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Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna 

På avstånd syns en tydlig orienteringspunkt för det nya universitetssjukhuset. Om man följer detta riktmärke, möter man 
den urbana platsen som är det centrala elementet i en ny stadsdel. Platsen – Karolinska Plan – är där sjukhuset öppnar 
sig och tillkännager sin identitet med full kraft. Det är där som patienter, anställda och stadens invånare finner de många 
ankomstpunkterna i platsrummets fasad och möter sjukhuset med alla dess funktioner. Platsens centrala placering i detta 
omfattande byggnadskomplex, ger en enkel och flexibel organisation av funktionerna samt en överskådlig och logisk 
trafikal struktur. 

Den nordliga skiljelinjen mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms Norra Begravningsplats och Hagaparken 
kan betraktas som en gräns mellan staden och nationalstadsparken. Således ses denna sjukhusutbyggnad som en naturlig 
utveckling och förtätning av Stockholms innerstad och Karolinska Plan som hjärtat i denna nya stadsdel. En stadsdel 
som, utöver den urbana platsen för det nya Karolinska Sjukhuset även fångar upp campusområdet vid Karolinska 
Institutet i väst och parken vid den existerande byggnationen i öst. 

Samtliga byggnadsstrukturer och dispositioner följer ett överordnat nätverksmotiv som erbjuder en stor grad av 
generalitet och flexibilitet. Platsen, boulevarderna och gatorna bildar ett diffrentierat trafikalt nätverk mellan mindre och 
överskådliga byggnadsmässiga enheter och kvarter. Dessa kvarter, vart och ett med sin separata ingång, är 
sammanlänkade av gångbroar till ett flexibelt nätverk i en vertikal lagerstruktur av funktionsarealer som ger ett tätt 
samband mellan behandling och forskning inom var och en av sjukhusets specialområden. På samma vis är de tekniska 
och energimässiga systemen ordnade i ett nätverk av mindre decentraliserade enheter vilket medför stor flexibilitet och 
driftssäkerhet. 

Energi och miljö

Energisystem

Karolinska Universitetssjukhuset kommer aktivt att bidra till en friskare värld. Jämfört med dagens sjukhus kommer det 
att uppfylla såväl nationella som regionala miljökvalitetsmål om hållbar energianvändning och minskade utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser. 
Byggnaderna har en energisnål utformning som utnyttjar och tillvaratar passiva energitillskott. 

Det planerade energisystemet kommer enbart att utnyttja förnyelsebara energislag som ingår i kretsloppet, därigenom 
genereras inga växthusgaser sett ur ett globalt perspektiv. 

Energisystemet vid Karolinska Sjukhuset är självförsörjande och det finns inget behov av köpt energi som fjärrvärme, 
fjärrkyla eller elkraft. En viss mängd etanol, naturgas/rötgas eller vätgas behöver köpas in för driften. Hjärtat i 
energisystemet är ett antal kvartersenergicentraler med installerade bränsleceller för lokal husegen produktion av värme, 
kyla och el. Centralerna är sammanvävda i ett energikluster som ger en unik säkerhet gällande såväl elförsörjning som 
värme och kyla. 

Då bränslecellstekniken idag är relativt ny och dyr räknar vi med att initialt även installera ett antal mikroturbiner som 
energiproducerande enhet. 
Redan från starten ska dock ett antal bränsleceller installeras så att erfarenhet finns då det blir ekonomiskt lönsamt. 
Då priset på bränsleceller minskar byter man successivt ut mikroturbiner mot bränsleceller. Fördelen med denna lösning 
är att de båda energiproducerande enheterna drivs av samma bränsle samt producerar samma typ av energi (el och 
värme), skillnaden är att i bränslecellen sker det utan förbränning samt med en högre verkningsgrad. 



I anslutning till någon av kvartercentralerna anordnas en permanent utställning för allmänheten som visar planerade och 
framtida miljö- och teknikkoncept. 

100 % av bränslet till kvartersenergicentralerna kommer att vara förnyelsebara bränslen. I första hand rötgas som 
produceras i avloppsreningsverk för stadsdelen samt inom området producerad vätgas, vilken produceras i solfångare 
genom artificiell fotosyntes och lagras i vätgastankar. Utöver dessa bränsleslag behöver man köpa bränsle i form av 
etanol som produceras av skogsråvara eller sockerrör. Initialt kommer etanolen att vara det klart dominerande bränslet 
eftersom tekniken att framställa vätgas genom fotosyntes ej är färdigutvecklad. 

Med husegna system och kvarterscentraler som sammanbinds via ett nätverk uppnås redundans mellan samtliga 
byggnader, dvs. mycket hög säkerhet. Grundprincipen för de husegna systemen är energisnålt utformade byggnader 
som utnyttjar och tillvaratar passiva energitillskott från tung stomme samt utnyttjandet av inlagrad energi ur berget för 
kylning. Stor omsorg har lagts vid byggnadernas utformning, materialval samt byggnadstekniska lösningar som 
samverkar med energisystemet. Genom en kombination av tung stomme samt välisolerade dubbelglasfasader kommer 
det totala behovet av köpt fastighetsenergi med marginal underskrida 100 kWh/m2 år. 

Energianvändningen inom byggnaderna minimeras genom: 
- Högeffektiv värmeåtervinning i ventilationssystem (min 80% verkningsgrad) 
- Kylning av husen genom utnyttjande av frikyla från berget. 
- Intelligenta system för styrning av belysning, ventilation, närvaro och komfort. 
- Inlänkning av dagsljus in i byggnadernas mittkärnor. 
- Termiska solfångare för förvärmning av luft och vatten. 
- Elektriska solceller för produktion av elektricitet. 
- Solfångare för produktion av vätgas via artificiell fotosyntes. 

Dagsljus tas till vara och samverkar med effektiva solavskärmningar för artificiellt ljus som styrs via styrsystem utifrån 
dagsljustillskottet. 
Ljuskällor och övriga komponenter är valda med hänsyn tagen till lång livslängd och dess miljöpåverkan. 
Inlänkning av dagsljus sker på ett sådant sätt att personal ej besväras av bländning eller utsätts för kraftiga kontraster. 
Det artificiella ljuset ändras i karaktär utifrån dagsljusets naturliga förändringar, dvs. riktning intensitet och 
färgtemperatur. Inlänkning kan ske via reflektor placerad i en dubbelglasfasad så att det inlänkade dagsljuset träffar 
undertaket. Del under reflektor består av ställbar solavskärmning.

Återvinning

Målet är att sluta kretsloppen på så låg nivå som möjligt och minimera utifrån tillförda resurser i form av energi, 
näringsämnen och material. Återvinningssystemen skall väljas med krav på extra höga verkningsgrader. Exempel på 
system som har potential för återvinning är: ventilationsluft, avloppsvatten, avfall.  

Avfall

Stor vikt läggs vid att välja byggnadsmaterial som är återanvändbara. Huvuddelen av det avfall som produceras under 
byggnadstiden kan återvinnas genom en väl planerad källsortering. 

Miljöcentrum

Ett miljöcentrum inrättas i anslutning till Karolinska Plan. Där redovisas nya system på ett pedagogiskt sätt. 

Byggprocessen, byggmaterial

Råvaruuttag minimeras och transporter minimeras. Miljöanpassade transporter prioriteras. Miljöstörande material och 
ämnen skall undvikas och endast sådana material och metoder användas som minimerar resursutnyttjande och skadlig 
inverkan på miljön. Endast material och metoder som underlättar återanvändning och återvinning vid en framtida 
rivning skall användas. Användning av förnybara material skall stimuleras. Använda byggmaterial skall bedömas med 
hjälp av livscykelanalyser. 

Materialflöden (avfall + returmaterial)

Kretsloppen skall slutas på en så lokal nivå som möjligt. Källsorteringen ska vara utbyggd för följande fraktioner: 
organiskt material, textil, miljöskadligt avfall, MFA.



Sjukhuset i staden, staden i sjukhuset

Sjukhuset integreras i staden och staden integreras motsvarande i sjukhuset. Gatorna som förbinder till det omgivande 
vägnätet indelar sjukhuskomplexet i stadens karakteristiska kvartersstruktur och den centrala platsen med många 
utåtriktade funktioner, representerar staden i sjukhuset. Användarna av detta stora specialiserade universitetssjukhus - 
 patienter, anställda och övriga brukare - kommer alla att få glädje av sjukhusets integration i den omgivande 
stadsstrukturen. 

För patienter och besökande blir det förmildrande att mötet med sjukhuset sker i en stadsrelaterad skala. Ankomsten 
avdramatiseras genom att erbjuda mölighet att möta sjukhuset i mindre och överskådliga avdelningar med lokala 
entréer. I synnerhet för öppenvårdspatienter blir det positivt att klinikbesök sker i det socialt nära och i en överblickbar 
skala. På samma vis har den besökande glädje av att enbart kunna närma sig den del av sjukhuset som är dess 
huvudmål. För den sängliggande patienten är det likaledes attraktivt att kunna se och följa med i omgivningens liv och 
aktivitet och aldrig känna sig isolerad eller avsocialiserad i en oöverskådlig högteknologisk behandlingsapparat. Därvid 
kan en av miljöns positiva verkningar på ett hälsoförlopp utnyttjas och värdigare behandling av patienter uppnås. 

För universitetssjukhusets många anställda och studerande är det likaledes attraktivt att arbetsplats och studiemiljö har 
en nära relation till den omgivande stadens utbud av servicefunktioner, butiker och transportmedel mm. Även för 
forskare och läkare, som permanent eller för en kortare tid är knutna till stället kommer Karolinska Sjukhuset att fullt ut 
leva upp till ambitionen om att vara en internationell dynamisk forsknings- och behandlingsmiljö. Samtidigt är 
förhållandet till andra institutioner i "Vetenskapssstaden" av stort värde. 

För stadens invånare skall sjukhuset ingå som en integrerad och självklar del. Sjukhuset är en behandlingsplats, 
arbetsplats och studieplats och skall stolt och öppet visa sig som en naturlig del av en välfungerande stadsmiljö. Den 
hela människan i sin sociala omgivning i den hela staden ses som en tydlig symbol för den mentala och sociala 
välfärden i en tid där sjukdomsbegrepp och behanlingsformer genomgår stora förändringar.  

I en större skala skall institutionen framvisa sin identitet och ambition i denna värdefulla stadsintegration. Både som ett 
viktigt element i "Vetenskapsstaden" och som en särskild plats. Vi lägger därför vikt vid att komplexet ger sig till känna 
på avstånd, som en markant port mellan Solna och Stockholm, som ett ”Akropolis” som reser sig över den generella 
byggnadshöjden i staden. 

I detta sammanhang  betraktas en möjlig överdäckning och utbyggnad av Norra Stationsområdet som en naturlig 
förlängning av stenstadens höjd och täthet fram till foten av Karolinska Sjukhuset. Därigenom fasthålles både 
sjukhusets särskilda identitet och ställets karakteristiska topografi. Norra Stationsområdet har en framtida potential och 
får många stadsmässiga funktioner såsom näringsliv, service, bostäder för anställda och studerande etc. De föreslagna 
storkvarteren genomskärs av gator som trafikalt förbinder platser och gator i stenstaden med hela Karolinska-området, 
exempelvis Vanadisplan, Gävlegatan, St. Eriksgatan, Norrtull etc. Kvarterens inre sammanbinds av gröna gårdsrum för 
en nära, inre miljö. Karolinska Plan, gatunät och byggnadsmassa ska kunna fungera, arkitektoniskt och funktionellt, helt 
oberoende av tidpunkt för utvecklingen av Norra Stationsområdet. 

Sjukhusområdet 

I sin helhet omfamnar Karolinska-området tre olika uterum mellan skilda byggnadsmassor. Mot öster i det existerande 
sjukhuskomplexet finns parken med klippor, höga furu- och lövträd och gångstigar för fridfulla promenader. Mot väster 
på Karolinska Institutets campusområde finns friliggande undervisnings- och administrationsbyggnader i en 
parkpräglad terräng. Mellan dessa karakteristiska och differentierade gröna rum, placeras det urbana platsrummet 
centralt i den nya stadsdelen.  

Dessa uterum binds samman av ett gångstråk från campus-området via en gångbro över Solnavägen, mellan kvarteren 
och över platsen till parkområdet mot öster. Gångstråket och uterummen förbinds med Hagaparken via en gångbro över 
E4:an, för att underlätta ankomsten till de stora rekreativa områdena i norr. 



Omkring gångstråket på KS-området placeras alla de större funktioner som är gemensamma för KI och KS exempelvis 
konferenslokaler, auditorium och bibliotek. Gemensam administration och aula placeras på KI-området.  
Solnavägen, som med tiden uppgraderas till en stadsgata, betraktas som en klar skiljelinje mellan dessa båda 
institutioner. På detta vis sammanbinds KI och KS genom gångstråket, men skillnaderna i dess respektive arkitektoniska 
kvaliteter blir förtydligade. Likaså understryks digniteten i Nobel Forum genom att lägga emfas på trädgårdsprägeln 
kring detta byggnadsverk. 

Gångstråket ger tillgång till flera av husblockens inre gårdsrum. Alla kvarterens gårdar beläggs och planteras som små 
oaser, eventuellt i kombination med vatten och bassänger, och kommer att kunna skönjas från alla receptioner i 
komplexet samt från gångstråken. Gårdarna kan användas som vistelse- och pausrum för flera av de funktioner som 
placeras i bottenplan. Detta gäller till exempel restaurang och studentcafé, undervisningslokaler, auditorie/biograffoajé, 
förskola etc. 

Organisation av universitetssjukhusets funktioner  

De dominerande patientgrupperna på det framtida Karolinska Sjukhuset kommer troligtvis att spegla de stora 
folksjukdomarna som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes samt tumörsjukdomar. Till detta kommer ett stort barnklientel, 
patienter med inflammatoriska tillstånd och andra internmedicinska sjukdomar, kompletterat av dagens funktionella 
enheter vid KS t.ex. Neuro (neurokirurgi, neurologi, neurointensivvård, neuroradiologi) och Thorax (thoraxmedicin, 
thoraxkirurgi, thoraxradiologi) etc. Ca 10% av totalt antal vårdplatser är planerade för slussad isoleringsvård och 
således avsedda för patienter med särskilt smittsamma sjukdomar eller patienter med nedsatt immunförsvar och kan ses 
som beredskap för eventuellt kommande epidemier. 
Vi har således valt att visa en organisation besläktad med den som finns på KS, väl medvetna om att en  
sjukvårdspolitisk fråga i framtiden kan medföra ändringar i fysiska och administrativa strukturer. 
De nämnda sjukdomarna motsvarar också de viktigaste forskningsinriktningarna på dagens KS och då en uttalad 
målsättning finns att fokusera på patientnära forskning bedöms därför ovanstående vara ett rimligt framtida scenario. 
Karolinska ska vara ett renodlat forskningssjukhus och forskningen i form av t.ex kliniska prövningar bör leda till 
samhällsnytta. Den sjukvårdspolitiska inriktningen kommer därmed till viss del att styra utfallet av detta. Den planerade 
patientnära forskningen underlättas självklart om sjukhus och forskningsbyggnader ligger i direkt anslutning till 
varandra. 

Sjukhusets överordnade avdelningar föreslås fördelade i vertikala kluster omkring Karolinska Plan, svarande till 
byggnadsstrukturens kvarter, men inte nödvändigtvis låsta till dessa: 

Thoraxspecialiteter i byggnad  01 och 08 ligger mot nordost mellan plats och park. Akutmottagningen finns i det 
sydliga hörnet av byggnad 01, ambulanshall in mot parken och heliport på taket. Från respektive ambulanshall och 
heliport finns en direkt förbindelse till traumacentret som ligger i anslutning till en operationsavdelning, 
intensivvårdsavdelning och bilddiagnostik. Uppförandt av byggnad 08 kan invänta eventuellt senare avlägsnande av 
existerande laboratoriebyggnad. 

Neurologispecialiteter i byggnad  02 och 03 ligger sydost om platsen. Dessutom återfinns infektionsavdelingen i plan 1. 
Thorax og Neuroklinikerna har gemensam operationsavelning placerad i byggnad 02 i direkt anslutning till 
akutmottagning, som också fungerar som traumacenter för sjukhuset.

Avdelningar för medicin och kirurgi i byggnad 04 och 05 ligger mot sydväst mellan platsen och Solnavägen. 

Onkologi i byggnad 06 är belägen i husblocket mot nordväst. Strålterapi placeras i entréplan med en lättillgänglig 
ingång för öppenvårdspatienter och möjlighet till goda dagsljusförhållanden. I onkologiblockets 3:e våning placeras en 
gemensam operationsavdelning för onkologi, kirurgi och för barnavdelningarna. 

Barnsjukhus i byggnad  07 återfinns i det nordöstra hörnet något tillbakadraget från platsen. Uppförande av byggnad  07 
kan invänta eventuellt senare avlägsnande av existerende laboratoriebyggnad.

I respektive byggnad finns i övrigt: 
- Farmaceptisk produktion och apotek i byggnad 01. 



- Patienthotell i byggnad 03 med rum i våningarna 10 till 16 samt reception och restaurang i entréplan. 
- Centraltvätt i byggnad 03 i gatuplan samt eventuellt U1. 
- Auditorium, biograf, bibliotek, studentkår och andra utbildningsrelaterade funktioner i byggnad  04 och 05 i 
bottenplan orienterat mot gångstråket mellan Karolinska Plan och Karolinska Instituttet. 
- Centralt varuintag och centralkök inryms i byggnad 08 i bottenplan samt eventuellt U1. 

Varje kluster har horisontella skikt med delfunktioner såsom öppenvårdsmottagning, mottagningsrum och sängplatser, 
behandlings- och dianogsticeringsfunktioner, klinisk- och grundforskning. Broförbindelser över gator och boulevarder 
sammankopplar de horisontella delfunktionerna och givna ytor kan utvidgas eller övergå till andra kliniker. 
Den överordnade strukturen i funktionslagren är : 

Plan 8,7 och 6 inrymmer sängavdelingar och laboratorier i respektive flygel. Sängavdelingarna är placerade över 
varandra i flyglar ovan klinikerna. Laboratorierna kommer i huvudsak vara vikta åt kliniska laboratorier.  

Plan 5 och 4 inrymmer laboratorier för patientnära- och grundforskning, kontor för behandlande läkare och forskare 
samt utbildningsfasciliteter. Kontoren på dessa två våningsplan placeras i ett sammanhängande band omkring platsen. 
Dessutom finns på dessa våningar kantiner/restauranger för sjukhusets anställda  i husen längs platsens kortsidor, med 
utsikt över Karolinska Plan. Denna våning är endast öppen för patienter och besökare som ledsagas av inom sjukhuset 
anställd.

Plan 3 inrymmer operations- och intensivavdelingar samt bilddiagnostik. De ca. 25 operationssalarna är fördelade på två 
avdelningar för respektive thorax og neuro samt för allmän kirurgi, gynekologi, onkologi og barnavdelningar. 
Bilddiagnostik placeras i ett genomgående band omkring platsen.Våningsplanet kommer även att vara öppen för 
patienter och besökande i sällskap av behandlande läkare. 

Plan 2 inrymmer öppenvårdsavdelning, behandling och diagnosticering. Våningen är ”patientöppen” och husblocken är 
förbundna med gångbroar, och de enskilda klinikerna kan även nås direkt via ingång från platsen 

Plan 1 är sjukhustes generella entrénivå med alla mottagningsfunktioner och utåtvända funktioner samt alla större 
undervisningsfasciliteter. 

Plan U1 är sjukhusets generella tekniska plan med teknikrum och ett system av teknik- och transportkulvertar. Vidare 
placeras andra funktioner som karakteriseras av mindre krav på antal dagsljuskrävande rum såsom djuravdeling, 
omklädningsrum och sängcentral, delar av sterilcentral, farmaceptisk produktion, tvätteri och kök samt förråd og lager 
mm. Dessutom placeras försörjningstjänstens ”Cross docking station” i planet. 

Plan U1 och U2 inrymmer sjukhusets parkeringsanläggning

Sett utifrån patientens synvinkel - öppenvårdspatienterna lokalt i plan 2 och 3 samt de sängliggande patienterna med 
utsikt både staden och den aktiva platsen - finns alla kompetenser och kliniker i en omedelbar närhet. 

Kontoren med tillhörande mötesrum och kantiner i plan 4 och 5 utgör viktiga cirkulationspunkter där många skilda 
yrkesgrupper möts och utbyte mellan läkare och forskare äger rum. Vända mot platsen kommer mötesrum och öppna 
samlingslokaler vara platser som inbjuder till informella möten 

Gränserna mellan funktionsarealerna är i hög grad flexibla och utsträckningen av de enskilda behandlings- eller 
laboratorieområdena kan över tiden ändras för att tillmötesgå framtidens okända villkor. 
På detta vis säkerställs en tät sammanlänkning av behandling och forskning, goda möjligheter för patientnära forskning 
och ramarna för en fruktbar forskningsmiljö. 

Förslaget visar ett svar på en plausibel fördeling av sjukhusfunktionerna, men är inte låst till denna möjlighet. 
Den flexibla strukturen erbjuder en plattform för att fritt disponera funktionerna under planläggningen och under 
framtida förändring i en dynamisk sjukhus- och forskningsvärld. 



Trafik och parkering 

Det nya universitetssjukhuset (och KI) kommer med sitt planerade innehåll och funktion att ge upphov till ett stort antal 
dagliga resor med såväl kollektiva som individuella färdmedel. 

Kollektiv trafik
Sjukhusets och KI:s kollektiva trafikförsörjning förutsättes komma att ske med dels en ny T-banegren från Odenplan, 
dels med pendeltåg (med uppgång vid Vanadisplan), dels med stadsbussar, där en linje antas gå  till/från nuvarande 
Karolinska Sjukhuset och en till Solna Centrum. T-banan föreslås få sin station centralt placerad vid den urbana platsen. 
Om eller när planerad överdäckning av Norra Stationsområdet genomförs, kan en uppgång från samma T-banestation 
också försörja detta område. Vad gäller busslinjerna ovan, föreslås båda dessa få en central sträckning inom 
sjukhusområdet, i syfte att kunna erbjuda såväl korta gångavstånd till de olika institutionerna som goda 
omstigningsmöjligheter till T-banan. 

Biltrafik och gatunät
Trots en betydande kollektivtrafik till och från det nya sjukhuset, så kommer biltrafiken ändå att bli tämligen 
omfattande, dels pga. ett stort antal anställda och studenter som av olika anledningar måste använda bil men i lika hög 
grad pga. vårdsökande och andra besökande som inte har omedelbar tillgång till goda kollektiva förbindelser. 

Tillsammans med KI antas sålunda inte mindre än totalt ca 12.000 – 15.000 bilar per dygn (f/d) komma att alstras till 
och från sjukhuset när detta är fullt utbyggt (omkring 2015), beroende på hur stor utbyggnaden blir, varav ca 75% med 
in/utfart mot Solnavägen och ca 25% mot Karolinska vägen.  

Med utgångspunkt från de trafikanalyser som har skett i detta fall samt med förutsättningen (enligt tävlingsprogrammet) 
att sjukhuset i första hand skall försörjas från Solnavägen, föreslås att två likvärdiga anslutningar till sjukhuset på sikt 
kommer till stånd från denna gata. Under en första utbyggnadsetapp bedömes endast den ena av dessa erforderlig. 

Vad gäller Solnavägen, föreslås denna gata i sin helhet utformad till en 4-fältig stadsgata i enlighet med Solna Stads 
intentioner, vilket innebär, att samtliga idag förekommande signalreglerade korsningar byggs om till cirkulationsplatser. 
Med här två föreslagna sådana korsningar för det nya universitetssjukhuset, kommer karaktären av stadsgata på aktuellt 
avsnitt att ytterligare förstärkas. Några kapacitetsproblem under morgonens och eftermiddagens maxtimme till följd av 
de två föreslagna cirkulationsplatserna och det inbördes avståndet mellan dessa (ca 190 m) kommer enligt gjorda 
beräkningar inte att uppstå. Till grund för dessa beräkningar ligger då erhållna uppgifter om, Solnavägens totala 
trafikbelastning inte kommer att öka nämnvärt fram till 2015 i förhållande till dagens (ca 28.000 - 35.000 f/d med en 
maxtim-andel på 10 á 12 %). Förutom de båda gatuanslutningarna från Solnavägen, föreslås också en tre-vägskorsning 
mot Karolinska vägen. 

Gatunätet inom sjukhusområdet föreslås uppbyggt på två sammanbundna 24 m breda boulevarder, vilka ansluter till var 
sin cirkulationsplats längs Solnavägen. Fördelarna med denna utformning är – förutom att den skapar en god trafikmiljö 
inom området – att ge området en tydlig gatustruktur som gör det lätt att såväl hitta rätt gatuadress som rätt P-
anläggning samt att åstadkomma en hög flexibilitet i vägvalet inom området med en så jämn fördelning av biltrafiken 
som möjligt. Med den föreslagna gatubredden skapas också utrymme längs boulevarderna för både den rörliga 
biltrafiken, korttidsparkering, separat gång- och cykeltrafik och vackra trädplanteringar. Dessutom kan den nordliga 
boulevarden kopplas dirkekt på vägen söder om den existerande huvudbyggnaden. En hastighetsbegränsning av 30 
km/h förutsättes inom hela sjukhusområdet. 

Gång- och cykeltrafik
Även om gång- och cykeltrafiken till och från det nya sjukhuset till följd av dess perifera läge i staden inte bedöms bli 
så omfattande, högst ca 5 – 10 % av alla resor, så är det viktigt att dessa oskyddade trafikantgrupper ges gena och säkra 
utrymmen i gatunätet. Därför föreslås, att GC-trafik längs Solnavägen och Karolinska vägen erhåller separata vägar 
samt att ett särskilt GC-stråk skapas längs Gävlegatan mellan den planerade nya pendeltågstationens uppgång vid 
Vanadisplan och sjukhusområdet. I avvaktan på en överdäckning av Norra Stationsområdet kan ett sådant stråk med 
fördel placeras på Solnabrons östra sida, för att därefter passera igenom den nya bebyggelsen öster därom när 
överdäckningen är genomförd.   
Även inom sjukhusområdet föreslås i huvudsak, att samtliga GC-förbindelser blir separerade från biltrafiken, bl a på de 
två boulevarderna längs vilka enkelriktade cykelbanor byggs i anslutning till gångbanorna. Den viktigaste GC-
förbindelsen inom området utgörs emellertid av det centralt placerade öst-västliga stråket över Solnavägen som 



sammanbinder alla verksamheter mellan KI:s campusområde och nuvarande Karolinska sjukhusets park, via 
stadsrummet Karolinska plan kring vilken flertalet av det nya sjukhusets verksamheter är uppbyggda. Även denna plats 
utgör givetvis i sig själv en av de viktigare vistelse- och uppehållsområdena för gångtrafik inom sjukhuset. 

Ambulanstrafik
Till skillnad från övriga sjukhus i Storstockholmsområdet, kommer ambulanstrafiken till och från det nya 
universitetssjukhuset att bli tämligen begränsad (ca 35 - 40 trpt/dag). Icke desto mindre är det viktigt, att denna trafik 
ges goda förbindelser till framförallt akutmottagningen men också till de olika vårdavdelningar inom området där vissa 
sjuktransporter då och då måste angöra. Det förutsättes därför, att ambulanstrafiken använder det föreslagna 
huvudgatunätet med anslutning från både Solnavägen och Karolinska vägen. 
Inkörsel til akutintag i byggnad 01 och infektionskliniken i byggnad 02 kommer huvudsakligen att ske via Karolinska 
vägen och den nya vägen öster om det nya komplexet. 

Helikoptertrafik
Enligt tävlingsprogrammet bedöms helikoptertrafiken till sjukhuset komma att omfatta ca 3 – 4 trpt/dag. För dessa 
föreslås två heliports inom området, placerade på taket till två av bebyggelsekvarteren närmast akutmottagning. 

Parkering
Med anledning av beräknad framtida biltrafik till och från sjukhuset samt i tävlingsprogrammet angivna krav på 
bilplatser för detsamma föreslås, att ca 2.500 bilplatser byggs inom området i form av ett flertal underjordiska garage i 1 
á 2 plan. Härutöver förutsättes, att ca 200 bilplatser i form av kantstensparkering (kort-tid) längs huvudgatunätet kan 
etableras.
Av bilplatserna i garage föreslås en underjordisk P-anläggning på ca 400 - 500 bp anordnad under det centrala platsen 
för besökande, medan övriga ca 2.000 bp för anställda m fl  anordnas under respektive bebyggelsekvarter.
Plats för minst ca 500 cyklar skapas inom området. Attraktivt utformad cykelparkering anordnas i anslutning till de 
olika gatuadressernas entréer samt ett antal välorganiserade och estetiskt tilltalande cykelparkeringsplatser anordnas på 
Karolinska plan. 

Karolinska Plan – hjärtat i en ny stadsdel 

Den centrala platsen betraktas både som stadsdelens och stadens rum. Flerfunktionell aktivitet på platsen blir för 
sjukhusets patienter och personal ett attraktivt motiv under många av dygnets timmar. Denna urbana aktivitet kan 
avdramatisera ett sjukhusbesök för i synnerhet öppenvårdspatienter och besökande, bevara en social kontakt till 
omvärlden och göra att vistelsen upplevs som en naturlig och självklar del av stadslivet.  

Ett rum för både aktivitet och vistelse skapas genom Karolinska Plans placering och utformning. Placeringen innebär ett 
fördelaktigt avstånd till Solnavägens stora trafikflöde och bullernivå samt goda tillfartsavstånd till sjukhusets 
huvudfunktioner. Disponeringen möjliggör en trafikal differentiering mellan boulevardernas genomgående trafik och 
platsens ankomsttrafik. Själva platsen blir en trafikal knutpunkt med uppgång från T-banestation, busshållplats, en viss 
mängd körande trafik med av- och påstigning från privatbilar och taxi samt infart till parkeringsanläggning. Dessutom 
kommer det att finnas fotgängare och cyklister till de enskilda kvarteren och på det centrala gångstråket som förbinder 
campus, plats och existerande park.  

Samtliga entréer orienteras mot Karolinska Plan. Sjukhusets huvudingång, med en central reception och information, 
placeras som tydlig orienteringspunkt i platsens västvända fasad, synlig både från den sydliga boulevarden, från infarten 
vid Karolinska vägen och från en framtida nordlig boulevard. Entréer till sjukhusets övriga avdelningar, 
öppenvårdsmottagningar och behandlingsfunktioner placeras i respektive kvarter runt platsen. Vi föreslår att det i 
gatuplan även placeras ett antal utåtriktade funktioner som medför en naturlig urban aktivitet och som blir attraktiva för 
sjukhusets och stadens användare, exempelvis: 

- Restaurang och café med uterum mot sydväst 
- Biograf och konferenslokal för intern och extern användning 
- Kiosk, blomsterhandel, bokhandel och apotek 
- Dagligvarubutik bland annat för sjukhusets stora antal anställda 
- Fitnesscenter och frisör för alla 
- Information och studievägledning för de många studerande 



- Daginstitutioner för de anställdas barn 
Aktivitet och rörelse äger rum på kors och tvärs av platsen, ro och vistelse sker längs rummets fasader i anslutning till 
de utåtvända funktionerna, vid bänkar, cafébord och liknande. 

Den kompakta byggnadsmassan delas upp i överskådliga och tillgängliga volymer genom platsens och gatunätets 
placering. Den flikiga stadsgränsen används aktivt till att skapa variation och dynamik i kvartersutformningen, och 
kontrasten mellan denna mer oroliga yttre parameter och platsens och gatunätets skarpt skurna sidor understryks. 

Fasaderna mot Karolinska Plan är på långsidorna höga slanka ytor som avspeglar den genomgående riktning på alla 
byggnadsvolymer. Fasaderna kan ses som delar av sammanhängande ramar som spänner över hela husflyglar. 
I gatuplan är fasaderna helt transparenta, och ger insyn till alla receptioner och utåtvända funktioner. Från plan 2 och 
uppåt är fasaderna blott delvis transparenta i varierande grad, och den inre aktiviteten anas bakom dessa högformat. 

För att fasthålla platsen som ett enkelt och urbant rum – mellan långsidornas slanka huskroppar och boulevardernas 
alléträd – utrustas ytan med ett fåtal viktiga element – uppgång från Tunnelbanan, busshållplatser, nedfarter och 
uppgångar från den underliggande parkeringsanläggningen. 

De existerande byggnadernas tegelprägel reflekteras i platsens beläggning. Därvid uppstår en kontrast mellan 
beläggningens robusta uttryck och fasadernas precisa geometri. Platsens stora tegelbelagda yta kombineras med element 
som kantsten, särskilda fält för korsning över trottoarer, ljusfält, ramper till p-anläggngning, med plattor i gjutjärn. 
Utöver ett materiellt raffinemang, ger denna beläggning också en styrka för användning och slitage av olika slags trafik. 
Platsens beläggning föreslås uppvärmd för att hållas snöfri året runt. 

Belysningsnivåer i uterummen differentieras för att understryka rumsliga skillnader. Gator och boulevarder belyses till 
en relativt jämn och hög nivå, antingen från upphängda ljuskällor eller från lyktstolpar längs väg- och trottoarkanter, 
och platsen motsvarande med relativt hög ljusnivå nära fasader, butiker och körbanor. Här kommer ljuset huvudsakligen 
från ljuskällor under fasadens uthäng över gatuplan. Däremot kommer det inre rummet av platsen framträda mörkare, 
blott upplyst av de glasade uppgångshusen från tunnelbana och parkering. Ytan suppleras med transparenta element 
som under kvällstid blir lysande punkter mot den mörkare ytan och om dagen bliver till källor för dagsljus i p-
anläggningen. 

Etapper och framtid

Karolinska Plan etableras i första etappen och blir därmed ett starkt rumsligt karaktärsdrag som utgör ett styrande 
element för efterföljande utbyggnad. 

Vi har valt att visa en fullt utbyggd första etapp på totalt ca 287.000 m2. En ny barnavdelning i byggnad 08 utnyttjar 
ytan för de existerande laboratorierna mer effektivt. Diverse reduktioner av det samlade projektet kan dock visa sig 
aktuellt i fasen av planläggning och utbyggnad: 
En mindre reduktion av komplexet kan bestå i att den existerande laboratoriebyggnaden bibehålles helt eller delvis. 
Eventuellt utnyttjas denna till kliniska rutinlaboratorier. Den samlade ytan för nybyggnationer och befintliga 
laboratorier ger totalt ca 272.000 m2. 
Vid planläggning med en utbyggnadstakt från syd till nord kan en större reduktion bestå i att byggnaderna längst mot 
nord inte uppförs. Istället utvidgas byggnad 06 mot öster och platsen fasthålles, dock reducerad, som det centrala 
ankomstrummet. Den samlade ytan för denna version utgör totalt ca 252.000 m2. 

Vid en framtida expansion i de två utvidgningsområdena kan den sydliga boulevarden föras vidare direkt till 
expansionsområdet öster om det nya KS. På KI-sidan kan det ske en viss förtätning, och trafikalt kan de två rondellerna 
förbindas med en intern slinga. Den existerande byggnadsmassan kan omformas eller ersättas av nybyggnation och i 
synnerhet det nordliga området mot kyrkogården inrymmer potential för förtätning. Funktionerna kan vara många, 
exempelvis en kombinerad offentlig och privat forskningspark och andra utbildnings- och näringslivsfunktioner etc. 
Trafikalt kan den inre slingan vid de två nya rondellerna och boulevarderna med fördel suppleras av en yttre slinga via 
Norra Stationsgatan, väster om Eugeniahemmet och vidare upp mot Karolinska vägen. Dessa framtida expansioner kan 
samtliga ske oberoende av en eventuell utveckling av Norra Stationsområdet. 



Ytor

Alla ytor är angivna i brutto m2.  

Programyta på 190.000 m2 inklusive funktioner i etapp 1 
- Lokaler för utbildning och konferenser ca 7.000 m2 
- Strålterapi ca 6.000 m2 
- Kliniska laboratorier ca 15.000 m2 
- Forskningslaboratorier ca 40.000 m2 
i tillägg: 
- Existerende laboratorier 45.000 m2 
- Patienthotell ca 5.000 m2 
- Serviceyta antaget om ca 20.000 m2 ovan mark, av totalt ca 40.000 m2 
- Föreslagna utåtvända funktioner mot platsen ca 10.000 m2 
ger totalt ca 270.000 m2

Ytor per kvarter ovan mark
KS 01 – ca 36.500 m2 
KS 02 – ca 48.000 m2 
KS 03 – ca 39.200 m2 
KS 04 – ca 31.300 m2 
KS 05 – ca 33.000 m2 
KS 06 – ca 36.300 m2 
KS 07 – ca 37.200 m2 
KS 08 – ca 25.500 m2 
Totalt ca 287.000 m2 

Förslagets etapp 1 fullt utbyggd ger totalt ca 287.000 m2. De resterande ca 17.000 m2 i förhållande till programmet kan 
antingen fördelas på respektive specialiteter, eller inkorporera yta av de önskade 40.000 + 40.000 m2 som annars 
placeras på de två utvidgningsområdena. Dessutom kan projektet byggas ut med flera torn såsom patienthotellet med 
ytterligare ca 20.000 m2. 
Förslaget med en mindre reduktion, med existerande laboratorier bibehållna, ger totalt ca 227.000 + 45.000 = 272.000 
m2
Förslaget med en större reduktion, med existerande laboratorier bibehållna samt en förminskad plats ger totalt ca 
207.000 + 45.000 = 252.000 m2

Grundat på ett genomsnitt av alla våningsplan i byggnad 01 ges en BTA/LOA-faktor på ca 1,42.

Ytor för föreslagna funktioner
Följande utgör ett förslag till areafördelning mellan sjukhusfunktioner: 

Vårdplatser
Allmän sängvård (ca 60% av 600 - 360 st á 50 m2) 18.000 
Intensivsängar (ca 20% av 600 – 120 st á 77 m2)  9.000 

Dianogstisering och test   
Bilddianogstik, interventional radiologi    15.000 
Kliniska lab, blodbank, patologi mm.(15.000+10.000)   25.000 
   
Behandling    
Mottagningar      14.000 
Dagvård, behandlingsavdelingar, dagkirurgi, endoskopi, fysioterapi mm.  15.000 
(I dagvård inrättas 120 vårdplatser, motsvarande 20% av de totalt 600.  
Ca 25% av dagvårdplatserna är placerade vid de allmänna vårdplatserna. 
Akutmottagning, infektionsmottagning mm.  2.000 
Operation, post-op, kardiologi, anestesi mm.  10.000 



Strålterapi (6.000)     6.000 

Forskning och undervisning
Grundforskning och patientnära forskning, lab och kontor (40.000+45.000)  85.000 
Undervisnings- och konferensfunktioner, auditorium, aula mm  8.000 
Bibliotek      3.000 

Servicefunktioner
Administration, kontor, kantiner mm.  25.000 
Teknisk service (totalt ca 40.000 m2, ca. 50% ovan mark)  20.000 
- inkluderer garderober, kök, farmaceptisk produktion, sterilcentral, tvätteri, förråd mm. 

Särskilda funktioner
Patienthotell (ca. 100 rum á 50 m2) 5.000  
Föreslagna utåtvända funktioner i markplan  10.000 

Ytor totalt ovan mark  270.000

Ytor för plan under mark
Plan U1 under kvarteren – teknik och servicefunktioner – ca 59.000 m2 
inkluderar  
- tekniska funktioner, bränsleceller, el-teknik mm. 
- andel av garderober, kök, farmaceptisk produktion, sterilcentral, tvätteri, förråd mm. 
- utrustning och sängcentral, varuintag och avfall, Cross docking station  
- ev. djuravdelning mm 

Plan U1 under platsen – parkering för patienter och besökande ca 14.000 m2, totalt ca 450 P-platser. 
Plan U2 under kvarteren –  parkering för anställda och studerande ca 59.000 m2, totalt ca 1950 P-platser.

Sjukhuslokaler 

Allmänt
Byggnadskropparna och kvarteren tillgodoser dagsljusinsläpp till alla patient- och arbetsrum. Modulen i 
byggnadskropparnas längdriktning är 7,5 m som kan underindelas i 2 eller 3 för att möjliggöra inredning av respektive 
operationsavdelning, sängavdelning, laboratorie och kontor. 

Sjukvård i plan 6, 7, och 8
Sängliggande patienter är placerade i komplexets översta våningar med ljus, utsikt och närhet till relevanta behandlings- 
och forskningsfunktioner. Varje enhet har 12 sängrum med tillhörande arbetsstation, vakt-, personal- och birum. Varje 
sängavdelning består av två enheter motsvarande totalt 24 sängar och antalet enheter kan ökas eller reduceras efter 
behov. Sängrummen utgörs företrädesvis av enkelrum med modulmått om 3,75 m. Kontor, personalrum och birum kan 
ha modulmått på 2,5 m. 

Laboratorier och forskningsavdelningar i plan 4 och 5 samt i flyglarnas plan 6-8.
Alla forsknigsytor är fullt dagsljusbelysta. Rummen är generella och flexibla och kan organiseras mellan kliniska-, 
patientnära- och forskningslaboratorier i en senare planläggningsfas. 

Kliniska lab är processorienterade, mindre knutna till undervisningsfunktioner, men utför en stor serviceaktivitet för 
dagvårdsavdelningarna, mottagningarna och sängavdelningarna. De kan därför innehålla provtagningsfasciliteter i de 
enskilda klustren och friare placering av själva laboratorieytorna. 
Forskningslaboratorierna har en stor fördel av närhet till mottagningarna och placeras därför centralt i komplexet i plan 
4 och 5 mellan behandlingsplanen och sängavdelningarna. Integrerat i områdena finns rum för studerande och 
stipendiater etc. Forskningsavdelningar kan organiseras på enskilda plan eller fördelas över flera. Gererellt är alla 
samlingsrum, möteslokaler och andra uppehållsytor placerade mot Karolinska Plan i närheten av alla läkarkontor.  



Därigenom skapas en attraktiv miljö för det utbyte av kunskap mellan läkare och forskare som är fruktbart för 
utvecklingen från forskningsresultat till behandlingsmetoder. 

Laboratorieplanen kan inrättas i många kombinationer av enkelrum och storrumslab- och kontor. Lab-modulen är 3 m 
vilket motsvarar 5 moduler inom 2 byggnadsmoduler om 7,5 m. Kontorsmodulen kan variera mellan 2,5 till 3 meter. 
Vid den assymetriska mittpelaren kan gånglinjer etableras centralt i våningsplanen. 

Operations- och intensivavdelningar i plan 3
De ca 25 operationssalarna fördelas i två enheter i byggnad 02 för thorax, neuro och närliggande traumacenter och i 
byggnad 06 för onkologi, barn etc. 
Operationsenheterna placeras i närheten av bilddiagnostik och de respektive specialiteternas intensivenheter. Detta 
möjliggör samlade övervakningsenheter inom varje intensivområde. Operationssalarna har modulmått om 7,5 m. 

Bilddiagnostik i plan 2 och 3
Bilddiagnostik med tillhörande funktioner är placerad omkring Karolinska Plan i två lager för dagvård i plan 2 samt för 
operation och intensiv i plan 3. 
Väntrum för patienter orienteras mot platsen, rum utan dagsljusinsläpp placeras mellan patient- och personalområdena.  

Mottagningar och dagvårdsavdelningar
Mottagningar och dagvårdsavdelningar ligger som ett genomgående och sammanhängande lager i byggnadernas plan 2, 
en våning ovan platsen. Tillträde till området sker antingen via huvudentrén och förbindande gångbroar, eller via de 
separata respektive entréerna direkt från platsen. Därmed kan de patienter som redan känner sin destination, enkelt nå 
sitt mål i en avgränsad del av det stora komplexet. Vid de enskilda ankomstområdena etableras väntzoner och 
receptioner så att patienterna kan mottas och registreras i en tillmötesgående och överskådlig miljö. 

Konstruktion 

Den generella stommen för de nya sjukhusbyggnaderna utförs med pelare och balkar av stål. Pelarna är av valsade 
kvadratiska fyrkantsprofiler och balkar är av svetsade lådprofiler. Byggnaderna har en pelarlinje i fasad och en 
pelarlinje i huskroppen. Modulen i byggnadskropparnas längdriktning är 7,5 m som kan underindelas i 2 eller 3 för att 
tillgodose inredningar av respektive operationsavdelning, sängavdelning, laboratorie och kontor. Bjälklagen utförs av 
förspända pågjutna plattbärlag med ingjutna kyl- och värmerör. Byggnaden stomstabiliseras av trapp- och hisschakt i 
betong placerade i gavlarna och i husmitt. Den generella stommen dimensioneras för att klara såväl vårdsalar och 
operationssalar som kontor och laboratorier. Endast byggnadsdelar vilka rymmer verksamhet som exv. strålbehandling 
och magnetröntgen kräver stommar med högre lastkapacitet. De platsgjutna bjälklagen ger en god flexibilitet med 
möjlighet till framtida håltagningar. 

Fasaderna utgörs av våningshöga glaspartier. Partierna består av två-glas isolerrutor med både täta och genomsiktliga 
delar.

I källarvåningarna består ytterväggarna av prefabricerade betongelement. Pelarna består av betong i garagevåningen och 
av stål i installations- och servicevåningen. 
Grundläggningsförhållandena är mycket goda på sjukhusområdet varför byggnaderna kan grundläggas med sulor på 
packad sprängbotten. Golvet i lägsta källarvåning består av en betongplatta på mark. 
Taken utförs som plana terrasstak med invändig avvattning. Terrassbjälklaget består av DUO-tak med två lager 
mebranisolering med mellanliggande cellglasisolering. 
P-garaget i en våning, under torget utförs med en stomme av prefabricerade betongpelare med en delning 17x7,5 m. 
Bjälklaget består av ett platsgjutet pelardäck. Däcket kompletteras med en terrassuppbyggnad.  



Säkerhet 

Säkerhetsaspekter för transporter av farligt gods på Norra Länken och Solnavägen

Norra Länken utgör en primär transportled för farligt gods varav ca 90 % utgörs av brandfarliga vätskor som bensin och 
dieselolja. Även om sannolikheten för läckage till följd av trafikolycka och att vätskan antänds är relativt låg, så måste 
hänsyn tas till detta scenario vid planeringen av det nya sjukhusområdet. Gällande övriga farligt godstransporter som 
gaser och explosiva ämnen är riskfaktorn så låg att det ej är rimligt att vidta åtgärder vid byggnation för att reducera 
dessa risker. Om Norra Länken utförs med överdäckning begränsas konsekvenserna av en olycka med brandfarliga 
vätskor till vägen, med undantag för om olyckan inträffar i anslutning till överdäckningens mynning. 

Solnavägen utgör en sekundär transportled för farligt gods (dvs. ingen genomfart). Solnavägen kan även utgöra 
omledningsväg vid stopp på Norra länken, vilket kan innebära ett ökat antal farligt godstransporter på vägen förbi det 
aktuella området, men detta bedöms dock ske under en relativt begränsad tid. Sannolikheten för läckage till följd av 
trafikolycka och att vätskan antänds bedöms dock vara av den grad att hänsyn till detta måste tas vid planeringen av det 
nya sjukhusområdet. 

Riskreducerande åtgärder

Byggnaderna dimensioneras så att utrymning kan ske tillfredställande även om en större del av fasaden som vetter mot 
Norra Länken respektive Solnavägen blockeras pga. exempelvis en pölbrand på en av vägarna. Detta har beaktats vid 
placering av entréer och utrymningsvägar. 

Fasader som vetter mot Norra Länken resp. Solnavägen utförs i obrännbart material som skydd mot värmestrålning för 
att reducera risken för brandspridning in i byggnaden. Fönstren uppfyller lägst brandteknisk klass E 15, vilket medför 
en halvering av den infallande värmestrålningen. De höga byggnaderna samt att Norra Länken går i ett dike innebära att 
kritiska strålningsnivåer enbart uppnås inom en begränsad höjd av byggnaden. Det bedöms även finnas alternativa 
åtgärdsutföranden avseende fönsterutformning som t ex sprinkling av byggnaden kombinerat med temperaturtåligt glas 
(300/30-glas). 

För att reducera konsekvenserna av att brandgaser sprider sig in i byggnaden förses tilluftsventilationen med detektorer 
som stänger lufttillförseln om brandgaser kommer in i systemet. Tilluftsventilerna placeras bort från vägarna för att 
ytterligare minimera spridning av gaser in i byggnaden.  

Verksamhet där det finns begränsad möjlighet att vidta åtgärder som reducerar risknivån tillräckligt placeras ej i de 
nedre planen mot Norra Länken och Solnavägen. Exempel på sådan verksamhet är bl.a vårdsalar med sängliggande 
patienter och  personintensiva lokaler som samlingssalar och restauranger. 

För att undvika att det vistas större mängder människor i området mellan transportleden och byggnad utformas mark 
och byggnad så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 
Exempel är att minimera antalet entreér som vetter på Solanvägen och Norra Länken samt att ej förlägga torg, öppna 
platser och funktioner som exempelvis uteserveringar i detta område. 

Försörjning och logistik 

Distributionssystem och energiförsörjning
Försörjningssystemen inom Karolinska Sjukhuset skall utformas i samverkan med avsikt att uppnå synergieffekter i 
miljöeffektiva lösningar för energiförsörjning/användning, VA-hantering och avfallshantering. 
Energiförsörjning skall vara småskaliga och bestå av husegna system som via lokala kvartercentraler är 
sammankopplade i ett lokalt nätverk så att de bildar ett försörjningssäkert kluster. 
Kvartercentralen svarar för energiförsörjningen inom ett kvarter eller grupp av byggnader. 
Med denna lösning följer att försörjningssystemet alltid är optimalt dimensionerat och anpassat till den aktuella 
byggnadsvolymen. Vid en tillkommande etapp bygger man en ny kvarterscentral. 



Centralen placeras under marknivå i centrum av kvarteret vilket ofta är en under en innegård. Detta medför korta 
distributionsvägar samt minimal påverkan av elektriska och magnetiska fält från nätstationer till arbetslokaler. 
Eftersom vissa tekniska lösningar ännu inte är ekonomiskt lönsamma eller har provats i större skala, ska systemen 
utformas med stor flexibilitet i valet av energikällor. 

El- och värmeenergi produceras i bränsleceller vilka har väldigt hög driftsäkerhet och inga utsläpp av miljöfarliga 
produkter.
I ett inledande skede kan en kombination med mikroturbiner vara ett ekonomisk fördelaktigt alternativ. 
Systemets uppbyggnad möjliggör även försörjning via eget kraftvärmeverk eller mer konventionella lösningar som 
fjärrvärme. 

För att säkerställa en hög driftsäkerhet vid lokala driftavbrott samt för att utjämna belastningstoppar inom Karolinska 
Sjukhuset utförs en kulvert exklusiv för tekniska installationer.  
Kulverten ansluter samtliga byggnader och kvarterscentraler inom området vilket möjliggör underhåll, utbyggnad och 
kompletteringar av befintliga system utan att påverka sjukhusets dagliga rutiner samt medför att hela nätet blir 
redundant dvs. vid avbrott på en kvartercentral kopplas energi in från någon av de övriga kvartercentralerna. 

Nätverket används även för distribution av köpt respektive såld energi. 

Överskottsenergi kan säljas till intilliggande fastigheter, främst KI, gamla KS. Vid en utbyggnad av norra 
stationsområdet kan även försäljning till detta område bli aktuellt. 

Systemutformning
Systemen utformas dels som grundsystem dels som tilläggssystem. 
Grundsystemen utformas för att täcka behoven vid normala driftsfall. 
Där så krävs, kompletteras grundsystemet med lokala system specialdesignade för det ändamålet. 

Vatten och avlopp

De ekonomiska förutsättningarna för att bygga ett reningsverk för rening av avloppsvatten utreds. 
Möjlighet att koppla in övriga närliggande områden och byggnader är en förutsättning för lönsamhet. 
Avloppsvattnet renas lokalt för att reducera innehåll av tungmetaller och andra miljöskadliga ämnen. Merparten av 
fosforn i BDT-vatten, urin och fekalier kan återföras till jordbruket. 
Rötslammet används som bränsle. Energin i avloppsvattnet återvinns till området. 

Dagvatten samlas upp och recirkuleras. Möjliga användningsområden är fontäner, dammar, renhållning, bevattning, 
sprinkler. Ej utnyttjat dagvatten omhändertas via LOD inom området.

Vattensnåla installationer väljs för att minska vattenförbrukningen med minst 50 % jämfört med genomsnitt för dagens 
sjukhus.
Systemen utförs ringmatade för att uppnå redundans samt ges en utformning som undviker risken för legionella. 

Värme och kyla

Systemtemperaturerna väljs nära rumstemperatur för att ge en stor flexibilitet i valet av energikälla, vara självreglerande 
samt maximera uttaget av ”frikyla” dels från luften dels via borrhål i berget. 
Systemen för grundvärme/grundkyla kan utföras på olika sätt, där aktiv lagring av värme och kylenergi i stommen är en 
grundläggande princip. 

En metod är att ladda stommen är via ingjutna rörslingor mitt i bjälklaget. Slingorna förläggs modulanpassat med väl 
definierade håltagningszoner. Inga ingjutna kopplingar får förekomma. 
Lokal produktion av tilläggsvärme sker via spillvärme från bränslecellerna. 
Lokal produktion av tilläggskyla sker via absorptionskylmaskiner, vilka drivs av spillvärme från bränslecellerna. 
Inom byggnaden sker försörjning från något av de gemensamma schakten. I schakt på respektive plan, monteras 
utrustning för anpassning, efterbehandling och individuell styrning av medieflöden. 
Redundans uppnås genom att koppla samman systemen mellan två schakt. 



Medicinska gaser

Systemet byggs upp med två separata försörjningscentraler placerade diametralt inom området. Varje central 
dimensioneras för hela sjukhusets behov så att de utgör varandras reserv. 
Matning fråncentral fram till tryckvakt i respektive plan skall ske vid helt skilda vägar. 

Ventilationssystem

Ventilationssystemen utformas med centrala fläktrum på översta planet. Varje huvudschakt förses med ett centralt 
aggregat. Varje aggregat förses med värmeåtervinning med hög temperaturverkningsgrad (minst 80 %) samt möjlighet 
till evaporativ kyla. Förvärmning av uteluften vintertid sker via luftsolfångare integrerade i byggnaden. 
Försörjning sker från något av de gemensamma schakten. På respektive plan i schakt, monteras utrustning för 
anpassning, efterbehandling och individuell styrning av medieflöden. 
Hela systemet utförs flexibelt med zoner för lokal styrning av drifttid, VAV-utförande, närvarostyrning etc. 
Plats reserveras i fläktrum och i schakt för komplettering med lokala system för speciella applikationer. 

Sopsug

En intern sopsugsanläggning installeras inom området. Systemet används främst för sopor som skall deponeras. Sopor 
som kan komposteras omhändertas inom området för utvinning av metangas.

Rörpost

Ett internt rörpostsystem installeras inom området. 

Tvättsug

Ett internt tvättsugssystem installeras inom området. 

Styr- och övervakningssystem
Alla styr och övervakningssystem skall vara datoriserade och integrerade mellan de ingående installationssystemen för 
att kopplas in till ett överordnat datoriserat system för hela området. 
Det överordnade systemet skall vara redundant och uppbyggt med öppen källkod för maximal flexibilitet. 
Samtliga system, komponenter och enheter väljs så att de uppfyller industristandard och utbytbarhet. 

El-system
Försörjning till våningsplanen sker via separata schakt för el och tele. Inom varje våningsplan finns elrum och telerum 
där tekniska centralapparater monteras. Placering av el- och teleutrymmen är placerad med hänsyn till att ledningar ej 
överstiger sin maximala längd. 

Avbrottsfri kraft
Vid ett fullt utbyggt system med bränsleceller kommer Karolinska Sjukhuset erhålla 100% avbrottsfri kraft. Under tiden 
fram tills sjukhuset står färdigbyggt ca: 2020 kommer befintliga reservkraftaggregat nyttjas samt ett decentraliserat 
system med UPS installeras. 

Lokal uppbyggnad av telesystem inom byggnad
Säkerhetssystem (inbrottslarm, passerkontroll, CCTV, Brandlarm), byggs upp som ett lokalt system i varje byggnad. 
Systemen uppkopplas mot bevakningscentral via den gemensamma kommunikationsplattformen. 
Säkerhetssystem skall byggas flexibelt så att det lätt kan sektioneras och förändras i behörighetsområden för besökare, 
patienter och anställda. 
IT-system (datakommunikation, IP-telefoni, TV) anordnas för både trådbunden och trådlös kommunikation.  
Systemen ihopkopplas med övriga sjukhuset genom den gemensamma kommunikationsplattformen inom sjukhuset. 
Telefonsystemet är både ett traditionellt trådbundet nätverk samt ett trådlöst system för rörlig personal. Telefoner 
kommer att vara IP-telefoner. 
För distribution av TV-signaler nyttjas datanätet. TV-utbudet distribueras från centrala platser ut till sjukhusets TV-
mottagare. Genom att nyttja IP-TV kan kanalutbudet i princip bli individuellt för varje nyttjare. Möjligheter att sända 
lokala TV-kanaler och information på informationsskärmar till personal och besökare kan anpassas individuellt för 
varje hus/våningsplan/informationsskärm.  



IT-Data
Ett gemensamt kommunikationsnät byggs mellan de olika byggnaderna. Nätet byggs ringformat så att redundans 
erhålls. Nätet anordnas med fiberkablar som förläggs i installationskulvertar. Trådlös kommunikation anordnas inom 
området och mellan de olika byggnaderna. 
Datacentraler, driftcentraler, bevakningscentraler ansluts till nätet. 
Kommunikation anordnas med flera externa anslutningspunkter för redundant förbindelse med omvärlden. 
Kommunikationsnätet kommer att vara ett höghastighetsnätverk med möjlighet till överföring av stor 
informationsmängd. 

Kommunikationsplattform
Inom sjukhuset skapas en gemensam kommunikationsplattform. Kommunikationsplattformen skall användas som en 
länk för telesystem att kommunicera med likadana system inom andra delar av sjukhuset. Kommunikationsplattformen 
ger även möjligheter för tekniska system att utbyta information med andra system. Exempelvis kan 
passerkontrollsystemet sammankopplas med personalregistret för uppdatering av passagebehörigheter när personal 
byter arbetsplats eller slutar sin anställning. Kommunikationsplattformen ger en flexibilitet som bland annat möjliggör 
att en funktion (exempelvis säkerhetspersonal, driftpersonal) med enkelhet kan flyttas eller vara åtkomlig var som helst 
inom sjukhuset eller från annan plats utanför sjukhuset om behov uppstår.  




