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PROGRAMSKEDE
MILJÖSTABENS ARBETE UNDER PROGRAMSKEDE

Livcykelplanering
Klargör projektets förutsättningar och ambition-

snivå i klassificering av fastighet
Fastställer krav och mål i projektets miljöprogram.
Förslaget justeras efter förankring hos Karolinska

universitetssjukhusets och institutets personal och
forskare. VISION

FÖRVALTNING - OMBYGGNAD
MILJÖSTABENS ARBETE I FÖRVALTNINGSFASEN  SAMT 

ÖVERGÅNG TILL NYTT PROGRAMARBETE

Styrning, uppföljning oh kontroll vid byggherrens
slutbesiktning genom miljöbedömning av fastighet

Utbildning och överlämning till brukaren
Resulterar i Miljöplan förvaltning -

drift och underhåll

BYGGSKEDE
MILJÖSTABENS  AREBETE UNDER BYGGSKEDET

Styrning, uppföljning oh kontroll genom livscykelanalys
verktyg och sundahus miljödata
Resulterar i Miljöplan entreprenad

PROJEKTERING
MILJÖSTABENS ARBETE UNDER PROJEKTERINGS-
FASEN

Livscykelprojektering
Styrning, uppföljning och kontroll genom miljö-
manual och guide för materialval.
Resulterar i Miljöplan projektering

Universitetssjukhuset - lärosäte med
ledande ställning inom medicinsk 

forskning och en aktiv del av vetens-
kapsstadens unika sammanhang.

Universitetssjukhuset - en integrerad del 
av Stockholm och Solna stadsmiljö. 

Naturen - både för rekreation
och skönhet blir bärande resurs i 

den läkande miljön.

Sjukhuset som en del av ett
långsiktigt hållbart samhälle
Miljökoncept

Ett nytt universitetssjukhus i Stock-
holmsområdets mest dynamiska skär-
ningspunkt har unika förutsättnin-
gar att integrera naturen, staden och 
tekniken till en hållbar miljö. Förslag-
et utgår från den byggda och natur-
liga miljöns kombination av hög till-
gänglighet och stora grönområden. 
För att garantera att de högt ställ-
da miljömålen uppfylls har också en 
livscykelbaserad process utvecklats. 
Därmed får den nya byggnaden bästa 
möjliga förutsättningar att svara mot 
de nationella miljömålen.

En miljö för människor
Strukturen kombinerar stadens dynamik med na-
turens lugn. Sekvenser av boulevarder, gator och 
fotgängarstråk gör anläggningen till en integre-
rad del i omgivningens parker och stadslandskap. 
En variation av butiker, service och kultur i mark-
planet ger komplexet möjligheter att bli en del 
av stadslivet. Kunskaperna om den gröna miljöns 
betydelse för hälsan och läkandet har lett till en 
artrik och omsorgsfullt gestaltad utemiljö. Starka, 
tydliga, nära och rika samband mellan inomhus och 
utomhus gör dessa också till bärande element i in-
teriören. Byggnaden är uppbyggd av stabila mate-
rial som betong, glas och trä.

Rationella kvaliteter
Effektivitet är den enskilt viktigaste faktorn för att 
åstadkomma en resurssnål byggd miljö. Byggnaden 
är redan från början planerad för omorganisationer, 
eller till och med helt andra användningar, genom 
höga och generella rumsmått (4,5 meter bjälklag-
shöjd) och flexibla fasadsystem. Det nya sjukhuset 
kännetecknas av en planering med korta och ratio-
nella avstånd, såväl inom byggnaden som i dess 
möte med staden. Kollektivtrafiken i form av buss-
ar, tunnelbana och nya spårbundna trafiksystem i 
luften kompletterar anläggningens höga tillgäng-
lighet med bil, cykel och till fots. Denna närhet ut-
trycks bland annat i områdets finmaskiga förening 
med stadsväven, där en mångfald av entréer kopp-
lar verksamheten samman med sin omgivning. Till-
gänglighetsplanen beskrivs närmare i plansch fyra. 
Sjukhusets storlek motiverar flera lokala tekniska 
system. Den platsanpassade energianläggningen 
beskrivs på plansch två. Även valda delar av vat-
ten- och avloppshanteringen hanteras lokalt för att 
reducera belastningen på kommunala system. Då 
områdets nederbörd ungefär motsvarar toaletter-
nas totala vattenkonsumtion, kan ett lokalt återvin-
ningssystem för dagvattnet övervägas.

En livscykelbaserad process
Förslaget ger anläggningen förutsättningar att leva 
upp till de miljömål som satts upp av regering och 
riksdag, av Solna och Stockholms kommuner samt 
av Länsstyrelse, Locum, Landsting och av Hyres-
gästföreningen i Solna. För att klara dessa föreslås 
en miljöstab som under såväl plan- som bygg- och 
förvaltningsskedet styr, kontrollerar och följer upp 
projektets miljömål. Med hjälp av verktyg som 
livscykelanalyser och livscykelkostnader samordnas 
samtliga parter till hållbara val av system, material 
och metoder. Samtliga materialval skall föregås av 
en miljöbedömning. De riskanalyser som tas fram 
tar hänsyn till projektets långa genomförande. Det 
betyder att program för tester, provtagningar, ref-
erenser, checklistor och kunskapsåterföring kom-
mer att byggas upp. De höga miljökraven kräver 
utbildning och certifiering av alla inblandade, både 
konsulter, entreprenörer, brukare och förvaltare.
För att erfarenheterna från detta långa projekt också 
skall föras vidare till förvaltningsfasen, utformas en 
kontinuerlig dokumentation i form av en loggbok. 
Denna bildar även underlag för de förändringar av 
system, material och metoder som kan bli aktuella 
under projektets genomförande.

Livscykelbaserad process Befintlig situation Nya universitetssjukhuset -
en del av staden, en del av naturen
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Sjukhuset som en del av ett
långsiktigt hållbart samhälle
Energikoncept

Det nya sjukhuset kommer inte ha be-
hov av att köpa vare sig fjärrvärme, 
fjärrkyla eller elkraft utifrån. Detta upp-
nås genom en kombination av energi-
effektiva lösningar i anläggningens alla 
delar och ett ekologiskt självförsör-
jande energisystem. Energisystemet 
baseras på ett antal bränslecellanlägg-
ningar inom området. Drivenergin är 
etanol som distribueras till området via 
en pipeline. Ett pipelinesystem, samägt 
av närliggande fastighetsägare, och 
en produktionsanläggning för etanol-
framställning föreslås inom univer-
sitetsklustret.

Energieffektiva lösningar
Grunden till det nya sjukhusets effektiva ener-
gianvändning ligger i byggnadernas utformning. 
Banden av vita glaslameller som löper runt husens 
ytterväggar dämpar effektivt oönskad solinstrål-
ning men reflekterar samtidigt dagsljus djupt in i 
rummen. I kombination med ett välisolerat klimat-
skal skapas stabila förutsättningar för de system 
som balanserar värme och kyla över dygnet. Främst 
bland dessa är byggnadens tunga stomme. Betong-
bjälklagen i kombination med tunga undertak och 
delvis oisolerade tilluftskanaler i undertaksutrym-
men ger en effektiv samverkande energilagrings-
effekt. Dessutom samverkar hela byggnaden med 
energibrunnar i berget som magasinerar och för-
delar överskottsenergi. Genom att tillåta små varia-
tioner i inomhusluftens temperatur över dygnet 
ökar byggnadernas förmåga att ackumulera värme 
och kyla ytterligare. 
Till energisystemets effektivitet bidrar också en 
behovsanpassade ventilationen, en verknings-
grad på mer än 80% i frånluftens värmeåtervin-
ning samt eleffektiva fläktar och pumpar. Även 
belysningen styrs efter behoven och med hänsyn 
till dagsljusets inverkan. Genom att demonstrera 
energianvändningen på husets informationssystem 
görs användarna medvetna om det egna agerandes 
betydelse. Det ger också de verksamhetsansvariga 
möjligheter att se effekten av energibesparande åt-
gärder direkt.

Ett ekologiskt energisystem
Grunden i det generella, flexibla och säkra en-
ergisystemet ligger i det distributionsnät som 
förbinder alla byggnader med el, värme och kyla. 
Näten för värme och kyla dockas till energibrun-
nar i berget som förutom värme ger både frikyla 
och kylackumulering. Brunnarna kopplas sedan till 
värmepumpar och kylmaskiner samt till solfångare 
på taken. Den energi som behöver produceras als-
tras genom bränslecellsanläggningar. Av vätgas 
och luftens syre genereras både värme, kyla och 
el via bränslecellerna utan andra restprodukter än 
vattenånga. Systemet kommer därmed inte tillföra 
atmosfären något bruttotillskott av växthusgaser. 
Energin kommer från en lokalt producerad etanol. 
Den görs i första hand från trämassa men också av 
rötgas från avloppsreningsverk samt av solfångare 
på taken. Behovet beräknas till mindre än 100 kWh 
per kvadratmeter och år. För säkerhets skull kom-
mer ett förråd av vätgas alltid hållas i magasin. 
Under en uppbyggnadsperiod - på väg mot en fullt 
mogen bränslecellteknologi i stor skala - kommer 
mikroturbiner d v s minikraftvärmeanläggningar 
drivna av biobränsle användas för produktion 
av el och värme parallellt med uppbyggnaden av 
bränslecellanläggningarna. Mikroturbiner har en 
enkel och robust konstruktion vilket gör dem syn-
nerligen driftsäkra. Deras totalverkningsgrad är 
ca 80%, att jämföra med bränslecellernas 100%. 
Mikroturbiner har redan idag relativt låga invester-
ings- och underhållskostnader. Så snart efterfrågan 
på bränslecellanläggningar blir större kommer även 
deras kostnader att sjunka kraftigt.
Energisystemet är dimensionerat för att ta emot 
överskottsenergi från institutioner, kontor och 
bostäder i grannskapet men också för att kunna 
leverera ut överskottsenergi till fastighetsägare 
utanför området. Alla energi som kan distribueras 
i form av vattenburen värme och kyla eller el kan 
föras in i detta generella, flexibla energisystem.

Bränslecellteknik -Det ekologiska självförsörjande energisystemet, 100% förnyelsebar energi

Överskottsenergi som ej erfordras för förbrukning inom sjukhuset eller för energibrunnarna distribueras till området i övrigt och/eller närliggande stadsdelar.
På motsvarande sätt kan överskottsenergi från området i övrigt och / eller stadsdelen tas emot av energisystemet för sjukhuset.

Berg
• Energibrunnar
• Stor del frikyla

Samverkan 
mellan hus och 
berg, energi-

effektiv lagring
Värme/KylaKyla/Värme

Solfångare på tak. Två typer av solkollektorer:
• Producerar vätgas
• Laddar energibrunnar

Mikroturbin

• små dimensioner i förhållande till effekten
• bra miljöprestanda
• lätta och tysta
• kräver lite underhåll
• hög tillgänglighet p g a enkel teknik,
   få rörliga delar

2006 04 03Nya universitetssjukhuset, Karolinska motto: K2Nr 2 av 18



Promenaden

Karolinska vägen

Karolinska
vägen

Theorells väg

Solna allé

von Eulers väg

Berzelius
väg

Nobels väg

N
obels väg

Eugeniagatan

Norrbackaparken

Norrbackaparken

Promenaden

G
äv

le
ga

ta
n

Solna allé

H

Promenaden

Karolinska vägen

Karolinska
vägen

Theorells väg

Solna
allé

von Eulers väg

Berzelius
väg

Nobels väg

N
obels

väg

Eugeniagatan

Norrbackaparken

Norrbackaparken

Promenaden

G
ävlegatan

Solna
allé

TTTT

TTTT

Promenaden

Karolinska vägen

Karolinska
vägen

Theorells väg

Solna
allé

von Eulers väg

Berzelius
väg

Nobels väg

N
obels

väg

Eugeniagatan

Norrbackaparken

Norrbackaparken

Promenaden

G
ävlegatan

Solna allé

Promenaden

Karolinska vägen

Karolinska
 vä

gen

Theorells väg

Solna
allé

von Eulers väg

Berzelius
väg

Nobels väg

N
obels

väg

Eugeniagatan

Norrbackaparken

Norrbackaparken

Promenaden

G
ävlegatan

Solna allé

S-husenGenomfartsvägSolnavägen

Norra länken Norra StationsområdetL-husen GävlegatanNorra Stationsgatan

+23,0+23,0

Norra länken Norra StationsområdetSolnabron TorsgatanSolnavägen

+23,0

Kollektivtrafik 
Den nord-sydliga kommunikationen förstärks genom den planerade tunnel-
banan mellan Odenplan och KS-området, (och ev. vidare mot Solna). Upp-
gångar från tunnelbanan placeras på båda sidor om Solna allé, för att få 
bra access både till KI och KS. Ytterligare uppgång placeras i Vasastan. 
Genom tunnelbanan får sjukhuset även en bra koppling till den nya pendel-
tågstationen som planeras i Vasastan.
Om den nya tunnelbanegrenen via KS inte byggs eller om den kommer i 
ett senare skede förstärks istället bussförbindelserna till den nya pendel-
tågstationen och befintlig tunnelbana vid Odenplan.
Framför huvudentrén, på respektive sida om Solna allé angör stombussar 
samt pendelbuss mellan KS Solna och KS Huddinge. Hållplatserna är kopp-
lade med vertikallyft till stationen för tunnelbanan. Denna knutpunkt för 
kollektivtrafik kopplas även samman med en skycab-bana som är tänkt 
att sammanlänka KS/KI med forskningsparkerna inom universitets- och 
högskoleområdet öster om E18.
Karolinskavägen kopplas till en ny nord-sydlig anslutning mot överdäck-
ningen i förlängningen av gatan som möjliggör bussförsörjning i slinga 
förbi viktiga målpunkter inom KS-området.

Gång- och cykeltrafik 
Även gång- och cykelförbindelserna förbättras i öst-västlig riktning ge-
nom en ny bro över E4, för att tydliggöra sambandet mellan forsknings- 
och utbildningsenheterna, (KS/KI, KTH och Universitetet).
Kopplingen mellan sjukhuset och KI förstärks genom att överbrygga Solna-
vägen som idag utgör en barriär mellan de båda områdena. 
Det nord-sydliga gångstråket går på båda sidor om Solna allé med kopp-
ling till Vasastan. Cykelstråket koncentreras däremot till den västra sidan 
om Solna allé förbi sjukhusets huvudentré. Detta görs för att minimera 
konflikter mellan cyklister och övriga trafikslag förbi busshållplatser 
och tillfart till entrétorget. Den nordsydliga förbindelsen med Vasastan 
förstärks vid en överdäckning, både för gående och cyklister, genom det 
centrala stråk som passerar sjukhuset i Gävlegatans förlängning.

Biltrafik 
Tillfarter för biltrafik placeras i anknytning till det kringliggande huvud-
gatunätet för god access och orienterbarhet från alla håll. Ramperna till/
från Essingeleden och Klarastrandsleden sammanförs vid en överdäck-
ning till en och samma korsningspunkt uppe på Solnabrons norra del. Till 
denna nya korsning ansluts även en ny huvudgata i öst-västlig riktning 
(Eugeniagatan). Från denna gata försörjs sjukhuset söderifrån. Övriga 
tillfarter till sjukhuset finns från Karolinskavägen i norr och Solna allé 
(Solnavägen) i väst. Trafik norrifrån på E4/Uppsalavägen kan antingen 
välja att ta Karolinskavägen till Solna allé eller Eugeniagatan med koppling 
till Norra stationsgatan vid Norrtull och angöra sjukhuset söderifrån. Med 
den nya öst-västliga förbindelsen i överdäckningen kommer troligen både 
Karolinskavägen och Norra stationsgatan att kunna avlastas.
I öster föreslås Karolinskavägen sammanbindas med överdäckningen 
via en lokalgata i nord-sydlig riktning. Karolinskavägen utformas så att 
genomfartstrafik kan minimeras och en låg hastighet kan erhållas utan att 
försämra framkomligheten för utryckningsfordon och busstrafiken. 
De stora korsningspunkterna signalregleras för att kunna prioritera 
utryckningsfordon och busstrafik samt för att kunna samordnas för bästa 
framkomlighet i högtrafik.
Tillfarter för besök, akut privat, ambulans, personal, varor och parkerings-
tillfarter visas på Plansch 5.

TrafikförsörjningSjukhuset i staden
Med överdäckning av Norra stationsområdet

I en del av Sverige som fått sin karaktär 
systematiskt urholkad under decenni-
er, reser sig det nya sjukhuset som ett 
landmärke. Av det gamla gränslands-
kapet kommer en ny stadsbygd att 
födas, där en överordnande byggnad 
ger prägel åt Solnas och Stockholms 
nya boulevard, Solna Allé. På samma 
gång som den stora skalan ger den 
nya stadsdelen stabilitet och karaktär, 
etablerar anläggningen stråk och linjer 
i landskapet som förenar stad och na-
tur.

Få miljöer skapar så många och sammansatta rörels-
er som sjukhus. Rätt omhändertaget ger detta möj-
ligheter att också tillföra omgivningen stora kvaliteter. 
Förslaget bygger på övertygelsen att stadens institu-
tioner inte bör vända sig in mot sig själva, utan ta så 
aktiv del i stadslivet som möjligt. Därför är det nya 
sjukhuset uppbyggt kring ett system av stråk, entréer 
och andra mål som gör det naturligt att passera men 
också att besöka för andra ändamål än vården. För 
dess restauranger, dess butiker, bibliotek, utställnin-
gar, teater- och konferensanläggning eller bara för 
dess vackra gröna rum.

Nord-syd
Denna naturlighet bottnar i en djup förankring i 
miljön runt omkring. Relationen till staden har styrt 
den nord-sydliga organisationen. Förslaget ansluter 
till principen ”Lindhagen” för överdäckning av väg- 
och spårområdet, men kan med bibehållna funktioner 
och kvalitéer anpassas till principen ”Hallman”, liksom 
till en syntes av de båda principerna. Anläggningen 
kvartersstruktur ansluter så sömlöst till Vasastadens 
stadsmönster att även dess gatunamn, som Gävle-
gatan, bör gälla även inne i området.
Hela anläggningen är gestaltad för den dubbla rol-
len som slutet specialistsjukhus å ena sidan och en 
öppen stad å andra sidan. I de delar där huset möter 
gatan direkt blir denna dubbla roll tydlig genom 
bottenvåningarnas offentliga karaktär. Mått och 
planering gör dem möjliga för sjukhuset att hyra ut. 
Utmed Solna Allé, nuvarande Solnavägen, markerar 
sig stadens närvaro i bodlängor utmed trottoarerna, 
på samma manér som bodarna utmed Sveavägen 
nedanför Stadsbiblioteket bildar småskaliga utposter 
till den stora institutionen ovanför. Den magistrala 
karaktären markerar den offentliga institutionens be-
tydelse i samhället. Ett klassiskt stadsbyggande med 
genuina Stockholmsreferenser. Inte bara till Stadsbib-
lioteket. Exempel på hur en stor, offentlig institution 
genomkorsas av ett urbant gångstråk finns exempel-
vis på Helgeandsholmen, eller i mötet mellan Poli-
shuset och Rådhuset på Kungsholmen där gatunätet 
växlar över i ett parkstråk.

Öst-väst
I sin öst-västliga utsträckning förverkligar sjukhuset 
visionen att förena områdets parker och vetenskap-
scentra. Ett gång- och cykelstråk av vita betongstigar, 
Promenaden, tar sin början i Frescati, Lill-Jansskogen 
och Kräftriket, fångar upp Hagaparken och löper via 
en ekodukt över E4:an till Sjukhusparken och vidare 
genom det nya sjukhusets kärna till Karolinska In-
stitutets campuslandskap med möjlig förlängning 
till Karlberg. På vägen korsas andra parkstråk som 
ansluter till den överdäckade stadens gatunät. Prom-
enaden fyller därmed minst tre uppgifter: Symboliskt 
och fysiskt knyter den samman Storstockholms fyra 
stora lärosäten; konceptuellt och konkret binder den 
samman områdets ekologiska infrastruktur; slutligen 
gör den områdets stora naturområden tillgängliga 
för motion och rekreation. Den sammantagna effek-
ten på vårdkvaliteten kan inte överskattas.

Sjukhuset illustrerat med expansion
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Sjukhuset i staden
Utan överdäckning

Genom att det nya sjukhusets huvud-
entré riktar sig mot Solna Allé, påverkas 
förslagets trafiklösningar mycket lite av 
en försenad eller utebliven överdäck-
ning. Mitt emot Karolinska Institutets 
entré skapas en ny plats, Karolinska-
plan, där all kollektivtrafik samlas.

Den nya Solna Allé blir en gata som signalerar måt-
tlig fart. Vid mötet med Karolinskaplan trappas ryt-
men ned ytterligare, vilket gör den trygg också för 
fotgängare. För att optimera trafiksäkerheten har 
också busshållplatser med vertikallyft, cykelvägar, 
passager och angöringsytor placerats så konflik-
ter minimerats. Tunnelbanans rulltrappor mynnar 
direkt i sjukhusets stora entréhall. Den vägen an-
länder också de resenärer som kommit med buss 
från Solna och valt att korsa Solna Allé under mark. 
Cyklister kan parkera i anslutning till den stora 
ekodukten över Solna Allé för att via den gå in i 
huvudentrén, i ett torn vid Gävlegatans möte med 
Promenadens cykelstråk eller i det underjordiska 
garaget, dit sjukhusets cykelpool också placerats. 
Av trafiksäkerhetsskäl ligger Solna Allés cykelbana 
utmed dess västra sida.
En upplyft anläggning med små förarlösa vag-
nar förbinder institutionerna mellan Karlberg och 
Djurgården. Denna småskaliga ”Sky Cab” komplet-
terar den storskaligare spårbundna kollektivtrafiken 
och får hållplatser på båda sidor Solna Allé, med 
direkt koppling till sjukhusets gångstråk.
Taxi och färdtjänst kör in på Karolinskaplan och 
kan stanna direkt framför entrén. Rader med pol-
lare skiljer körytorna från fotgängarytorna i samma 
plan, vilket förenklar angöring med rullstolslyft. 
Besökare som valt att komma till sjukhuset med 
egen bil kan köra ned i det underjordiska garaget 
bakom patienthotellet vid Karolinskaplan. Personal 
och flergångsbesökare väljer i första hand garaget 
längre österut, med infart från den nya Eugenia-
gatan ovanför Norra Länken, eller för personalens 
del Karolinskavägen till den norra garageinfarten. 
Sjukhusets differentierade struktur avlastar hu-
vudentrén och inbjuder till att hämta och lämna 
vid entréerna mot Gävlegatan och dess parallell-
gata. Ambulanser når sjukhuset direkt via infarter 
mot Eugeniagatan. Varor angör anläggningen i två 
punkter. Kökens transporter anländer via Gävlegatan 
till lastintag under Promenaden. Alla andra varor 
tas emot och lämnas vid en godsterminal i anläg-
gningens norra ände som kan nås såväl söderifrån 
som från Karolinskavägen. Helikoptertrafiken angör 
sjukhuset via en öst-västlig korridor och landar på 
taket i anslutning till hissar i direkt förbindelse med 
akutintag, operation och röntgen.
Sjukhusets gator och stråk är med få undantag 
alltid öppna åt flera håll. I sin gestaltning harmo-
nierar de med Stockholms gators proportionering, 
Måtten på husen ut mot Norra Länken är därmed 
anpassade för en 34 meter bred stadsgata som vid 
en genomförd överdäckning ansluter till den för-
längda Dalagatan, vilken fortsätter upp i det gamla 
sjukhusområdet.

Kollektivtrafik
Den nord-sydliga kommunikationen förstärks genom den planerade tun-
nelbanan mellan Odenplan och KS-området (och ev. vidare mot Solna). 
Uppgångar från tunnelbanan placeras på båda sidor om Solna allé, för att 
få bra access både till KI och KS. Ytterligare uppgång placeras i Vasastan.
Genom tunnelbanan får sjukhuset även en bra koppling till den nya pen-
deltågstationen som planeras i Vasastan. Om den nya tunnelbanegrenen 
via KS inte byggs eller om den kommer i ett senare skede förstärks istället 
bussförbindelserna till den nya pendeltågstationen och befintlig tunnel-
bana vid Odenplan.
Framför huvudentrén, på respektive sida om Solna allé angör stombussar 
samt pendelbuss mellan KS Solna och KS Huddinge. Hållplatserna är kop-
plade med vertikallyft till stationen för tunnelbanan.

Gång- och cykeltrafik
Även gång- och cykelförbindelserna förbättras i öst-västlig riktning ge-
nom en ny bro över E4, för att tydliggöra sambandet mellan forsknings- 
och utbildningsenheterna, (KS/KI, KTH och Universitetet).
Kopplingen mellan sjukhuset och KI förstärks genom att överbrygga Sol-
navägen som idag utgör en barriär mellan de båda områdena. Det nord-
sydliga gångstråket går på båda sidor om Solna allé med koppling till Va-
sastan. Cykelstråket koncentreras däremot till den västra sidan om Solna 
allé förbi sjukhusets huvudentré. Detta görs för att minimera konflikter 
mellan cyklister och övriga trafikslag förbi busshållplatser och tillfart till 
entrétorget.

Biltrafik
Tillfarter för biltrafik placeras i anknytning till det kringliggande huvud-
gatunätet för god access och orienterbarhet från alla håll. Ramperna till 
Essingeleden/Klarastrandsleden ligger kvar i befintligt läge där rampen 
ned från bron kopplas till den öst-västliga förbindelsen längs sjukhusets 
södra sida.  Övriga tillfarter till sjukhuset finns från Karolinskavägen i norr 
och Solna allé (Solnavägen) i väst.  Trafik norrifrån på E4/Uppsalavägen 
kan antingen välja Karolinskavägen till Solna allé eller att ta Norra sta-
tionsgatan och angöra sjukhuset söderifrån. Utan överdäckning kommer 
troligen trafiken via Karolinskavägen att bli dominerande för tillfart nor-
rifrån på E4.
De stora korsningspunkterna utanför sjukhuset signalregleras för att kun-
na prioritera utryckningsfordon och busstrafik samt för att kunna samo-
rdnas för bästa framkomlighet i högtrafik.
Tillfarter för besök, akut privat, ambulans, personal, varor och parkerings-
tillfarter visas på Plansch 5.

Trafiksäkerhet
Solnavägen är idag en bred gata som inbjuder till höga hastigheter. Ge-
nom att minska körfältsbredderna, plantera träd längs sidorna samt ut-
forma för att ge en torgkänsla vid passage av huvudtillfarten kan lägre 
hastigheter uppnås och därmed ökad trafiksäkerhet.  Placeringen av 
busshållplatser, vertikallyft, cykelvägar och utformning av entrétorgets 
angöringsytor mm har valts för att uppnå minimalt antal konfliktpunkter 
mellan olika trafikslag.
Överdäckningen över Solna allé reducerar antal passager i plan framför 
huvudentrén. 
Det finns även möjlighet att röra sig konfliktfritt i ett undre plan mellan 
KS- och KI-sidan.
Om Norra Länken överdäckas försvinner i stort exponeringen mot sjukhu-
sområdet beträffande transporter av farligt gods. Riskerna flyttas istället 
till överdäckningen och dess konstruktioner.
Om Norra Länken ej överdäckas kommer sjukhusområdet exponeras för 
risker i form av ”pölbränder”,
gasutsläpp och explosioner. Dessa risker kan alla klaras med erforderliga 
åtgärder i byggdelar och tekniska system.  
Vid omdaning av Solnavägen till Solna Allé beräknas Solnavägen utgå som 
sekundär transportled för farligt gods.

Trafikförsörjning
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Sjukhusområdet
Sjukhusområdets disposition

Det nya universitetssjukhuset bygger på 
en kombination av flexibla, generella 
våningsplan, en stadsmässig struktur 
och en integrerad naturmiljö. Stadsmön-
stret utgår från kvartersstadens topologi, 
med principen gata/gård. Till dess främ-
sta förtjänst hör dess allmängiltighet. På 
motsvarande sätt ger den generella inre 
strukturen anläggningen goda möjlig-
heter att förändras och förnyas.

Dispositionen bygger på att detta är en miljö för 
människor. Därför har området kring entrén fått en 
särskild dignitet. Viktiga inre stråk ligger alla utmed 
de ljusa fasaderna och den gröna miljön når ända 
fram till varje vårdplats.
Området består av tre kvarter och ett befintligt, 
där de nya i sin tur är uppbyggda av fyra hus, med 
kopplingar i var ände. De två kvarteren mot söder 
rymmer sjukhuset, medan det norra kvarteret hyser 
forskningslaboratorier. Tillsammans med de befint-
liga Laboratoriehusen skapas en stadsgata i anlägg-
ningens kärna och på tvären mot detta ett grönt 
stråk. Kombinationen av dessa robusta, väl prövade 
stadsbyggnadselement, borgar för att sjukhuset kom-
mer bli väl integrerad i en kommande stadsbygd.
Det monumentala anslaget är förbehållet huvud-
entrén. Den stora gesten är en tydlig markering av 
sjukhusets betydelse som offentlig institution, men 
en gest med substans. De prismatiska entréhallarna 
är båda funktionellt betingade rum, med markplanen 
som sina viktigaste ytor. Med sina breda, låga baser 
förankrar de sjukhuset i staden och i naturen. Denna
markförankring finns i anläggningens alla delar. 
Promenaden som rinner mellan kvarteren landar i en 
ekodukt och i Karolinska Institutets parkmiljö. Mot 
Sjukhusparken trappas bebyggelsen ned och möter 
parkmarken i en låg, utstickande, restaurang. Gårdar 
och takterrasser är andra väsentliga delar i områdets 
disposition som bidrar till trivsel, hälsa och orienter-
barhet. Den åskådliga gatumiljön fyller en liknade 
funktion. Genom att fylla bottenvåningarna med en 
mer allmän verksamhet, som till exempel gym, kan 
denna få liv och rörelse under stor del av dygnet. 
Patienthotellet vid Karolinskaplan gestaltas för att 
fungera såväl med som utan överdäckning. Innan 
en utbyggd expansion av komplexet mot norr kom-
mer det 55 meter höga huset att uppfattas som en 
pendang till de punkthus som idag står vid Olof af 
Acrels väg. Glashusets gestaltning har släktskap med 
sjukhusets, men med sin släta, lätt rundade form är 
den samtidigt något eget. Hotellet och sjukhuset är 
förbundna med en glasad bro på höjden +28. Botten-
våningen, mellan +23 och +28 har en vertikal indel-
ning med färgade glas som i samverkan med färgade 
solskyddsgardiner kommer göra huset till en färgrik 
accent. Högre upp är huset horisontellt bandat i tre 
olika typer av glas: vitt opakt, klart och frostat, vilket 
dygnet runt ger det en krispig karaktär. Huset rym-
mer 160 rum.
Det nya komplexets utsträckning gör att den värde-
fulla bebyggelsen på Karolinska Institutet inte berörs 
direkt. Däremot förädlas dess utemiljö och förenas 
med den nya anläggningen. Samma sak gäller även 
miljön kring den idag sargade Sjukhusparken, där 
bland annat Gustav V forskningsinstitut får möjlig-
heter att samverka med den nya bebyggelsen. 

Besökande
Sjukhusets huvudentré med dess entrétorg ligger med tillfart från Solna 
allé. Hit kommer alla som besöker sjukhuset för första gången eller som 
behöver gå genom en central reception. Vid entrétorget finns plats för 
angöring av taxi och färdtjänst. Även angöringsmöjlighet/korttidsparker-
ing för privata fordon finns i anslutning till huvudentrén. För att få ett 
tydligt, lättillgängligt och trafiksäkerhet entrétorg styrs trafiken i en slin-
ga runt torget som medför enbart högersvängar. På detta sätt undviks 
konfliktpunkter med vänstersvängande rörelser.
Sekundära entréer till sjukhuset, för återbesök eller besökande till specifik 
verksamhet med egen adress, ligger längs det centrala nord-sydliga stråket 
i Gävlegatans förlängning med tillfart från söder.

Parkering
Besöksparkeringen kan nås både från Solna allé, via entrétorget och från 
den öst-västliga Eugeniagatan i söder. Efter angöring vid såväl huvudentré, 
sekundärentréer som akutentré finns god tillgänglighet till parkerings an-
läggningen. Detta möjliggör för besökande att släppa av någon vid en 
entré före parkering alternativt hämta bilen före man hämtar upp någon 
vid en entré.
En tydlig utformning av tillfarter kompletteras med bra skyltning och 
p-ledsystem för att öka orienterbarheten och minska söktrafiken.
Personalparkeringen är tillgänglig både från norr, via Karolinskavägen, och 
från söder, via Eugeniagatan, för en bättre spridning av trafiken till om-
rådet.

Trafikförsörjning

Akut
Entréer för akuta besök separeras från huvudtillfarten för att ge en tyd-
lighet för privatpersoner som snabbt behöver vård samt god framkom-
lighet för akuta ambulanstransporter. Även en extra tillfart direkt från 
Solna allé anläggs exklusivt för ambulanser. 
Helikopterplattan förläggs på taket av sjukhuset i läge som medger in-
flygningssträcka över relativt glesbefolkade ytor. Buller studeras närmare 
i framtida MKB. Helikopterplattan står i direkt vertikal förbindelse med 
akuten.

Godshantering
Godsmottagning finns på 3 olika ställen på sjukhusområdet. I den norra 
delen av anläggningen finns en större godsmottagning med direkt kopp-
ling till försörjningsstråket under anläggningen (se Plansch 14). Här finns 
även en central miljöstation för avfallshantering.
Ytterligare 2 godsmottagningar ligger i anslutning till den centrala nord-
sydgående gatan.
En servar centralköket medan den andra servar butiker, restauranger mm 
i entrébyggnaden (se Plansch 15).
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Omfattande uppglasningMax uppglasning 1000 mm bröstning Tät fasad1000 mm bröstnig + överljus500 mm bröstning

Sjukhusområdet
Anläggningens gestaltningsidé

Sjukhuset gestaltar hela den värld av 
motsatser som beskriver våra liv och 
våra samhällen. Öppenhet och för-
segling. Monument och miniatyrer. 
Allmänt och enskilt. Landskap och 
struktur. Bakom varje uttryck finns 
dess motsats. Helheten kommer ur 
komplexiteten.

All arkitektur upptäcks bit för bit. Något märks di-
rekt, annat tar tid. Här är banden av glas det ome-
delbara. Som terrasser i en byggd terräng löper de 
runt alla yttre fasader, viker sig ut över entréns båda 
höga rum, böjer sig upp till ett valv där marken skär 
genom huskroppen och sjunker ned till en timglas-
midja ovanför. Veck i fasaden bryter ned den stora 
formen i mindre facetter, så att dagsljuset ständigt 
kommer ge husen ett skiftande skimmer av skuggor 
och reflexer. Topografin förankrar byggnaden i sitt 
storskaliga, kuperade, landskap. Den topografiska 
gestaltningen återklingar i gårdarnas markkurvor 
och av de barriärer som berättar om jordskorpans 
strata. De horisontella solavskärmningarna ger ock-
så fasaderna en tillåtande endräkt. Bakom skärmen 
kan fasaden variera från helt transparent till helt 
sluten, något som ger maximal tolerans åt fram-
tida förändringar. Samtidigt finns här en spänning 
mellan den enhetliga huvudformen och en fläckig 
bakgrund som ger strukturen liv också nattetid. 
Nederst, där byggnaden möter stadslivet, upphör 
lamellerna och fasaden öppnar sig till oförmedlade 
möten mellan ute och inne. I detta smala gnistgap 
övergår den fasta strukturen till en dynamisk, ska-
pad för att kunna förändras i form och karaktär.
De som söker sig till sjukhuset tas emot av en stor 
famn mot Karolinskaplan. Breda trappor lyfter 
marken upp mot myllret av gångvägar som dra-
matiskt trängs samman i fasadens snäva valv, där 
glaset försiktigt lyfts upp som vore det ett plisserat 
tyg. Här, och ingen annan stans, förvandlar sig den 
rationella och ekonomiska fasaden till en kompli-
cerad geometri med dubbelkrökta ytor.

De höga rummen
Under basen på det stora prisma som riktar sig mot 
söder skapas en regnskyddad plats för dem som 
stiger ur bilen vid Karolinskaplan. Innanför dörrarna 
öppnar sig ett 36 meter högt rum, där rulltrappor 
förstärker det visuella suget uppåt. I detta rum lan-
dar också rulltrapporna från tunnelbanestationen 
under. Tillsammans med det höga rummet intill 
skapas här öppna mötesplatser dit både besökare, 
forskare och sjukhusets personal kommer att söka 
sig. På gatuplan (+23) finns restaurangen, caféet 
och mediateket och högre upp i rummet det stora 
auditoriet som en egen volym. Ljust trä ger insidan 
en intimitet som också syns utåt. På natten lyser 
ett varmt sken ut mot Solna Allé från entréns två 
prismor. 
De stora rummens energi följer med in i huvud-
stråket utmed den gröna promenaden på den övre 
marknivån (+28). Med en veckad glasvägg mot 
parkrummet utanför lånar stråket något av dess 
lekfulla mönster, vilket också speglas i de hål som 
skapar kontakt med stråken ovanför. Stråket leder 
besökaren vidare mot hissarna upp till rätt mot-
tagning, eller till trädgårdscaféet ut mot Sjukhus-
parken.
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Sjukhusområdet
Anläggningens gestaltningsidé.
Förhållningssätt till omgivningen

Ett stort sjukhus är som en stad. Den 
inåtvända verksamheten leder normalt 
till slutna komplex. Med ambitionen 
att tillvarata alla möjligheter till växel-
verkan mellan sjukhusets och dess om-
givning, kommer denna miljö snarare 
fungera som port till stadsdelen Karo-
linska. 

Spalter, spänger, terrasser och stigar skapar en 
rik mängd av platser och stråk. Planeringen upp-
muntrar till möten och intimitet på offentliga 
platser, samtidigt som strukturen omärkligt håller 
besökare, patienter och anställda isär. Mångfalden 
av karaktärer, från gångstråk via 18- och 24-meters-
gator till boulevarder, är viktiga kvaliteter i husets 
relation till sin omvärld.

Karaktärer
Också husen visar skilda karaktärer. Mot Solna Allé 
annonserar en kraftfull och emblematisk form bygg-
nadens egenvärde, samtidigt som låga, medvetet 
enkla och sakliga, längor för butiker och service 
ger gaturummet dess väggar. I en full utbyggnad 
kommer mötet mot Solna få en lika tydlig karaktär 
som första etappens södervända lösning. In mot 
Promenaden skapas ett intensivt, skulpturalt, rum 
där rörelsen mellan de veckade väggarna gör detta 
till anläggningens mest suggestiva. Miljön mot Norr-
backa har ett mildare anslag, där den nedtrappade 
volymen öppnar för kontakt med parken. 
Sjukhusparkens karaktär med klippta gräsmat-
tor, berghällar, tall och björk och stora rhododen-
dron buskage behålls och förstärks. Även Eugenia-
hemmets fruktträdgård tas till vara – en varsam 
gallring bland de äldsta träden samt renovering av 
utkiksplatsen mot Brunsviken genomförs. Också 
marken vid Rävmästarbostaden på Karolinska insti-
tutet ges en förstärkt karaktär av trädgård.
Mot de befintliga L-husen och mot staden i söder 
har byggnaderna ett jämnare uttryck. När överdäck-
ningen är genomförd kommer husen bilda ett sta-
bilt gaturum, med en konkret närvaro i gatuplanet 
och en stigande abstraktion uppåt. Innan genom-
förd överdäckning bildar fasaden fond åt Torsgatans 
förlängning. Husens höjd rimmar med Torsplans när 
man blickar ned i höjd med Rödabergsgatan. Heli-
kopterns start och landning i gatans förlängning 
signalerar verksamhetens dramatik.

Platser
Utmed Solna Allé skapas två torg, Karolinskaplan 
och Norra Torget. Det första byggs direkt; det an-
dra först i samband med expansionen norrut, då de 
bostadshus som finns på platsen idag försvinner. Då 
skapas möjligheter till en stor och tydlig angöring 
också mot Solna. 
Karolinskaplan avgränsas i norr av de två land-
skapstrappor som binder torgets nivå (+23) sam-
man med Promenaden och ekodukten ovanför. 
Mot söder sluter patienthotellet platsen, och mot 
öster begränsas platsen av Solna allé. På dess väs-
tra sida fungerar dagens tegelmur som en diskret 
men pregnant visuell gräns mot Karolinska Institu-
tets friare landskap. Själva torgytan är belagd med 
svart sten. Ovanpå denna står låga socklar i samma 
sten som fundament till de böljande bassänger av 
frostat glas vilka reser sig som vaser nästan en me-
ter över torgytan. Lampor i bassängerna ger ljus åt 
både vatten, vattenväxter och miljön omkring. Att 
detta är en plats med mycket liv och rörelse hindrar 
den inte från att samtidigt ge en stunds behaglig 
vila i väntan på rätt bil såväl sommar som vinter, då 
vassruggarna skapar stämning året om.

Dammarna som återfinns på flera platser i anläggningen består av 
glas och är 60 cm höga med en grön skimrande känsla av tumlat 
glaskross och växter bakom. Dammarna lutar aningen utåt som en 
vas och är i en fris närmast glaset fylld av tumlad glaskross i gröna 
och gulgröna toner som bildar vackra mönster. Belysning i glaskros-
sen ger en effekt att hela glaslagret lyser.

Karolinskaplans gestaltning har en tydlig identitet som både är välkomnande och värdig. De stilla spegeldammarna på torget är utformade som vita vaser på en svart stenyta. Bilden visar anläggningen med expansion

Norra torget skapar stor och tydligangöring mot Solna. Bilden visar anläggningen med expansion Kvällsvy från Torsgatan, Vasastan.
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+29.3

Sjukhusområdet
Yttre miljö

Den gröna miljöns betydelse för hälsan 
är idag väl känd. För att dess möjlig-
heter skall utnyttjas fullt ut, krävs både 
tillgänglighet, kvalitet och variation i 
den yttre miljön. Förslaget erbjuder fyra 
olika typer av miljöer som utnyttjas på 
principiellt olika sätt.

Stråk
Promenaden, det gång- och cykelstråk som binder 
Karolinska Institutet samman med både Norrbacka, 
Haga och Frescati, löper rakt genom anläggningen. 
Vindlande stigar av vit betong, med infällda led-
stråk för synskadade, ger biomorfa associationer 
med tydlig referens till den medicinska forsknin-
gens närvaro i området. 
Mot öster tar sig Promenaden ned till Gävlegatan i 
en parkeringsspiral för cyklar. Mot väster sugs stig-
arna in under huset och berikar de inre stråken med 
sin grönska. På liknande sätt ger träden utmed den 
korsande Gävlegatan en nivå nedanför grönska inte 
bara åt gatan utan även åt interiörerna. Längst åt 
öster, i mötet med Sjukhusparkens elyseiska lands-
kap, ligger områdets andra stora restaurang. Även 
denna tar vara på möjligheten till en uteserver-
ing, vilket också öppnar för samspel med utomhus-
teatern nedanför.

Gröna rum
Promenaden binder samman olika typer av parkrum, 
både gröna och hårdgjorda, till ett kontinuerligt 
stråk. Ovanför landskapstrappan från Karolinska-
plan, i det skyddade vecket mellan prismorna av 
glas, ligger Trätorget. Mellan stigar av vit betong 
ligger trädäck som möter väggarnas glas och det 
hål till mediatekets läsgård nedanför, där gullregn 
växer upp till ett lummigt täcke i torgets nivå. 
En del av trätorget upptas av restaurangens och 
caféets uteservering vilket gör den skyddade och 
soliga platsen till en resurs för hela stadsdelen.
Där promenaden passerar mellan kvarteren skapas 
ett grönt rum med speciella kvaliteter. Den skydd-
ade miljön ger möjlighet till en blandning av för 
området ovanliga växter och biotoper. 

Gårdar och tak
De nio gårdarna utvecklar arkitekturens topograf-
iska tema. En stiliserad terräng med tio centimeter 
höga terrasser ger de små miniatyrlandskapen en 
pregnant karaktär. Gårdarna är framför allt titt-
skåp att betraktas från alla håll; detta ger möjlighet 
att använda också ömtåliga växter. En fuktig miljö 
med rinnande vatten och dammar ger möjlighet 
till frodiga trädgårdar, i kontrast till takterrassernas 
torra planteringar. Dessa helt gjorda för besök och 
användning. Koncepten utgår från avdelningarna 
under. Ovanför barnavdelningen finns en lekpark 
gestaltad med tanke på motorisk träning. Här finns 
även andra publika terrasser för uteservering, medi-
tation och odling samt terrasser endast för personal 
och forskare för friare seminarium och läsning, fest 
och kontemplation.

På anläggningens tak finns flera takträdgårdar med olika pro-
gram och känsla. Gemensamt för alla är att de har en torr, vind-
skyddad växtkaraktär där kompositionen tar tillvara och ramar 
vackra utsiktspunkter. Bilden visar lekterrassen kopplad till 
barnavdelningen med en fantasieggande miljö med 
inbyggda sagoberättelser. Här finns också 
specialanpassade lekredskap för moto-
riska övningar.

G å r d a r n a 
har alla getts en 

fuktig och frodig kara-
ktär. I en stiliserad topografi 

gestaltas olika typer av vattenäl-
skande biotoper med spelande vatten. 

Gårdarna har i första hand en visuell betydelse 
men där behov finns kan även platåer för vistelse ord-

nas där vattnet speglar ljus och himmel och den frodiga växt-
ligheten ger ett starkt intryck av liv.

Promenaden passerar flera olika typer av parker och naturområden. Det är ett starkt öst-västligt stråk med både upplevelsevärden och eko-
logisk infrastruktur. Stråket har ett formspråk som för tankarna till naturen och biomedicinsk forskning. I gränssnittet mellan människa och 
natur. Med sin tydliga identitet ökar det orienterbarheten i området. Man känner igen stråket var än man kliver på det.

Kring ekodukten skapar ett glasräcke både fallskydd och bullerdämpning för den övre publika nivån. Glaset, med en tunn jordprofil bakom, 
fortsätter ned framför konstruktionsbetongen i både bjälklag och ekoduktens konstruktion. Jordprofilen fortsätter på samma sätt, bakom 
glas, hela vägen under ekodukten. Detta ger intrycket av att vägens dragning karvats fram ur jorden.

Promenaden, det gång- och cykelstråk som binder Karolinska Institutet samman med både Norrbacka, Haga och Frescati, löper rakt genom anläggningen. 

Promenaden binder samman olika typer av parkrum, både gröna och hårdgjorda, till ett kontinuerligt stråk.
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Här finns ett antal takterrasser som nås 
via hiss- och trapphus.
I en av spetsarna på entrébyggnaden 
inryms ett andaktsrum/samlingssal.
Helikopterplattan ligger placerad med 
direkt access via akuthiss ner till akut-
mottagningen på plan 0, +23,0. 

I labkvarteren  ligger kliniska laborato-
rier och administration. I sjukhuskvar-
teren ligger dagvård och somatiska vår-
davdelningar som nås direkt från plan 1 
via hiss- trapphus längs Gävlegatan.

I labkvarteren  ligger laboratorier och 
administration. I sjukhuskvarteren lig-
ger dagvård och somatiska vårdavdel-
ningar som nås direkt från plan 1 via 
hiss- trapphus längs Gävlegatan.

I labkvarteren ligger laboratorier och 
administration. I sjukhuskvarteren lig-
ger operation/ dagkirurgi/IVA. Opera-
tionsplanet har en gemensam reception 
mitt i kvarteret (mellan hissarna). Hit 
kommer sängar dels från vårdavdelnin-
gar dels från akut och röntgen i planen 
under. Dagkirurgi med läge i det östra 
kvarteret kan erbjuda patienter entré 
från Gävlegatan. Operation har närhet 
till IVA – vårdavdelning via förbin-
delsegångar över gatan.

I labkvarteren ligger laboratorier, ad-
ministration och adm/försörjning.
I sjukhuskvarteren ligger klinlab, ad-
ministration och expeditioner. Kliniska 
laboratorier och expeditioner är cen-
tralt placerade i ett mittplan mellan 
röntgen och operation. Detta medger 
access uppåt och nedåt i strukturen via 
gemensamma hissar. För forskare och 
personal är detta plan ett kommuni-
kationsplan inom och mellan samtliga 
kvarter.

I labkvarteren ligger laboratorier, ad-
ministration och adm/försörjning.
I sjukhuskvarteren ligger röntgen och 
utbildning. Röntgenplanet har en ge-
mensam reception. I framkant av kvar-
teret ryms en utbildningsflygel som kan 
vara kopplad till röntgenenheten på 
samma plan.

Sjukhusområdet
Strukturen

Tack vare en lättläst struktur blir det 
nya sjukhuset rationellt att organisera 
och enkelt att orientera sig i. Tillsam-
mans med de befintliga L-husen bildas 
ett område med fyra kvarter. Vart och 
ett av de nybyggda kvarteren består 
i sin tur av fyra hus. En mängd kopp-
lingar gör dessa möjliga att använda 
och kombinera på många olika sätt.

Flöden
Principen för besökarnas rörelser från Karolinskaplan 
och upp till mottagningarna har beskrivits på plansch 
sex. För dem som föredrar att röra sig utomhus är det 
lika lätt att gå in direkt från Gävlegatan och ta hiss upp 
från markplanet. Principen är densamma: besökare och 
vårdsökande rör sig horisontellt på marken (+23) eller 
på plan 1 (+28). Högre upp i huset ansluter avdelnin-
garna direkt till hisspaketen. Här har säkerhetsgränsens 
placerats, men huvudentrén är ett alternativt läge.
Också forskare och personal har flera möjliga entréer 
att välja på. Förutom ned mot garaget kan forsknings-
laboratorierna angöras från ett nytt entréhus invid ett 
av de befintliga L-husen vid Gävlegatan samt från den 
norra entrén mot Solna Allé.  Väl inomhus rör sig for-
skare och personal i stråk utmed fasaderna. Huvud-
stråket ligger här på plan 3 (+37) där samtliga kvar-
ter kopplas samman med broar. Också här bli stråket 
utmed Promenaden det mest använda, vilket stärker 
detta stora rums betydelse. Stråk för sängtransporter 
kompletterar vårdplanens rörelsemönster.

Distribution
En nivå under mark (+18,5) ligger sjukhusets distribu-
tionsplan. In- och utlastning sker vid terminalerna på 
plan 0 (+23, se plansch 4). Centralköket och det min-
dre rest kökens inlastning ligger i anslutning till de-
ras förråd. Från centralköket körs mat på vagnar till 
+18,5 och vidare till hissar och vårdavdelningar. Allt 
övrigt gods, såsom tvätt och förbrukningsmaterial 
distribueras från lastintaget i komplexets norra ände. 
Härifrån går också allt avfall ut. Mediaförsörjningens 
nät ligger utmed kvarterens kanter på två plan 
(+12,5 och +9,5). Sjukhusapoteket ligger på två plan 
(+18,5 och +23) med direkt anslutning till lastkajen.  
Inom anläggningen transporteras läkemedel via rör-
post till låsta mottagningsutrymmen.

Dispositioner
Den generella strukturen med likvärdiga våningsplan, 
kvarter och hus gör många dispositioner möjliga. Vi 
visar här en lösning med mottagningar på plan 1 (+28), 
röntgen på plan 2 (+32), kliniska laboratorier och ad-
ministration på plan 3 (+37) samt operation på plan 4 
(+41,5) och två plan med vårdavdelningar högst upp 
i husen. Akutintaget ligger på gatuplan (+23), i direkt 
hisskontakt med helikoptern. Akutflödet ger ambulan-
sentrén, akutrum, röntgen, operation, hjärtövervakning 
och IVA stor närhet. Extra stora hissar ger funktion-
erna god förbindelse.
En disposition som denna gör det möjligt att bygga 
upp klinikcentra inom kvarteren för teman såsom neu-
ro/trauma, cancer, hjärta/kärl och barn, med likvärdiga 
service- och stödfunktioner. Så skulle till exempel 
barnkvarteret kunna ha sin mottagning på plan 1 (+28) 
och sina vårdavdelningar på de två översta planen i 
sitt kvarter med egen entré mot Gävlegatan. Vårdavdel-
ningarnas placering på de två högsta våningsplanen 
ger möjlighet att integrera dag- och slutenvård.
Med operation och röntgen placerade i ett helt plan 
tvärs över kvarteren når varje klinikcentra stödfunk-
tionerna direkt via de fyra centrala hisspaketen.  De 
vertikala förbindelserna är tydliga adresspunkter inom 
Gävlegatans glasade stråk. Öppen och sluten vård på 
operation och röntgen kan delas upp i de två kvarte-
ren på var sida om gatan vilket medger en separering 
mellan akut och elektiv vård. För operationsenheten 
innebär det till exempel att dagkirurgin placeras i det 
östra kvarteret med egna samtalsrum, överflyttnings-
rum, operationssalar och uppvakning, vilket under-
stödjer ett effektivt flöde för den elektiva vården. 
Alternativt kan klinikcentra byggas upp planvis och på 
så sätt skiktas horisontellt. Anläggningens generalitet 
består även vid en framtida expansion, eller för den 
delen vid en reducerad utbyggnad som växer koncen-
triskt ut från entréområdet.

Expansion respektive minskning.
Redovisat förslag enligt figur A.

Expansion med 40 000 + 40 000 kvm enligt figur B. 
Detta alternativ är redovisat i plan (1:500) på denna 
plansch. Denna expansion redovisas även på plansch 3.
Minskning kan vara ej fullt utbyggd anläggning.
Figur C och D visar etappvis utbyggnad mot redovisad 
anläggning enligt figur A.
Minskning kan också vara att universitetssjukhusets 
verksamhetsytor skall minskas utifrån fullt utbyggd 
anläggning. I detta scenario erbjuder strukturens gene-
rella och flexibla uppbyggnad alla möjligheter till uthy-
rning av lokaler till andra hyresgäster. Lokaler kan vara 
allt från våningsplan till hela kvartersstrukturer. Detta 
utan påverkan på universitetssjukhusets minskade 
verksamhet.

Plan 3, +37,0

Plan 2, +32,5

Plan 4, +41,5

Plan 6, +50,5

Plan 5, +46,0

Plan 7, +55,0 Takplan

Fig C Fig D

Fig A Fig B

Publika gångstråk

Flöde,personal/forskare

Flöde, akut

Flöde, besökare till vård

Flöde, försörjning

Flöde, besökare till öppenvård

Vård

Forskning

Administration

Försörjning

Parkering

Teknisk infrastruktur

Patienthotell

Total:

Varav över mark:

Varav under mark:

Förhållande mellan
BTA och LOA =  76%
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LOA

274 700m²

BTV

559 600

196 500

96 200

274 400

234 200

126 100

24 800

1 511 800m³

1 039 900m³

472 000m³

BTA

122 400

42 900

21 400

61 600

69 100

36 700

7 700

361 800m²

230 400m²

131 400m²



Taxi

Damm

BussDamm

33

32

31

32

33

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

kuggträdgården

rädgården

Uteservering

Parkteatern

8,5

Damm

Sittg
radänger

Norrbackaparken

Promenaden

Damm I labkvarteren ligger laboratorier och 
försörjning. I sjukhuskvarteren ligger 
mottagningar, utbildning och personal-
restaurang. På detta plan samlas nästan 
alla mottagningar. Entréer till dessa ori-
enteras i huvudsak mot Gävlegatan. 
Beroende på mottagningens storlek kan 
entrén även placeras vid gavlar mot 
väster. Polikliniska patienter och besök 
till vårdavdelningarna har därmed 
ett gemensamt plan att röra sig på.
Se plan 1:500.

I labkvarteren ligger laboratorier, klin-
lab, administration och butiker. I 
sjukhuskvarteren ligger akutmottagning, 
utbildning, strålning och centralkök. 
Akutmottagningen ligger längst söder-
ut i kvarteret med egen entré. Speciell 
infart för ambulanser från Solna Allé. 
Specialutrustad akuthiss står i direkt 
förbindelse med helikopterplatta, opera-
tion, röntgen samt vidare till vårdavdel-
ningar.

I labkvarteren ligger godsmottagning, 
försörjning med försörjningsstråk ut i 
anläggningen. I sjukhuskvarteren ligger 
sjukhusapotek, steril, verkstäder/MTA 
och bunkerstrålning. På detta plan ligger 
även parkeringsytor. Besöksparkeringar 
ligger i anslutning till ned-uppfart från 
Karolinska plan. Övrig parkering för per-
sonal.

Detta plan är ett rent parkeringsplan. 
Totalt inrymmer parkeringsytorna 2500 
bilplatser. Se vidare plansch 5 för in- 
och utfarter.

Övre mediakulverten består av ett 
tredelat brandavskilt kulvertsystem. 
I mittdelen förläggs de media som ej 
kräver redundans. På vardera sida om 
mittdelen förläggs två identiskt lika 
kulvertar som inrymmer de media som 
kräver redundans. På detta plan plac-
eras, i anslutning till respektive bygg-
nad, driftutrymmen såsom undercent-
raler, rum för låg- och högspänning 
mm. Detta plan är tillgängligt via hiss- 
och trapphus samt via en körbar ramp i 
den norra delen.

Nedre mediakulverten inrymmer vissa 
media såsom avlopp, sopsug, tvättsug 
mm. Denna kulvert inrymmer korsning-
szoner som medger separation av re-
dundanta system fram till driftutrym-
men i respektive byggnad.

Plan U3, +12,5

Plan U4, +9,5

Plan U2, +15,5

Plan 0, +23,0

Plan U1, +18,5

Plan 1, +28,0
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18
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18

22
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NÖDUT

STÄD/LINNE

13

12

11

10

9

8

5

7

6

2

4

3

1

HOTELL
PLAN +65,5

FÖRSÖRJNING

FORSKARE/PERSONAL

BESÖKARE

VÅRDPATIENTER

SÄNG & AKUTTRANSP.

DAGVÅRD
PLAN +46

RÖNTGEN
PLAN +32,5

OPERATION
PLAN +41,5

KLINLAB/ ADMINISTRATION
PLAN +37

FORSKARSTRÅK

FORSKARSTRÅK

LABORATORIER
PLAN +37

Kulvert

Kulvert

+9,5

+12,5

+18,5

+15,5

+23,0

+28,0

+32,5

+37,0

+41,5

+46,0

+50,5

+55,0

Försörjning

ParkeringParkering

Sjukhuslokaler
Tekniska system

Planeringen av det nya sjukhuset ut-
går från insikten att byggnadens sys-
tem har olika livslängd. Medan de delar 
som är knutna till verksamheten har en 
livslängd på kanske 15 år som mest, har 
själva byggnaden en betydligt längre 
livslängd. I en större skala finns sam-
hällets struktur som står oförändrad i 
generationer. Förslaget är utformat så 
att de mer permanenta strukturerna 
inte skall låsa de mer kortlivade. 

Strukturen med tekniktorn, redundanta system 
och den generella våningshöjden på 4,5 meter gör 
det möjligt att förnya tekniska system medan de 
gamla ännu är i drift. Genom att de tekniska ytorna 
hålls separerade från vården skapas förutsättningar 
för en friktionsfri förvaltning. Sammantaget kom-
mer byggnaden att kunna underhållas och förän-
dras även in i en framtid vi inte kan överblicka. Ett 
bjälklagsystem av prefabricerade TT-plattor med 
samverkande pågjutning som bärs av pelar- och 
flänsbalksystem av stål eller prefabricerad betong 
gör att merparten av bjälklagsytan kan disponeras 
för håltagningar. En generell lastkapacitet på 10 
Kn/kvm ger strukturen full flexibilitet.

Redundans
För att verksamheten skall kunna fungera även om 
den tekniska försörjningen slås ut är alla väsent-
liga system byggda med ringmatning. Systemet är 
mycket robust, då energin dessutom produceras 
lokalt, i första hand av bränsleceller. Under en up-
pbyggnadsperiod är anläggningen också utrustad 
med mikroturbiner. Produktionsanläggningarna är 
placerade avskilt från varandra, i norra respektive 
södra delen av området. Anläggningen kan också 
anslutas till det nationella kraftnätet. 
Två självständiga distributionssystem, mellan kvar-
teren och i varje kvarter, säkerställer avbottsfri 
elförsörjning. Det samma gäller medicinska gaser. 
Detta kan också gälla värme och kyla. Distributions-
systemen i repektive kvarter kan vid behov sam-
mankopplas till ett gemensamt system. Också luft-
behandlingen utformas för maximal driftssäkerhet 
genom separata fläktrum på varje plan. Detta är 
också en del i det brandtekniskt robusta systemet.

Säkerhet
Den valda placeringen och planeringen gör sjukhu-
set till en trygg miljö. Olyckor i samband med trans-
porter av farligt gods på Norra Länken påverkar hu-
sen mycket lite, då länkens nedsänkta läge skapar 
barriärer till skydd såväl mot brand som explo-
sioner. Vid en överdäckning försvinner risken helt. 
Solna Allé har inte samma risktransporter, varför 
faran här är mindre. Dessutom ligger husen här 
mer tillbakadragna och saknar vårdrum mot fasad. 
Auditoriets utformning som ett rum i rummet ger 
den ett gott skydd i sitt framskjutna läge. Fasad-
erna av glas ger byggnaden ett brandtåligt skal; där 
en förhöjd säkerhet mot tryckvågor krävs kommer 
laminerat glas att användas. Då allt farligt gods till 
anläggningen lastas in i vid terminalen mot Karo-
linskavägen, krävs inga särskilda åtgärder mot de 
inre stråken. Ett heltäckande sprinkelsystem i kom-
bination med utrymningsavstånd under 40 meter 
ger alla ytor samma goda brandskydd. 
En robust datakommunikation garanteras genom 
parallella trådnät och trådlösa nät. Dessa system 
används också för att kunna kontrollera dörrar och 
passager i husen. Heltäckande trådlösa nät ger hög 
flexibilitet för framtida kommunikationsutrustning.

Tekniktorn
Invid sjukhusets fyra hiss- och trapphusbatterier 
utmed Gävlegatan placeras de tekniktorn som rym-
mer installationer. Dessa generella schakt med hög 
åtkomlighet från varje våningsplan har en nyckelroll 
i anläggningens flexibilitet och tolerans mot förän-
dringar. Uteluften tas in på respektive plan och 
frånluften förs upp till taket efter värmeåtervin-
ning. För att klara forskningslaboratoriernas stora 
ventilationsbehov dubbleras tekniktornen mot Gäv-
legatan med torn även mot Solna Allé. På mots-
varande sätt kan även andra delar av strukturen 
kompletteras med extra torn om extremt höga 
krav skall tillgodoses. Luftintagens placering mot 
gårdarna gör dem säkra mot eventuella gasutsläpp 
på Norra Länken.

Sjukhuslokaler
Relationer mellan funktioner, teman och olika 
vårdformer

Med återknytning till texten avseende 
Dispositioner på plansch 9-12 så visar vi 
nedan på relationer mellan olika funk-
tioner, teman och olika vårdformer.

Den generella strukturen med likvärdiga vånings-
plan, kvarter och hus gör många dispositioner 
möjliga. Vi visar här en lösning med mottagningar 
på plan 1 (+28), röntgen på plan 2 (+32,5), klini-
ska laboratorier och administration på plan 3 (+37) 
samt operation på plan 4 (+41,5) och två plan med 
vårdavdelningar högst upp i husen. Akutintaget lig-

ger på gatuplan (+23), i direkt hisskontakt med heli-
koptern. Akutflödet ger ambulansentrén, akutrum, 
röntgen, operation, hjärtövervakning och IVA stor 
närhet. Extra stora hissar ger funktionerna god 
förbindelse.
En disposition som denna gör det möjligt att bygga 
upp klinikcentra inom kvarteren för teman såsom 

neuro/trauma, cancer, hjärta/kärl och barn, med 
likvärdiga service- och stödfunktioner. Så skulle till 
exempel barnkvarteret kunna ha sin mottagning 
på plan 1 (+28) och sina vårdavdelningar på de 
två översta planen i sitt kvarter med egen entré 
mot Gävlegatan. Vårdavdelningarnas placering på 
de två högsta våningsplanen ger möjlighet att int-
egrera dag- och slutenvård.
På planfiguren nedan så visar vi; att med opera-
tion och röntgen placerade i ett helt plan tvärs över 
kvarteren når varje klinikcentra stödfunktionerna 
direkt via de fyra centrala hisspaketen.  De verti-
kala förbindelserna är tydliga adresspunkter inom 
Gävlegatans glasade stråk. Öppen och sluten vård 
på operation och röntgen kan delas upp i de två 
kvarteren på var sida om gatan vilket medger en 
separering mellan akut och elektiv vård. För opera-
tionsenheten innebär det till exempel att dagkirur-
gin placeras i det östra kvarteret med egna sam-
talsrum, överflyttningsrum, operationssalar och 
uppvakning, vilket understödjer ett effektivt flöde 
för den elektiva vården. Alternativt kan klinikcentra 
byggas upp planvis och på så sätt skiktas horison-
tellt. Anläggningens generalitet består även vid en 
framtida expansion, eller för den delen vid en re-
ducerad utbyggnad som växer koncentriskt ut från 
entréområdet.

Teknisk försörjning i kulvert med redundanta system

Kulvertsystem med redundanta system

Tele/Data

El/A-system

El/B-system

Driftutrymme
med alt placering 
på respektive plan

El, Tel & Data

Lutfbehandling & Rör

Uteluft

Tilluft

Frånluft

Rör

Frånluft, process

Avluft efter
värmeåtervinning

0m 10 20 30
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Sjukhuslokaler
Hur verksamheterna kan disponeras.

Byggnadernas möjligheter att förän-
dras beror inte bara på den generella 
stomstrukturen. Också våningsplanens 
proportioner och dispositioner har 
planerats utifrån en flexibel använd-
ning. Inte ett enda schakt låser de stora 
våningsplanens användning! Den pre-
senterade layouten exemplifierar uni-
versitetssjukhusets särskilda behov.

Struktur och system är utformade så att alla typer av 
verksamhet (vård, mottagning, behandling, operation, 
röntgen, forskning, laboratorier, administration) kan 
inrymmas i alla byggnader och på alla plan ovan jord. 
Detta är möjligt genom
• att våningshöjden 4,5 meter och spännvidderna 

9x9,9 meter respektive 9x12,9 är väl tilltagna   
och lika för alla hus.
• att installationsutrymmena är ordnade med en 

avloppszon högst upp mellan kassettbenen, där
efter en zon för huvuddistributionsstråk och   
längst ner korsningszonen.

• att bjälklagen överallt kan ta emot nya hål eft  
ersom väggar aldrig placeras längs med bjälk-

lagens kassettben och rör aldrig gjuts in i bjälk-
lagen.

• att principen med tekniken samlade i torn vid   
trapphusen skapar rena våningsplan helt utan   
schakt.
• att byggnaderna kan kompletteras med extra   
tekniktorn.
• att byggnaderna projekteras utifrån modulen   
3M.

Mottagningarna ligger i huvudsak samlade på plan 1 
(+28) i direkt anslutning till de allmänna stråken. Vissa 
kan även delas i två och nås från olika adresser. Inom 
ett antal rumsstorlekar ryms olika funktioner såsom 
expedition, undersökningsrum och behandlingsrum. 
Arbetsstationernas placering mellan undersökning-
srummen underlättar personalens arbete och ökar 
patienternas trygghet.
Ett våningsplan i ett hus är ungefär 1500 kvm. Genom 
att patienter alltid kommer in från en enda ingång 
mot gatan och personalen på operationsavdelningar-
na har sin entré från motsatt sida, där omklädning-
srummen placerats i mindre grupper, kan en steril zon 
skapas över hela ytan. Stomsystemets moduler ger 
möjligheter till operationssalar i alla tänkbara storlek-
ar upp till en hel hall inom ett våningsplan. Förslaget 
visar en layout med uppdukningsrum utanför opera-
tionssalen men uppdukningen ryms även inom salen. 
Strukturen medger många olika kombinationer, med 
kopplingar såväl horisontellt som vertikalt. Vi har valt 
att visa en layout med operation på ett plan i ett helt 
kvarter. Operationssalarna är här uppdelade på 3-
4 salar per flygel, vilket ger goda möjligheter till en 
ekonomisk bemanning anpassad till olika behov över 
dygnet eller till separering av barn och vuxna i olika 
områden. En enhet för dagkirurgi kan också inordnas 
i barnkvarteret. 
De generella våningsplanen är lätta att variera från en-
patientrum till salar. Ett enskilt vårdrum mäter 4,2x4,5 
meter. Det ger plats både för anhöriga, utrustning och 
övervakning i samband med neurointensivvård samt 
för personal, läkarstudenter och forskare. Vid behov 
kan dessa rum enkelt byggas om till isoleringsrum. 
Hallen intill hygienrummet 
konverteras då till en sluss.
Forskningsdelarna med sina laboratorier kan också 
ges flera olika planlösningar. Stommåtten ger möj-
lighet till såväl en central korridor som dubbla eller 
trippla, vilket ger många möjliga layouter för labora-
torierna möjliga. Via tekniktornen kan all media lever-
eras till alla plan, vilket ger stor frihet att organisera 
forskningen. Även skrivutrymmen kan variera mellan 
cellkontor och landskap. På plan 3 (+37) ligger det hu-
vudstråk som binder alla kvarteren samman. Ett nytt 
glasat trapphustorn ger de befintliga L-husen en fast 
identitet mot Gävlegatan och en central förbindelse 
mot de nya husen.

Operationsavdelning Lab

Vård Mottagning

30 PATIENTER OM 5 GRUPPER MED 5-6 PATIENTER PER GRUPP
(10X1 PATIENT + 10X2 PATIENTER)

26 PATIENTER OM 5 GRUPPER MED 5-6 PATIENTER PER GRUPP
(22X1 PATIENTER + 2X2 PATIENTER)

GRUPP MED 6 PATI-
ENTER, KAN ANVÄN-
DAS FÖR DAGVÅRD

0m 5 10 15
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Sjukhuslokaler
Nya lokalkoncept och sambanden utbildning–
forskning–sjukvård

Samverkan mellan sjukvård, undervis-
ning, klinisk forskning och laborato-
rieforskning förutsätter fysisk närhet, 
gemensamma mötesplatser och ytor 
stora nog för att hysa mer än vårdare 
och patient. Arkitekturen är därför 
också rustad för en integration på flera 
nivåer.

Rum för möten
På plan 0 (+23), i omedelbar anslutning till huvu-
dentrén ligger utbildningslokaler och mediatek. Med 
denna nod, där också områdets stora aula ligger, 
skapas en mötesplats som fungerar både i interna 
och i stora, externa, forsknings- och undervis-
ningssammanhang. Den stora kapaciteten, med en 
aula för 500 åhörare, gör platsen till en tillgång för 
Stockholm/Solnas hela universitetsvärld. Rakt ovan-
för denna nod finns fler undervisningslokaler. Rum 
för möten och undervisning finns även i anslutning 
till länkarna över Gävlegatan samt i stråken utmed 
kvarterens gavlar mot Solna Allé; helt intill men 
samtidigt utanför sjukvården. 
Med många sammanhängande lärosalar till sitt 
förfogande kan delar av områdets universitetsut-
bildningar flytta in i huset, vilket skapar ökade kon-
taktytor mellan forskare och studenter. Mediatekets 
placering invid entrén och nära läsesalar, datasalar 
och it-lab ger en god anpassning till nya undervis-
ningsformer.

Kontaktytor
Centralt i sjukhuskvarteren på plan 3 (+37), ligger 
kliniska laboratorier, administration och läkar-
expeditioner. Här skapas ett helt plan där sjukvård, 
klinisk forskning och laboratorieforskning möts, i 
kontakt med alla kvarter. Läget och vägarna dit i 
glasade stråk och broar över gator och parkmark 
befrämjar kommunikation och samarbete mellan 
forskande och behandlande läkare. Det underlättar 
också samutnyttjande av lokaler, som de neutrala 
rummen utmed stråken. Genom att sjukvård och 
klinisk forskning förenas i samma byggnad skapas 
bästa möjliga förutsättningar för en god integra-
tion. Olika laboratoriespecialiteter kan också inte-
greras. Ett analyscenter med tillhörande speciallab 
gör att verksamheten kan organiseras så att lokaler 
kan samutnyttjas maximalt.

Sammanfattningsvis betyder detta en integration 
mellan forskning, undervisning och sjukvård på 
fyra områden:
• I den centralt placerade noden och i forskar-
planets stråk (+37) möts människor för både for-
mella och informella samtal.
• Utanför avdelningen genom en variation av 
undervisningsrum och närhet mellan operations-
läkare och kliniska forskare (som samverkar i 
behandlingen som helhet för patienten). I exemplet 
har forskaren sin expeditionsplats i planet ovanför 
röntgen och under operation.
• Inom avdelningen där till exempel undervisnings-
rum kan placeras direkt intill operationsrum med 
glaspartier emellan.
• I patientrummet vars mått ger plats för både 
deltagande at-läkare, forskare och studenter.

Gemensamma neutrala rum/
lokaler utmed och över gatan 
skapar mötesplatser mellan 
klinlab/forskning och vård. Kom-
binerat med flexibel placering 
intill, inom och utanför avdelnin-
gar bildas kontaktpunkter såväl 
uppåt, neråt som horisontellt i 
strukturen

Kan inrymma datasalar och simulatorer för klinisk träning. Öppna kontorsmiljöer ger (allmänt sett) bättre 
och mer anpassade arbetsmiljöer, som ökar 
internkommunikation och flexibilitet.

Nya lokalkoncept. Rum för undervisning skapas även mellan 
kvarteren i de mötesarenor som ligger i länkarna över gatan. 

I de horisontella glasade stråken utmed kvarterens 
gavlar finns lokaler för forskning och utbildning all-
deles intill avdelningarna och samtidigt på  neutral 
”mark”

En avdelning (röntgen)med 
många sammanhängande 
konferens och utbild-
ningssalar som kan vara 
kopplade till övriga utbild-
ningsenheter. 

Kommunikationsstråk, 
Forskar/personal

Lab/Forskning

Utbildning/Konferens

Vård

Administration

Undervisning/Vård

Forskning/Vård

Kan omvandlas till 
”vårdenheter” som 
omfattar klinstudier 
på försökspersoner om 
sådan forskning bedrivs.

Gemensamma mötesrum ut med 
forskarstråken för t ex undervis-
ning och konferenser.

Gemensamma mötesrum ut med 
forskarstråken för t ex undervis-
ning och konferenser.

Utanför avdelningen genom närhet mellan operation-
släkare och klinforskare (som samverkar i  behandlingen 
som helhet för patienten) - i det här fallet kan klinfor-
skaren ha sin exp.plats på operationsavdelningen i planet 
ovanför klinlab.

I patientrummmet som har väl tilltagna mått ges plats för delta-
gande AT-läkare, forskare och studenter.

Inom avdelningen te x  med placering av undervisningsrum direkt 
intill operationsrum med glaspartier emellan.

Vid varje avdeln-
ing finns plats för 
studerande och 
läkare.

Kontaktytor:
Integration forskning/undervisning/vård

Kontaktytor:
Plan 3 (+37,0) sammanbinder komunikationsstråken på 
sjukhusets samtliga kvarter

Rum för möten:
Lokaler för interna och större externa sammanhang

Arbetsstationer 
placeras i par med 
närförråd och 
sköljrum i närheten

Vårdrumsmoduler kan även disponeras för intensivvård eller 
kliniska studier med övervakningsstation samt utökad teknisk 
apparatur.

Kliniska laboratorier
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Sjukhuslokaler
Sjukhuset som patientmiljö och som arbets-
plats

En rationell och effektiv vård kräver 
miljöer där både patienter och personal 
trivs. Detta är den kanske enskilt vik-
tigaste driftsekonomiska faktorn som 
formas i byggnadens arkitektur. Därför 
har den mest utsatta människans per-
spektiv fått styra rumsgestaltningen 
och ett kontaktstärkande perspektiv 
arbetsplatsplaneringen.

En struktur för människor
Den stora anläggningens struktur bygger på log-
iska, ljusa och intressanta kommunikationer. Allt 
från entrén där det stora rummet bjuder på en gen-
erös och välkomnande känsla, via de mångfacet-
terade stråken utmed den varierande utemiljön till 
de glasade hissarna som också är höga växthus. 
Att anläggningen dessutom är en vanlig miljö, med 
parker, butiker, mediatek, gym, spa, konstgallerier, 
caféer och restauranger har också betydelse för 
patientens väg tillbaka till ett normalt liv.
Till normaliteten hör också att varje patient hör 
hemma på en gatuadress. Relationen till miljön 
stärks av att varje avdelning är en egen flygel inom 
kvarteret. Med sin måttliga bredd, 22,8 meter, är den 
överskådlig och ljus med minimerad korridorkänsla 
och med ljusa dagrum.

Integritet för patienter
Inom avdelningen ingår patienten i en grupp om 5-
6 personer som hör till samma station. Tryggheten 
i att ha en bemannad arbetsplats alldeles utanför 
det egna rummet med bekant personal har stor be-
tydelse.
Stora fönster som går nästan ända ned till golvet 
betyder att också sängliggande patienter kan följa 
dygnets och naturens skiftningar. Snedställda väg-
gar förbättrar utsikten från sängen ytterligare. Gar-
diner ger patienten möjlighet att välja fönsterytans 
storlek. För att underlätta rummets användning, 
städning och möblerbarhet har garderober, förvar-
ing och vårdrumspanel integrerats till en inrednings-
enhet i liv med väggen. Patienter som kan lämna 
avdelningen får kontakt med både stadsrum och 
parker såväl genom glasade stråk som i lättillgäng-
liga promenader och besök på terrasser.

En kontaktskapande arbetsmiljö
Den mångfald av gränssnitt mellan olika person-
alkategorier som beskrevs på plansch 17 stimul-
erar samverkan i såväl stort som smått. På den 
enskilda avdelningen betyder den decentralise-
rade strukturen att personalen har sin arbetssta-
tion med närförråd och sköljrum i direkt anslutning 
till den mindre patientgrupp teamet ansvarar för. 
God kontakt med rummen och närheten till mate-
rial minskar avdelningens trasportbehov och bidrar 
till en tryggare miljö för patienterna. Modellen med 
arbetsstationer understödjer också utvecklingen av 
nya arbetsmetoder. I stället för traditionella sjuk-
sköterskeexpeditioner blir det möjligt med en mer 
fördelad bemanning som koordineras från ett cen-
tralt läge på avdelningen. Vi visar en placering av 
två arbetsstationer intill varandra vilket gör det lätt 
för personalen att utbyta erfarenheter och stödja 
varandra i arbetet.

Forskning inom miljöpsykologi visar att naturen är viktig i läkningsprocesser. I en sjukhusmiljö ställs både patienter och personal inför svåra 
livssituationer. Där kan natur i olika former vara en källa till meditation och återhämtande av livslust. Takträdgårdarna ger även mer aktiv 
möjlighet till vistelse i natur genom lek och odling.

De första vårdmottagningarna i det inre stråket på +28 vid sidan av Promenaden.

Entréhallen på +23.

2006 04 03Nya universitetssjukhuset, Karolinska motto: K2Nr 18 av 18


