






























synergia · 1

vi vill bygga ett sjukhus för en integrerad högkvalificerad medicinsk verksamhet i 
ständig förändring – där vård, forskning och utbildning samverkar, och där det dag-
liga mötet mellan människor med olika inriktning oavbrutet leder till nya framsteg i 
strävan att ge människor i Sverige och världen bästa tänkbara livsvillkor.

vi vill grunda detta sjukhus på moderna synsätt på ett hållbart samhälle, på 
en levande stad, på en kvalificerad sjukvård och ytterst på positiva relationer mellan 
människor.

vi vill därför låta medicinska verksamheter ständigt interagera, flera universi-
tet ständigt befrukta varandra och stadens liv stimulerar invånarna – så att allt sam-
mantaget ständigt blir större än de ingående delarna var för sig – synergia!

detta vill vi göra detta genom att:
• forma byggnader med egen stark identitet
• forma en plats som förenar ett av världens främsta universitetssjukhus och ett av 

världens ledande medicinska universitet 
• forma en multiflexibel väv med lokaler för vård, forskning och utbildning i stän-

dig förändring
• forma en miljö som stödjer alla mänskliga behov av omtanke, empati och trygghet
• forma en stadsdel som sjuder av mänskligt liv alla tider på dygnet

SAMHÄLLET

En tät och levande stad
Platsen för Karolinska Universitetssjukhuset har goda förutsättningar för en tät och 
levande bebyggelse med närhet till parker inom stadsdelen och till angränsande grön-
områden.

En långsiktigt hållbar stad kännetecknas av god integration mellan ett flertal verk-
samheter och funktioner på ett sådant sätt att stadsdelen får ett liv under dygnets alla 
timmar. Sjukhuset med sin verksamhet dygnet runt, och sina utåtriktade servicefunk-
tioner, blir en motor i detta stadsliv. 

En ny bebyggelse inom Norra Stationsområdet förlänger Vasastadens befintliga 
kvartersstruktur in i det nuvarande sjukhusområdet. Nya och befintliga stadsrum 
bildar en kontinuerlig stadsväv. 

En grön stadsdel i en grön omgivning
Det nya universitetssjukhuset knyts till viktiga parker och grönområden som Haga-
parken och Karlbergs slott genom nya landskapselement. Ett utformningskoncept 
med karakteristiska organiska linjer formas med hjälp av träd, beläggningar och vat-
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ten längs existerande förbindelselinjer och existerande grönområden från Karolinska 
Institutets parkmiljö och in i det nya sjukhusområdet. 

Vegetationsbältena slingrar sig genom den centrala Karolinska parken, och in-
ordnar denna i helheten, och fortsätter förbi Eugeniahemmet. En gångförbindelse 
etableras över Uppsalavägen till Hagaparken. De karaktäristiska gröna linjerna binder 
samman existerande landskapkvaliteter i området – och knyter detta till en samman-
hängande och genomgående grönstruktur.

Sjukhuset fullbordar vetenskapsaxeln
Med sjukhusets placering etableras en axel från Karolinska institutet i väster, över 
Karolinska plan till Nya Karolinska Universitetssjukhuset och vidare österut genom 
den vackra Karolinska parken, över en ny gång- och cykelbro mot Brunnsviken, där 
den ansluter till befintliga gång- och cykelleder till AlbaNova, Universitetet och 
KTH. Denna axel med sina många rika miljökvaliteter binder rumsligt ihop veten-
skapsstaden. Sambanden inom denna förstärks också genom ett utbyggt gång- och 
cykelvägnät, samt en anpassning av busstrafiken, som passerar Karolinska Plan. En 
ny gång- och cykelväg längs Värtabanans banvall genom Bellevueparken etableras.

Stockholm Bioscience
Med sin nära koppling mellan forskning och tillämpning i den kliniska miljön utgör 
Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Karolinska Institutet en attrak-
tionskraft för biovetenskapliga verksamheter som vill etablera sig i detta vetenskap-
liga internationella centrum. Den nya stadsdelen vid Norra Station blir platsen där 
dessa verksamheter kan manifestera sig i en spännande bebyggelse med formstark 
arkitektur som ger en klar identitet som kännetecknas både av högteknologi och 
miljömedvetande. Stockholms och Karolinskas position på den biomedicinska och 
bioteknologiska världskartan förstärks.

En hållbar resursanvändning
En långsiktigt hållbar stadsdel måste byggas med respekt för lokala resurser, och an-
passa sig till stadens mått, möjligheter och begränsningar. 

Genom energieffektiv användning av värme, kyla och el minimeras påverkan på 
miljön. För den nya sjukhusbebyggelsen förselås en kombination av miljövänlig 
fjärrvärme och bergvärme. Fjärrvärme används då som sekundär resurs när bergvärme 
inte är tillräckligt, och som reserv för att tillgodose kravet på driftsäkerhet. Värme tas 
ut vintertid och återladdas sommartid. Energi kan även hämtas från ventilation av 
tunnelbanetunneln och omvandlas till värme via värmepump.

Lokal produktion av energi
Värmelager i borrhål i berg bör kunna göras i sådan omfattning att värme och kyla 
kan levereras till övrig bebyggelse i stadsdelen. Solfångare och solceller placerade på 
sjukhusets byggnader omvandlar solenergi till värme eller till el i tillräcklig omfatt-
ning för att bland annat driva värmepumpar. 

Fjärrvärmesystemens returvatten från omgivande bebyggelse kan användas som 
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värmekälla till värmepumpar, vilket effektiviserar fjärrvärmens ledningsnät. Sjövatten 
som värmekälla kan kombineras med fjärrvärme och bergvärme eftersom Brunnsvi-
ken finns inom närområdet. En kulvert ansluts i så fall till Brunnsviken och vatten 
pumpas fram och åter till sjukhusområdet. Sjövatten kan användas både som värme-
källa till värmepump och som källa till kylning inom byggnaden.

Vatten som en resurs
En effektiv ytvattenhantering som fördröjer vatten både på sedumtak och i öppna 
magasin och kanaler i gator och gårdsrum reducerar belastningen på existerande 
infrastruktur. Dessutom stabiliseras klimatet i byggnadsmassan och energibehovet re-
duceras.  Detta tillför också stadsdelen större grad av biologisk mångfald och skapar 
en samlande visuell strategi för goda stadsrum och vackra omgivningar.

Miljöeffektiva transporter
Ett sjukhus genererar en stor mängd transporter. Från miljösynpunkt har framför allt 
arbetsresor, tjänsteresor och patient- och besöksresor stor påverkan på miljön, men 
även akuttransporter och godstransporter. Bilpool inom området, attraktiva cykel-
stråk och cykelparkeringar samt attraktiva linjedragningar och hållplatslägen för buss, 
tunnelbana och pendletåg är åtgärder som minskar denna belastning. 
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STADEN

Världsledande universitetssjukhus i Stockholms innerstad
Det nya sjukhuset bildar tillsammans med Karolinska Institutet en av de mest bety-
delsefulla platserna i världen för vård, utbildning och forskning inom det medicinska 
området. Här kommer världens ledande yrkesutövare inom den högspecialiserade 
vården att lägga grunden för nya innovationer och forskningsprojekt. Ett samlat 
institutionsområde etableras på detta sätt utefter Solnavägen, som utgör axel mellan 
Stockholm och Solna.

Stadsdelen Karolinska
Det nya universitetssjukhuset byggs inom en utvidgad stadsväv där nya gator, torg 
och parker integreras med Vasastadens viktigaste stadsrum och bildar en kontinuerlig 
kvartersstruktur mot innerstaden. Universitetssjukhuset med sitt förpliktigande inne-
håll, bioscience och bioteknologi med världsrykte, blir en del av en urban stadsdel 
med bostäder och arbetsplatser och också en del av Stockholms innerstad. Stadsde-
len får på detta sätt en tät och sammansatt bebyggelse med stor spännvidd samlad 
kring nya centrala stadsrum, och en puls och ett liv som en stor stad.

De nya stadsrummen Karolinska Plan, Karl XIII:s Gata, och Norra Stationplan bil-
dar tillsammans med de omvandlade stadsrummen Solnavägen, Norra Stationsgatan 
och Karolinska Parken grunden för den nya stadsdelen. Vasastadens befintliga gator 
binder samman den nya stadsdelen med Vasastaden och Stockholms centrum.

 Norra Stationsgatan blir ett viktigt gaturum som förmedlar sambandet mellan 
den nya och den gamla stadsdelen. Den ges en utformning som viktig stadsgata med 
stor bredd, planteringar och butiker. Den befintliga Norra stations-byggnaden får en 
framträdande plats. Den nya bebyggelsen på norra sidan av Norra Stationsgatan ut-
formas som slutna innerstadskvarter med bostäder och arbetsplatser. På en överdäck-
ning över Norra länken kan en friare bebyggelse för kontor och forskningsinriktad 
verksamhet etableras i anslutning till sjukhusets forskning och utbildning.

Vasastadens nord-sydliga gator förlängs in i den nya stadsdelen och ger därmed 
välkända gatuadresser för sjukhusets olika verksamheter. Dalagatan binder också 
ihop Karolinska stadens befintliga bebyggelse och Karolinska Parken med Vasapar-
ken och Norra Bantorget i Stockholms centrum. Hälsingegatan får motsvarande 
funktion. Den nya Karolinska parken blir på detta sätt en stadsdelspark med avgrän-
sande gator i en urban stadsstruktur. De nordsydliga gatorna ges en lutning för att 
överbrygga Norra Länken oavsett om överdäckning genomförs eller ej. 

Karl XIII:s Gata får en fortsättning österut och ansluter till ett gångvägssystem 
med  gång- och cykelbro mot Hagaparken. Härifrån når man även Stockholms Uni-
versitet i Frecati via Bellevue, liksom KTH-området.

Norrtullsgatan, som mynnar i Norrtullsplatsen ges en visuell fortsättning upp mot 
Karolinskas befintliga gatustruktur på höjden och förmedlar därmed den nya stads-
delens koppling till Odenplan och Vasastadens centrala delar. 

Karolinska Plan i korsningen mellan Solnavägen och den nya Karl XIII:s Gata blir 
även en central plats i en attraktiv urban stadsdel med arbetsplatser, bostäder, handel, 
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restauranger och nöjen. Solnavägen utformas som en stadsgata med allé och anslu-
tande bebyggelse i park mellan de två institutionsområdena. Karolinskas befintliga be-
byggelse omvandlas och kompletteras och får ett nytt innehåll med främst bostäder, 
men även arbetsplatser och service.  Dess gatustruktur inordnas i det nya mönstret.

En överdäckning av Norra Länken stärker ytterligare förutsättningar för en sam-
manhängande och samverkande stadsbebyggelse. 

Stadens puls dygnet runt
Sjukhusområdets stadsrum, med varierade platsformationer, liksom Karolinska 
parken, utgör en integrerad del av den nya stadsdelens gatustruktur. De nya sjukhus-
kvarteren inordnas i den nya stadsstrukturen där olika funktioner får egna gatuadres-
ser. Norra stationsområdets nya byggnadskvarter tillsammans med de omvandlade 
före detta sjukhuskvarteren kan ges en blandning av bostäder och arbetsplatser som 
ger ett liv under en stor del av dygnet. 

Sjukhusets och institutets stora flöden av människor skapar tillsammans med bo-
ende och arbetande i stadsdelen en täthet och ett mänskligt liv under en stor del av 
dygnet. Detta skapar en efterfrågan på handel och annan service som butiker, kaféer, 
restauranter och även kulturutbud. 

Ett tydligt, enkelt och flexibelt trafiksystem 
Trafiksystemet inom Norra Stationsområdet och Karolinska sjukhusområdet gör 
att Vasastaden och Solna vävs ihop på ett naturligt sätt, såväl strukturellt som funk-
tionellt. Gatusystemet är öppet och ger en enkel och tydig koppling mot Norrtull 
och Uppsalavägen. Solnavägen, Solna Kyrkväg, Norra Stationsgatan, S:t Eriksgatan, 
Sveavägen och Uppsalavägen ingår i huvudnätet, övriga gator ingår i ett  lokalnät. 

Huvudnätet är dimensionerat för trafiksituationen år 2015. Solnavägen norr om 
Vetenskapsgatan har dessutom längsgående busskörfält i vardera riktningen, vilket 
ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft och möjliggör en framtida övergång till spår-
väg. Körfältet används även för högersvängande trafik i anslutning till gatukorsning-
ar. Angöring till fastigheter kan ske längs S:t Eriksgatan och Norra Stationsgatan, 
medan angöring utmed övriga huvudgator främst sker via intilliggande lokalgator. 

Enkelt att hitta till området
Besökstrafiken till Karolinska Universitetssjukhuset leds till Karolinska plan på föl-
jande sätt.

• Norrifrån på Uppsala vägen via Haga Södra, Karolinska vägen västerut och Solna-
vägen söderut.
• Västerifrån på Norra Länken och Klarastrandsleden via avfart till Solnabron och 
Solnavägen norrut.
• Österifrån på Sveavägen via Norra Stationsgatan och Solnavägen norrut.
• Från Fridhemsplan, S:t Eriksplan och Odenplan via Torsgatan och Solnavägen 
norrut.
• Från Solna Centrum via Solnavägen söderut.
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Godstransporter angör området norrifrån via Karolinska vägen till ett godsintag i 
norr. Detta skapar ett tydligt och enkelt system för godsleveranser och gör att ingen 
godstrafik behöver belasta lokalnätet.

Ambulanstransporter angör norrifrån via Haga Södra, Karolinska vägen västerut 
och Parkgatan söderut. Söderifrån och västerifrån angör ambulansen via Solnabron, 
Solnavägen norrut, Vetenskapsgatan österut samt Parkgatan norrut. Österifrån angör 
ambulansen via Norra stationsgatan västerut och Parkgatan norrut. Helikoptertran-
sporter angör helikopterplattan från väster och öster inom befintliga luftkorridorer.

Lättillgänglig inomhusparkering
Besöksparkering sker i ett centralt beläget och lättillgängligt garage under mark, som 
nås från Karolinka plan. Här inryms även Universitetssjukhusets bilpool, som även 
kan nyttjas av patienthotellets gäster. Karolinska plan blir en naturlig orienterings-
punkt för alla besökare som angör med bil till området. Ytterligare två garage under 
mark finns för anställda och studenter, dels i norra sjukhusområdet som nås från 
Karolinska vägen, dels i den södra delen som nås från Eugeniagatan. 

Kollektivtrafiken ges högsta prioritet 
Kollektivtrafiken till området, buss och tunnelbana, har hållplatser och station vid 
Karolinska plan. Karolinska plan blir områdets naturliga kollektivtrafikcentrum, även 
om några busslinjer också trafikerar viktiga huvudgator. Tunnelbanans gröna linje 
förutsätts förlängas från Odenplan till en ny station vid Karolinska plan och upp-
gångar mot denna samt mot Torsplan. Flera stombusslinjer anpassas så att de angör 
sjukhusområdet vid Karolinska Plan och i nordöst och även dras vidare till Solna 
centrum. Busshållplatser och tunnelbaneuppgångar organiseras för en bekväm över-
gång mellan trafikslagen. Två stombusslinjer passerar också samma hållplats vid Häl-
singegatan, vilket möjliggör övergång. Övriga busslinjer förutsätts trafikera området i 
samma omfattning som i dag, men anpassas till den nya tunnelbanesträckningen. 

Den planerade Citybanan kan få en station vid Odenplan, med uppgång vid 
Vanadisplan. Hälsningegatan och Parkgatan blir då förbindelse för gående till sjuk-
husområdet.

Någon av stombusslinjerna kan anpassas för att passera Odenplan, Vanadisplan 
och Karolinska Plan, och därmed ge en god koppling mellan de olika kollektivtrafik-
slagen. Konvertering till spårvagn för denna skulle också vara möjlig.

Bästa förutsättningar för gång- och cykeltrafiken
Gångbanorna utmed samtliga gator utförs med en generös bredd. Flera gator utfor-
mas som attraktiva alléer. Gångstråken får i flera fall en genare förbindelse än stråken 
för biltrafik. Flera viktiga gångstråk, främst i öst-västlig riktning, förläggs till attraktiva 
grönområden och kan utnyttjas även för cykeltrafik. Cykeltrafiken till området sker i 
huvudsak på cykelfält utmed huvudgatorna och som blandtrafik alternativt cykelfält 
utmed lokalgatorna. 
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Trafik vid försenad eller utebliven överdäckning
Om överdäckningen över Norra Länken och järnvägen försenas eller uteblir föreslås 
att den nord-sydliga kopplingen mellan den nya stadsdelen och Vasastaden unde-
rättas genom att Hälsingegatan och Parkgatan görs genomgående genom broför-
bindelse över Norra Länken och järnvägen. Avfarten från denna till Solnabron för 
norrgående trafik byggs inte, vilket gör att trafiken får angöra via Norra Stationsgatan 
på samma sätt som i dag.

Riskscenarios för farligt gods
Med hänsyn till transport av farligt gods på Norra Länken och Solnavägen placeras 
sjukhusets olika verksamheter med tillräckligt avstånd från transportlederna. 

Den vanligaste transporten av farligt gods utgörs generellt av brännbara vätskor, 
vilka vid en olycka och utsläpp exempelvis kan medföra en omfattande brand. 
Klass 1 – övriga typer är betydligt mindre förkommande men medför en större 
konsekvens. Olika olycksscenarios förutsätts senare studeras utifrån sannolikhet och 
konsekvens.

Om överdäckningen av Norra Länken försenas eller uteblir krävs att byggnadernas 
fasader utförs med täta gavlar mot Norra Länken. Genom obrännbara fasadmaterial 
och brandklassade fönster i gavlarna skapas ett skydd mot olyckor med farligt gods. 
Flyglarnas stommar kan också uppföras rasdämpande.

Genom att utnyttja höjdskillnaden mellan sjukhusområdet och Norra Länken, 
kan verksamheten lokaliseras relativt nära denna. Byggnadernas struktur med flyglar 
medför att det endast är gavlarna som ligger parallellt mot Norra Länken. Övriga 
fasader är placerade vinkelrätt mot Norra Länken eller på ett betydligt större avstånd, 
vilket är gynnsamt. Med ett olycksscenario på en icke överdäckad Norra länk ger 
preliminära analyser att kombinationen av höjdskillnaden, det horisontella avståndet 
och byggnadstekniska åtgärderna är tillräckliga. Även för bostadsbyggnaderna place-
rade söder om Norra länken är höjdskillnaden en fördel.

Sjukhusbyggnaderna mot Solnavägen av flyglar med gavlar orienterade parallellt 
mot Solnavägen har en liknande struktur. Även i dessa delar kan stommarna uppfö-
ras rasdämpande, fasaderna obrännbara och antalet fönster eventuellt begränsas eller 
utföras brandklassade i gavlarna.

Genom att utforma Solnavägen med en tvärlutning mot ett centralt placerat dike 
kan ett riskscenario tänkas utgöra en rännilsbrand i Solnavägens mitt, vilket gör att 
byggnaderna kan placeras relativt nära Solnavägen. Mängden transport av farligt 
gods på Solnavägen är också betydligt mindre än på Norra Länken. Aulabyggnaden 
har en glasad exteriör men ges en inre tät vägg mot salen. Angränsande cafédelar på 
östra sidan ges erforderligt avstånd från Solnavägen.

Trafikbuller
Om överdäckningen av Norra länken och järnvägen försenas eller uteblir krävs att 
hänsyn till detta tas vid detaljutformningen av byggnaderna. För sjukhuset bör räk-
nas med att lokaler som ska kunna användas för vård ska uppfylla krav för bostäder 
med avseende på inomhusnivåer. Detta innebär fönster med hög ljudreduktion. För 
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att tillgodose öppningsbarhet med samtalsmöjlighet kan särskild fönsterkonstruktion 
användas. Man kan även överväga ljudavskärmande glasväggar mot gårdarna. Ge-
nom att anslutande bebyggelse i söder utformas som slutna kvarter kan dessa använ-
das för bostäder där minst hälften av rummen får acceptabel ljudnivå utomhus.

Solnavägens trafiknivåer ger mindre bullerproblem och förutsätts kunna lösas ge-
nom ljudåtgärder av standardnivå i fasad. För ny och befintlig bebyggelse som vetter 
mot helikopterlandningsplatsen förutsätts ljudnivåer tas om hand genom ljudåtgär-
der i fasad.
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OMRÅDET

En samlande entréplats 
Karolinska plan utformas som ett samlande och karaktäristiskt stadsrum tvärs över 
Solnavägen och bildar entréplats till såväl det nya universitetssjukhuset som till 
Karolinska Institutet. Entréplatsens långsträckta form från institutet i väster och in i 
sjukhuset i öster symboliserar symbiosen mellan de båda institutionerna där forsk-
ning, undervisning och behandling är delar av en större helhet. Sjukhusets entré-
byggnad på östra kortsidan svarar mot institutets befintliga administrativa centrum 
på den västra.

En organiskt formad byggnad utefter norra sidan av platsen förbinder torgets båda 
sidor av Solnavägen med varandra genom inomhuspassager såväl över som under 
mark. Byggnaden innehåller på institutets sida centrala undervisningsdelar med bland 
annat en stor aula, samt foajé för patienthotell med forskarlägenheter, och på sjukhus-
tes sida undervisningslokaler, bibliotek samt administration. Torget har en måttfull 
skala med grönska och vatten, samt trapparrangemang och uteserveringar. Entrébygg-
naden i öster förmedlar en mänsklig skala till sjukhusets rationella struktur.

Karolinska Plan är också central plats för kollektivtrafik i området med busshåll-
platser och tunnelbanestation, samt taxihållplats. Här finns även infart till besökspar-
kering. Karolinska plan kan färdigställas som stadsrum i universitetssjukhusets första 
byggnadsetapp helt oberoende av besluts- och genomförandeprocess för en över-
däckning av Norra länken.

Sjukhuskvarter med stark egenart
Sjukhusets kvarter byggs upp som en övergång mellan en öppen och en tät stad, 
med ett mellanting mellan kvarter med stenstadens storlekar och Karolinskas hus i 
park-struktur. Stadsstrukturen binds samman av gator och en grönstruktur, som ska-
par igenkännbarhet och flöden alla dygnets timmar genom vackra, gröna och urbana 
omgivningar.

Samtliga kvarter har sina egna gatuadresser, men är också sammanbundna via ett 
internt kommunikationsstråk med inglasade broar i alla våningar utom bottenvå-
ningen, där gatunätet omger varje enskilt kvarter. Bottenvåningen utnyttjas i första 
hand för publika servicefunktioner.

Det nya sjukhuset är placerat centralt på tomten i ett nytt huvudgatunät som 
ansluter till det befintliga. Det nya sjukhusets huvudgator utgörs av den öst-västliga 
huvudaxeln Karolinska plan med förlängningen i Karl XIII:s Gata, samt de nya nord-
sydliga gatorna Forskargatan och Parkgatan. Axlarna förbinder och förenar såväl 
sjukhuset och institutet som Stockholm och Solna, och skapar den överordnade 
strukturen i den nya väven.

Det nya sjukhuset byggs upp av fem friliggande kvarter i fem och sju våningar. 
Mot söder utefter Karl XIII:s Gata samt mot nordväst utefter Forskargatan finns 
generella kvarter med flexibla strukturer för vård, forskning och undervisning. Mot 
öster utefter Parkgatan finns dels ett eget kvarter för högteknologiska verksamheter 
och akutfunktioner och dels det utbyggda befintliga forsknings- och laboratoriekvar-
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teret. Varje kvarter har egna entréer från gatan. Detta gör det möjligt för både anställ-
da, studenter och besökande att snabbt och effektivt röra sig till eller från sjukhusets 
olika funktioner.

Allt, nya och befintliga byggnader, liksom generella och speciella strukturer, binds 
samman internt genom en serie sammanhängande atrier, som tillsammans bildar ett 
galleri i flera våningar, samt genom glasade förbindelsegångar mellan kvarteren. De 
interna förbindelserna strålar samman i en entrébyggnad i tre våningar mot Karolin-
ska Plan. 

Kvarteret norr om Karolinska Plan innehåller även gemensamma administrativa 
funktioner i tre våningar och utgör samtidigt del av förbindelsen över Solnavägen till 
den nya aulan och patienthotellet inom Karolinska Institutets område.

De generella kvarteren får fem våningar över mark, varav bottenvåningen innehål-
ler publika funktioner, som service och entréer. De övre våningarna innehåller vård, 
forskning och undervisning. Byggnadernas höjd på fem våningar ansluter väl till 
befintlig bebyggelse. Detta bidrar till att volymerna blir fattbara och igenkännbara i 
den nya stadsstrukturen. Den relativt utbredda anläggningen ger stora sammanhäng-
ande våningsplan med flexibla gränssnitt mellan olika avdelningar, vilket också ökar 
byggnadernas tillgänglighet med direkta och korta förbindelselinjer.

Under mark finns tre våningar där de två understa innehåller teknik och kulvert 
för teknisk distribution, och det övre kulvert för varudistribution. Alla tre våningarna 
innehåller dessutom garage. Trapphus förbinder alla våningar över och under mark 
med varandra och med ett genomgående galleri genom hela anläggningen. Inlastning 
av gods sker via lastintag från Karolinska Vägen.

Högteknologi och akutfunktioner i eget kvarter
Högteknologiska avdelningar med kostsam utrustning som ska utnyttjas för flera 
specialiteter har samlats i en eget centralt placerat kvarter tillsammans med akutfunk-
tionerna. Detta gäller delar av bilddiagnostik med MR och CT, hjärtdiagnostik med 
angiografi och PCR samt dagkirurgi med utrustning som öppen MR, spiral CT med 
mera. Till akutfunktionerna som är stor användare av sådan utrustning hör även 
röntgen och observationsavdelningar, akut dygnkontinuerlig operation för alla spe-
cialiteter, kirurgisk intensivvård och hjärtkirurgi med kirurgisk hjärtintensivvård. 

Dock har strålterapi med tillhörande cancerbehandling förlagts till bottenvåningen 
i det södra kvarteret tillsammans med PET och nukleär medicin, då dessa utrymmen 
med strålningsbunkers och cyklotron för PET med sina tunga byggnadsinstallationer 
måste stå på mark och inte ryms i kvarteret för högteknologiska avdelningar.

Akutfunktionerna ligger avskilda från övrig verksamhet i detta kvarter runt en 
vertikal akutaxel med egna akuthissar. Hissarna ger ett effektivt samband till alla 
funktioner från helikopterlandningsplatsen på taket och akutmottagningen på bot-
tenvåningen. Genom att förlägga alla dessa funktioner i ett eget kvarter koncentreras 
dessa funktioner samtidigt som andra elektiva aktiviteter inte störs av akutverksamhe-
ten. Den centrala placeringen av högteknologi och akutfunktioner ger korta samband 
för transport av patienter till och från den intilliggande elektiva vården.
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Klara interna flöden
Den enkla och översiktliga strukturväven med sitt centrala överglasade galleri ger 
klara samband med översiktlig och effektiv l ogistik.

Nya utrymmen för gemensam forskning kan exempelvis samlas i ett av de generel-
la kvarteren längst i norr. Här ligger den i direkt anslutning till befintligt forsknings- 
och laboratoriekvarter och kan på lång sikt även utvidgas västerut över Solnavägen 
på institutets område. Satelliter för patientnära forskning förläggs företrädesvis strax 
söder ut i samma kvarter i de enskilda vårdavdelningarna på båda sidor om kommu-
nikationsstråket. Stråkets många mötesplatser möjliggör möten mellan forskare och 
kliniker från olika avdelningar, och inspirerar till utbyte av kunskap och nytänkande 
tvärs fack- och avdelningstillhörighet.

Undervisningsfunktioner fördelas i första hand inom tre områden. Gemensam un-
dervisning kan ske i den nya aulan väster om Solnavägen. En samlad forskningsnära 
undervisning kan få sitt centrum på bottenvåningen längst i norr med en spridning 
in i vård- och behandlingsområdena efter behov. Eftersom undervisningen inpassas 
i den generella strukturen kan lokaliseringen justeras med full flexibilitet i genomför-
andeprocessen eller vid senare behov.

En upplevelserik grön stadsdel
Gaturummen skapar igenkännbarhet och tillför mänsklig skala i den urbana situa-
tionen. Genom variation i gatu- och platsmöblering och gatubredder tydliggörs 
hierarkierna i gatunätet. Kanaler och vattenspel som utformningselement fördröjer 
regnvatten och tillför platsen speciella kvaliteter både funktionellt och visuellt. 

Taklandskapet på det nya universitetssjukhuset utgör en resurs som kan ge speci-
ellt rika kvaliteter både funktionellt och visuellt. För fördröjning av regnvatten kan 
även sjukhusets takytor utnyttjas genom sedumtak på de ytor där det är möjligt. 
Detta kan binda, förbruka och fördröja stora mängder vatten samtidigt som det sta-
biliserar temperaturen i byggnaderna, förlänger livslängden i taktäckningen och ger 
goda visuella kvaliteter till taklandskapen. 

Utformningen av den yttre miljön inom området såväl överordnat för vetenskaps-
axeln som för gårdsrummen, trädgårdar och parken tar sin utgångspunkt i de pauser 
och flöden som uppstår. På Karolinska plan är formspråket anpassat till stadsrum-
mets intimitetsgrad och detaljeringsnivå, parken till sin nivå, medan gårdsrummen är 
de mest detaljerade eftersom de är mindre och kommer närmare inpå människorna 
som vistas i miljön.

En grundläggande omsorg och omtanke om människorna på sjukhuset har lett 
till trädgårdar och uterum som är frodiga och överraskande men enkelt åstadkomna 
med vatten, konst och överraskande materialval. Landskapsrummen ska både betrak-
tas ovanifrån och upplevas i full skala. De ska utgöra ett stycke trädgårdskonst som 
ger berikande upplevelser och en pausplats.

Karolinska Parken
Karolinska parken är en viktig gemensam resurs för avkoppling och oformella möten 
samtidigt som den utgör en central del av den gröna axeln som knyter sjukhuset till 
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Nationalstadsparken runt Brunnsviken. Karolinska parken med sitt frodiga liv fung-
erar som rekreationsområde även för den omkringliggande stadsdelen.

Trädvegetationen kompletteras med frodiga planteringar med doftande och färg-
starka plantor. Planteringarna formas och läggs in mellan de stora och gamla träden 
som ränder anpassade till formspråket inom Vetenskapsaxeln. Parken kan också bli 
en referens till den gamla idén om sjukhus i park omgiven av hälsobringande kulti-
verad natur.

Ett nytt kapell integreras i parken och sluttningen mot dagen Norrbacka och blir 
ett ställe för stilla eftertanke. Kapellet kan rumsligt och formmässigt ingå i kullen 
med ett grön tak, och skapar en glidande övergång mellan sjukhusets strama form-
givning och det böljande landskapsgreppet i parken och vetenskapsaxeln.

Utbyggnadsprocessen
Byggnadsstrukturens uppdelning och generalitet gör det möjligt att bygga ut i min-
dre etapper anpassat till sjukhustes och forskningens behov. Den nya byggnadsstruk-
turens egenskaper medför att förbindelsen mellan sjukhuset och forskningen stärks 
successivt vid varje etapp som utförs, samtidigt som de enskilda etapperna är funk-
tionella var för sig. 

Utbyggnaden kan inledas med Karolinska Plan, akut- och högteknologikvarteret 
samt sjukhuskvarteret mot söder och/eller sjukhuskvarteret i norr med forsknings-
lokaler. Båda dessa utbyggnader kan ske innan rivning av Thorax-byggnaden sker, 
och oberoende av varandra. Detta ger stor flexibilitet för inledningen av projektet. 
Thorax kan dock inte rivas innan akutcentret har färdigställts.

Fortsättningsvis rivs Thorax-byggnaden och ersätts med ett sjukhuskvarter. Om 
kvarteret i norr inte utförs kan detta utgöra reducerat slutalternativ. En full utbygg-
nad rymmer hela programmet om 190000 kvm.

Senare utbyggnad av sjukhuset med lokaler för forskningsinriktad verksamhet kan 
ske västerut mot Solnavägen som en ersättning av de befintliga bostadshusen. På 
detta sätt stärks sambandet med institutet. Utbyggnad av lokaler för mer sjukvårds-
orienterad verksamhet kan ske mot öster sedan Norrbackabyggnaden rivits. Inom det 
först etablerade sjukhusområdet kan en ytterligare utbyggnad ske genom etablering 
av ytterligare en våning. Ytterligare utbyggnader kan ske väster om Solnavägen.

Området norr om de befintliga laboratoriebyggnaderna och det gamla sjukhus-
komplexet bör reserveras för framtida nyttjande för servicefunktioner och eventuell 
vidare utbyggnad av laboratorier.
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LOKALERNA

En byggnadsväv för funktioner och idéer
I den generella byggnadsstrukturen används två olika byggnadsdjup. En med ett 
mindre djup som är optimerad för vårdgrupper, men som även tillåter inplacering av 
enheter för operation, dagkirurgi, radiologi och forskning. Och en med något större 
djup anpassad för tyngre former av behandling, men även denna har möjlighet för 
inplacering av IVA och dagplatser.

Genom att variera byggnadsdjupet på detta sätt kan de enskilda avdelningarnas 
funktionalitet optimeras utan att det går ut över senare förändringsmöjligheter. Då 
de två huvudzonerna är helt pelarfria kan de enkelt anpassas till samtliga av sjuk-
husets och institutets behov med avseende på vård, forskning och undervisning. 
De över- och underliggande installationsvåningarna möjliggör förändringar under 
pågående verksamhet i angränsande lokaler.

De två generella lokalzonerna ligger på ömse sidor av en serie längsgående över-
glasade atrier med gallerier i alla våningar och utrymmen för kontor och utbildning. 
Denna väv av lokalzoner binds samman av tvärgående entréaxlar som leder från 
gatuentréerna in i de enskilda vård- och forskningsdelarna. Där dessa korsar galleriet 
finns utrymmen för tillfälliga möten och för utbyte av kunskap och idéer mellan 
specialiteter inom såväl vård som forskning.

Strukturen skapar ljusa lokaler med hög kvalitet med utblickar, orienterbarhet och 
dagsljus från flera håll.

Föränderbarhet, byggnadsproduktion och drift
Det nya sjukhuset föreslås utformas med en installationsvåning över varje verksam-
hetsvåning. På detta sätt erhålls en multiflexibel byggnadsstruktur med pelarfria 
utrymmen, och med stora fördelar för såväl planering och genomförande som för 
drift, underhåll och framtida förändringar.

Denna lösning ger möjlighet till kort byggtid och låga projekterings- och produk-
tionskostnader genom att huvudstrukturen kan byggas oberoende av projektering 
och framdrift av teknisk försörjning. Denna kan då projekteras sent i processen, och 
ge utrymme för sena beslut och besked beträffande högteknologisk medicinteknisk 
utrustning med speciella tekniska krav. Fördelarna med korta byggtider är stora då 
det nya sjukhuset kommer att byggas inom ett befintligt sjukhusområde i full drift. 
Även omdispositioner och förändringar av verksamheter och funktioner kan ske 
med korta byggtider och med minimala driftsstörningar för intilliggande verksamhe-
ter. Detsamma gäller tekniskt underhåll, liksom komplettering och uppdatering som 
kommer att vara ständigt pågående. Sammantaget uppväger dessa fördelar troligen 
ökade initiala kostnader för byggnadsproduktion och energikostnader.

Generella lokalzoner med olika egenskaper
De två lokalzonerna har getts olika djup för att kunna optimera verksamheters mått 
och placering och samtidigt uppnå goda samband, samtidigt som båda lokaldjupen 
kan användas till alla sjukhusfunktioner. Optimering kan göras med hänsyn till 
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funktionalitet och effektivitet, men även kvaliteter som dagsljus och utblickar.
Den djupare lokalzonen är orienterad som en rygg mot gatan och har en spänn-

vidd på 21,6 m. Den är speciellt anpassad för tyngre behandlingsavdelningar som 
operation, radiologi och större laboratorier, men är även lämplig för mottagningar 
behandling, intensivplatser och dagpatienter. Utformningen som en sammanhäng-
ande rygg mot gatan skapar stor grad av flexibilitet mellan avdelningarna och nås 
direkt från galleriet.

Den mindre djupa lokalzonen är uppbyggd som en korsformad plan med vardera 
tre flyglar och ansluter till de tvärgående entréaxlarna. Här är spännvidden 16,2 m. 
De är speciellt utvecklade för inplacering av vårdgrupper med olika sammansättning. 
Spännvidden är även väl lämpad för övriga funktioner som patientnära forsknings-
laboratorier och undervisning, liksom dagkirurgi, bilddiagnostik, mottagningar och 
dagpatienter. Även denna del har flexibelt gränssnitt mellan olika avdelningar. 

Samtliga kvarter är uppbyggda med inskjutna installationsvåningar över och under 
varje verksamhetsvåning till en sammanlagd våningshöjd om 6,0 m. Detta begränsar 
effekten av senare förändringar till ett minimum, och möjliggör helt pelarfria rums-
zoner.

Principiellt ger den ovan beskrivna väven med sina överglasade gallerier en struk-
tur som över tiden tillåter förändringar för olika funktioner var som helst och med 
ett minimum av kostnader och driftskonsekvenser. Strukturen kommer därför att 
kunna anpassas till alla framtida funktionsbehov som vi idag inte kan förutse.

Basmodul för vård
Den korsformade planen med tre flyglar är uppbyggt av identiska basmoduler. 
Basmodulen för vård av inlagda patienter har en grundläggande utformning för 
vårdgrupper. Centralt inom en vårdgrupp finns plats för en arbetsstation för sjukskö-
terska samt närförråd för förbrukningsartiklar. Detta ökar närheten och kontakten 
mellan vårdpersonal och patienter, vilket ökar trygghetskänslan för patienten samti-
digt som många vårdfunktioner effektiviseras genom goda samband.

Möjlighet till enpersonsrum
Det nya sjukhusets basmoduler för vårdavdelningar ger möjlighet användning för 
enbäddsrum med toalett och dusch, där rummet också är stort nog för att kunna 
hantera andra vårdbehov än dagens. Enbäddsrum är tendensen i nya sjukhus i Eu-
ropa. Argumentationen bygger på följande utgångspunkter.

Det är ur patientens perspektiv mindre önskvärt att dela rum med andra patienter 
eftersom inlagda patienter på sjukhus ständigt blir sjukare. 

Enbäddsrum möjliggör besök av anhöriga utanför vanliga besökstider och möjlig-
gör också för anhöriga att övernatta tillsammans med kritiskt sjuka.

I ett ständigt mer mångkulturellt samhälle med olika traditioner, kan mötet mel-
lan flera patienter på ett rum tvärs kulturella och religiösa bakgrunder bli komplice-
rat.

Enbäddsrum med egen toalett och dusch reducerar risken för kontaktsmitta mel-
lan patienter väsentligt.
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Enbäddsrum av tillräcklig storlek möjliggör samtal med och undersökning av 
patienten samt undervisning omkring patienten för mindre studentgrupper, och ger 
möjlighet för uppställning av utrustning för forskning kring en enskild patient. Även 
intermediär- och intensivvård med hjärt-lungmaskin så väl som dialysmaskin kan 
utföras i en helt annan utsträckning än vid flerbäddsrum. 

Enbäddsrum kan därför förstärka sambandet mellan forskning, undervisning och 
behandling, samtidigt som patientens integritet tillvaratas bättre. Behovet av patient-
transporter inom sjukhuset blir dämed mindre.

Vårdeneheter om tre vårdgrupper 
Tre vårdgrupper med tillsammans 24 patienter kan bilda en vårdenhet med gemen-
samma funktioner i form av reception, mötes- och arbetsrum för personalen, up-
pehållsrum för patienter, förråd för utrustning m m. Gemensamma funktioner kan 
även delas mellan flera vårdgrupper. Gemensamma funktioner ligger centralt vid 
entréaxeln och nås neutralt utan passage genom vårdgrupper, samtidigt som vård-
grupperna nås neutralt härifrån.Vårdenheterna bildar tillsammans kontinuerliga 
kedjor där gränssnittet mellan olika avdelningar är oberoende av vårdgruppernas och 
vårdeneheternas organisation.

Basmodulen kan även användas för 10 patienter med 4 enbäddsrum och tre två-
bäddsrum. Alla med toalett och dusch, samt plats för forskningsfunktioner omkring 
patienten. Detta lämpar sig till exempel för dagpatienter och de kategorier av inlagda 
patienter där behovet av enbäddsrum är mindre. En sådan lösning ger 30 platser i 
varje avdelning.

Vårdenheter för barn kan placeras i första våningen ut mot det befintliga bo-
stadsområdet utefter Solnavägen. Ett område för lek kan anordnas på anslutande 
markytor. Denna placering ger korta och översiktliga samband till huvudentrén och 
de högteknologiska funktionerna och akutmottagningen. Patientrummet rymmer 
övernattande föräldrar.

Isoleringsrum och infektionsavdelningar
Inom basmodulen kan valfritt antal enbäddsrum förändras till isoleringsrum med 
sluss och tillgodose krav med avseende på kontaktsmitta. Genom komplettering med 
hepa-filtrering av luften i ovanförliggande installationsvåning kan även luftsmittoiso-
lering tillgodoses. 

Intensivvårdsplatser
Basmodulen har utvecklats för att även kunna inredas till en vårdenhet med sex 
intensivplatser i enbäddsrum, varav två som isoleringsrum, omkring en central styr- 
och övervakningsenhet. Två sådana enheter vid sidan av varandra ger en intensiven-
het med 16 platser, varav fyra i isoleringsrum. Gemensamma stödfunktioner som 
arbetsrum, kontor, förråd etc kan då finnas på var sin sida av enheten. Basmodulens 
generalitet möjliggör att fritt välja mängden intensivplatser för framtiden helt obero-
ende av dagens behov och bedömningar.
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Multiflexibel användning för vård, forskning och undervisning
Basmodulen lämpar sig väl för hela spektret av behov, så att förhållandet mellan an-
tal dagplatser, standardplatser, intermediärplatser, isolerings- och intensivplatser kan 
ändras oberoende av byggnadsstruktur och teknisk grundstruktur. Detta ger maximal 
frihet till utveckling och ändringar inom huvudstrukturen forskning, undervisning 
och behandling. Basmodulerna kan kopplas samman på olika sätt, beroende på verk-
samhetens behov av vårdrum, behandlingsrum och forskningsutrymmen.

Avdelningar för patientnära forskning och undervisning
Basmodulens storlek möjliggör användning för patientnära forskning, undervisning 
och behandling. En flexibel väv av dessa moduler kan disponeras fritt och anpassas 
till en enskild avdelnings behov av integrerade funktioner med vårdplatser. Kontinu-
erliga förändringar kan göras störningsfritt genom att installationerna är tillgängliga 
från över- och underliggande installationsvåningar. Detta på samma sätt som pa-
tientnära forskning och undervisning fritt kan inpassas i behandlingsavdelningar och 
akut- och högteknologikvarteret efter behov.

Byggnadstekniskt system
Hela sjukhusetutformas i huvudsak med samma strukturella uppbyggnad. En upp-
repning av spännvidder och detaljer skapar förutsättningar för kvalité och ekonomi. 

Byggnadernas stomme utförs prefabricerad i stål och betong. Bjälklagen utgörs 
av TT-kassetter med en överbyggnad av isolering och betong. Denna uppbyggnad 
innebär en flexibilitet för håltagningar och installationer, men garanterar också god 
ljudisolering. TT-kassetterna är 500 mm höga med 100 mm samverkande pågjutning, 
en konstruktion som utöver egenvikt klarar bjälklagslaster på 1 000 kg/m2.

Bjälklagen har spännvidder upp till cirka 12 meter, och vilar på primärbärande 
fackverk. Fackverken spänner fritt mellan fasaderna, med varierande bredd på hus-
kroppen. Detta ger maximal flexibilitet utan pelare mellan ytterväggarna. Fackverken 
utnyttjar hela höjden i installationsvåningen, där kanalstråk och gångstråk förläggs 
mellan fackverkens diagonaler.

Innertaket, tillika golvet i installationsvåningen, pendlas från TT-kassetterna.
Fackverken vilar på stålpelare i ytterväggen. Det vanligaste avståndet mellan fack-

verken är 9,6 meter. 
Fasaderna utförs som utfackningsdelar mellan pelarna. Sekundärt mellan pelarna 

placeras horisontella balkar, vilka utgör stommen för fasaden. Denna lösning ger 
stora frihetsgrader för fasadutformningen och medger att enkelt ta upp öppningar 
för installation av utrusning utifrån.

Huskropparna stabiliseras i ventilationsschakten. Dessa utformas därför med stål-
pelare i hörnen och diagonalstänger på fyra sidor. Schakten fungerar då som styva 
torn, samtidigt som ventilationskanalerna kan komma ut mellan diagonalstängerna. 
Eftersom schakten är jämt placerade kan tornen även nyttjas under byggfasen för 
uppställning av kranar. 

Fläktrum och andra tekniska utrymmen är placerade i källaren, vilket möjliggör 
ett rationellt installationsmontage. Denna lösning skapar också en möjlighet att i en 
framtid bygga på husen uppåt.
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Återanvändning av massor
Det bör eftersträvas en massbalans i utbyggnaden så att schaktmassor och rivnings-
massor återanvänds på platsen, som ballast i ny betong, som beläggning på vägar 
och som fyllnadsmassa. Detta låter sig göras genom att massor sorteras och bearbetas 
i en lokal kross som etableras för projektet. Detta minimerar också kostnader och 
miljöbelastning för transport.

Installationssystem
Den planerade försörjningen av media baseras på fjärrleveranser, lokal områdespro-
duktion och husegna system.

Avsikten är att skapa förutsättningar för forskningscentra med en dynamisk och 
anpassbar miljö, med höga krav på de tekniska systemen gällande såväl generalitet 
som möjligheter till flexibelt utnyttjande. För att möta dessa krav anordnas en instal-
lationsvåning över varje verksamhetsvåning. Dessa utformas som gångbara undertak-
sutrymmen med plats för fördelning av ventilationsluft och av media och el ovani-
från och underifrån samt plats för efterbehandlingsutrustning för ventilationssystem 
och lokala kylare etc.

Övergripande gäller att de tekniska systemen väljs utifrån livscykelberäkningar 
baserade på idag kända tekniker. Planeringsmässigt förbereds dock anläggningarna 
för komplettering med nya tekniker. Detta för att så effektiva och funktionssäkra 
anläggningar som möjligt skall försörja byggnaderna över tiden. Hög beständighet 
i material och lättåtkomlighet för reparationer och underhåll bör också ägnas stor 
uppmärksamhet.

Energieffektiva byggnader
I ett webbaserat informationssystem (Portal) samlas all fastighetsinformation exem-
pelvis energiövervakning, klimat och belysningsstyrningar. Informationen är tillgäng-
lig för såväl fastighetsägare, driftoperatör som hyresgäst, vilket ger alla aktörer möjlig-
het till att tillsammans optimera byggnadens energihantering. 

Energieffektiva systemlösningar med återvinning av energi från avluft och från 
centralutrustningar såsom tryckluftskompressorer och kylmaskiner, lagring av solen-
ergi i byggnadsstommen, närvarostyrning av luftflöden och belysning, belysningsar-
maturer för ljusreglering som anpassar belysningen efter behov bidrar till en energi-
effektiv fastighet.

Glas med hög solfaktor och med lågt U-värde (värmegenomgångskoefficient) 
samt effektiv solavskärmning, för att begränsa kylbehov, utgör väsentliga tillskott till 
energieffektiviseringen, liksom optimering av glasareor.

Försörjningssäkerhet
Avbrott i yttre försörjning av el, tele, vatten och värme får inte medföra allvarliga 
konsekvenser för viktig sjukvårdsverksamhet. Beroendet av modern informationstek-
nologi och datoriserade system ställer därtill särskilda krav på funktionssäkra lösning-
ar. Därför är reservsystem nödvändiga. 
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Reservförsörjning av el sker normalt via dieselmotorbaserade reservkraftsaggregat. 
Sådan reservkraft finns vid nuvarande Karolinska Sjukhuset och förväntas kunna 
utnyttjas för det nya Universitetssjukhuset. UPS (Uninterrupted Power System) erfor-
dras för begränsade system, exempelvis datorer och datahallar samt för livsuppehål-
lande utrustning. Den valda kombinationen av fjärrvärme och bergvärme tillgodoser 
väl kravet på driftsäkerhet för värme.

Normalt sker vattenförsörjning från Stockholm Vatten. Reservanslutning till Solna 
vatten/Norrvatten finns. Möjligheter till egen, sannolikt begränsad, reservförsörjning 
med vatten från borrad brunn inom sjukhusområdet kan undersökas. Denna under-
sökning kan samordnas med planering av borrning för bergvärmelager.

Kulvertar för el, vatten, värme, kyla och medicinska gaser utförs så att ringmatning 
kan ske. Detta för att säkerställa en alternativ matningsväg vid lokalt avbrott i led-
ningsnätet.

Försörjningsstruktur
Huvudcentral för försörjningssystem såsom ånga, tryckluft, medicinska gaser etc pla-
ceras i tävlingsområdets norra del i anslutning till befintlig försörjningscentral. Här 
finns också en station för ny reservkraft.

Centraler för bergvärme, innehållande kombinerade värmepumpar/kylaggregat, 
placeras på några ställen i byggnadernas källarplan. Likaså inryms undercentraler för 
värme, kyla, ånga samt central för vattenbehandling huvudsakligen i en källarvåning.

Aggregatrum för luftbehandling placeras också i byggnadernas källarplan. Aggrega-
tutrymmen anordnas inom varje byggnad (eller grupp av byggnader), med anpassade 
försörjningsområden, så att huvudkanaler kan arrangeras på ett symmetriskt sätt. 
Med en systemuppbyggnad som ger låga lufthastigheter i såväl luftbehandlingsaggre-
gat som i till- och frånluftskanaler erhålls en mycket god energieffektivitet. En sym-
metrisk utformning av kanalsystemen bidrar härvid till att minimera tryckförlusterna 
och därmed minskar energibehovet för fläktdrift.

Ställverk och annan tyngre elektrisk utrustning placeras i anslutning till kulvertför-
bindelser så att elektromagnetiska fält minimeras och så att en säker strålmiljö skapas.

Vertikal huvudförsörjning sker i schakt. I schakten finns kanaler för till- och från-
luft samt all rörmatning för VVS systemen. Intransport av uteluft sker i huvudsak 
via separata torn. Uttransport av avluft sker via schakt. Schakt för till- och frånluft 
anordnas på sådant sätt att horisontella kanaldragningar ej överstiger 25–30 m. Be-
gränsning av kanallängder bidrar till energieffektiviseringen samt ger bättre ljudmiljö.

Separata schakt anordnas för el och tele.

Hög temperaturverkningsgrad
Goda driftserfarenheter finns idag från rekuperativa värmeåtervinningssystem med 
speciella och mycket effektiva värmeväxlare i från- respektive tilluften, som ger hög 
temperaturverkningsgrad. En vätska pumpas mellan dessa värmeväxlare för överfö-
ring av värme från frånluften till tilluften. Denna teknik eliminerar risken för över-
föring av förekommande smittoämnen i frånluften till tilluften, vilket är speciellt 
viktigt i sjukhusmiljöer.
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Brandsäkerhet
Samtliga byggnader föreslås sprinklas, vilket dels höjer säkerhetsnivån väsentligt, 
och dels medför vissa lättnader i de olika krav som styr det byggnadstekniska brand-
skyddet.  Varje vårdavdelning, operationsavdelning eller annan funktionell enhet 
utgör en egen brandcell, inom vilken varje vårdrum, personalrum, dagrum och 
liknande avskiljs för att förhindra rökgasspridning. Varje vårdavdelning har tillgång 
till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, varav minst en utförs så att 
horisontell förflyttning är möjlig. Slussfunktion ska finnas mellan olika vårdavdel-
ningar.

Informationsteknologi ur fyra perspektiv
I en framtida effektiv sjukvård, kombinerat med forskning och utbildning, där olika 
sjukhus och centers of excellece inom forskning stödjer varandra genom att arbeta 
i nätverk, kommer verksamhetskrav på mobilitet och fri rörlighet för information 
mellan arbetsplatser och arbete från valfria arbetsplatser att finnas. Detta ställer höga 
krav på anslutningsbarhet och åtkomst till verksamhetsanknutna IT-system där en 
inloggning, en identifiering underlättar för läkarna, forskarna och studenterna i deras 
vardag.

De flesta forskare kommer att arbeta i nätverk i ännu större utsträckning än idag.
Specialister och forskare lokaliserade runt om i landet, Europa och världen kom-

mer via IT-stödet att kopplas samman när behoven uppstår. Genom IT-stödet behö-
ver inte alltid specialisten förflytta sig utan kan göra utlåtanden i olika sjukdomsfall, 
följa operationer och olika typer av behandlingar med hjälp av IT-stödet via video-
konferenssystem, övervakning och fjärrstyrda robotar.

Det ”virtuella mötesrummet” kommer att få stor betydelse i framtiden då gemen-
sam vårddokumentation är en självklarhet. ”Vård-IT-portaler” där patienten själv via 
Internet kan ansluta sig och ta del av sina vårduppgifter kommer att finnas, samtidigt 
som läkare kan ge vård och råd via direktuppkoppling med patienterna i hemmet.

För att bibehålla och förbättra den väl renommerade läkarvården i Sverige be-
hövs nya och innovativa metoder för att öka nyfikenheten och öka intresset hos de 
studenter som utbildar sig till forskare och läkare idag. En läkarstudent får tillgång till 
kontakter och forskarresultat världen över där man på ett enkelt sätt kan dela med 
sig av sina kunskaper och information. Gränserna flyttas. 

De stora utmaningarna ligger idag inte i själva tekniken utan i att kunna strukture-
ra behov, beskriva dem och därefter hur man lyckas i verksamheten att förvalta och 
ta vara på de möjligheter tekniken medger. Den föreslagna strukturen är tillrättalagd 
för denna framtid.

Epilog – ett testamente om vidare utveckling
Vi har här redogjort för våra tankar och idéer om ett nytt Karolinska Universitets-
sjukhus.

Vi vill skapa en symbios av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Insti-
tutet med ett gemensamt ansikte mot världen. Allt samlas omkring ett nytt karakte-
ristiskt stadsrum som fullt ut kan etableras från första början.
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Vi har utvecklat ett uttryck som genom originalitet och funktionalitet visar Karo-
linska Universitetssjukhuset som ett bioteknologiskt och biomedicinskt internatio-
nellt kraftcentrum, och som en aktiv del av Stockholm som en vetenskapsstad av 
betydelse med sina hörnstenar i de lärosäten som finns inom Vetenskapsstaden. Den 
nya samlade verksamheten blir också en pådrivare för att etablera överdäckningen 
över Norra länken och här utveckla ett Stockholm ”Bioscience Center”,

Förslaget visar hur den stora byggnadsmassan kan fördelas i olika kvarter anpas-
sade till den större stadsväven med sina gator och platser samtidigt som kontinuitet 
med flexibla gränssnitt mellan avdelningar och effektiva samband upprätthålls. För-
slaget visar också hur kvartersstrukturen kan utformas så att de svarar mot de höga 
målsättningar med hänsyn till yttre miljökvaliteter, ger översiktlighet och förklarar 
viktiga samband och funktioner. Kvartersstrukturen möjliggör flera alternativ med 
avseende på byggnadsetapper där den slutliga programarean både kan ökas och 
minskas.

Anläggningen byggs upp som en generell byggnadsväv med variation i byggnads-
bredder utefter samlande och klargörande entrézoner. Dessa variationer i byggnads-
bredd skapar variation i den inre miljöns kvaliteter för patienter, anställda, forskare 
och studenter. Varje funktion kan placeras där den optimalt hör hemma i förhållan-
de till samband och logistik, bästa möjliga funktionalitet, samtidigt som alternativa 
placeringar kan ge andra kvaliteter.

Vårt mål är att illustrera möjligheter mer än slutliga lösningar – en grammatik 
mer än en färdigskriven roman. Romanen önskar vi sedan skriva inom den förslagna 
grammatiken tillsammans med uppdragsgivare och brukare utifrån de vid varje tid 
rådande behoven och randvillkoren.  Det enda vi vet om sjukhuset och därmed 
också om romanens framtida innehåll är att behov och randvillkor hela tiden kom-
mer att förändras. Populärt uttryckt har vi sökt en grammatik för en ”never ending 
story” – men också ett uttryck för SYNERGIA KAROLINSKA.


