 5 300 
Kliniska laboratorier 13 300 
Ersatta laboratorier 15 800 
Administration 17 500 
Kommersiella lokaler 3 500 
Utbildnings- och konferenscenter 6 400 
Patienthotell 6 700 
FM-center 4 200 
Tekniskt försörjning 6 400 
Parkering 56 800 

Summa 253 000 
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