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1. SAMMANFATTNING
I slutet av år 2005 startade denna inbjudna arkitekt-
tävling/begränsade formgivningstävling om ett nytt 
universitetssjukhus med placering inom nuvarande Ka-
rolinska Sjukhusets och Karolinska Institutets område 
i Solna. Tävlingsuppgiften var inriktad på redovisning 
av ett övergripande funktions- och gestaltningskoncept 
för en högklassig anläggning på totalt ca 300 000 kvm, 
ett sjukhus som kan möta de idag till stor del okända 
krav som framtidens sjukvård och medicinska forsk-
ning och undervisning kommer att ställa.

Tävlingen arrangerades av Locum AB på uppdrag 
av Stockholms Läns Landsting. I tävlingen deltog fem 
internationellt sammansatta team av arkitekter och tek-
niska konsulter som valts bland de nitton som svarat 
på annons om intresseanmälan.

Den valda lokaliseringen gränsar till Stockholm och 
Norra Stationsområdet, ett område som för närvarande 
är under utredning för ett stadsförnyelseprojekt med 
inriktning på överdäckning och bebyggelse som en 
fortsättning av Stockholms innerstad.

De fem, anonymt inlämnade, tävlingsförslagen 
”Den Helande Länken”, ”Forum Karolinska”, ”K2”,
”+ puls” och ”synergia” – har med bibehållen ano-
nymitet bedömts av en jury med representanter för 
Stockholms Läns Landsting, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholms Stad, 
Solna Stad, Locum AB, Akademiska Hus i Stockholm 
AB samt Sveriges Arkitekter. Dag Larsson har varit 
juryns ordförande. 

Till vinnare i tävlingen har juryn enhälligt ko-
rat förslaget ”Forum Karolinska”, utfört av White 
Arkitekter AB, Stockholm.

Juryns motivering lyder: 
”Förslaget Forum Karolinska har en enkel, effektiv och 
hållbar strukturell uppbyggnad, en överlägsen inre logistik, 
god inre miljö, stadsbyggnadsmässiga kvaliteter och ett arki-
tektoniskt gestaltningskoncept som sammantaget ger förutsätt-
ningar att kunna utvecklas till en anläggning av hög klass. 
Forum Karolinska är också ett förslag som erbjuder det 
hållbara huvudgrepp som kommer att krävas i det fortsatta 
arbetet att utveckla det högklassiga forsknings- och undervis-
ningssjukhus som tävlingen syftar till.”
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2. FAKTA OM TÄVLINGEN
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2.1 Tävlingsdeltagarna
Fem team har deltagit i tävlingen, utvalda genom ett 
öppet annonserat prekvalifi ceringsförfarande:

• Henning Larsens Tegnestue A/S
 Temagruppen Sverige AB
 S&I  Arkitekter A/S
 WSP Sverige AB
 Incoord AB

• BSK Arkitekter AB
 Medplan AS Arkitekter
 Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS
 Snøhetta A/S
 Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB
 Energo AB
 Briab
 Trivector Traffi c AB

• Tengbomgruppen
 Wingårdh arkitektkontor AB
 Incoord AB
 WSP Elteknik
 Tyréns AB
 NOD natur orienterad design AB
 Brandskyddslaget AB
 Meta Fastighetsadministration AB

• White arkitekter AB
 Ramböll Sverige AB
 AB Ångpanneföreningen
 Lohfert & Lohfert AS
 Alfakonsult AB 
 Brandskyddslaget AB
 Swepro Project Management AB

• HLLS arkitekter AB
 Anshen Dyer
 WSP arkitektur
 WSP Sverige AB

Dessa fem team valdes ut bland de nitton som skickat 
in intresseanmälan. Inkomna intresseanmälningar 
utvärderades av en arbetsgrupp bestående av arki-
tekterna Carl Montgomery, Stiftelsen Clara, Pontus 
Werlinder, Locum AB, Jan Enfors, Sveriges Arkitekters 
tävlingsnämnd och Thomas Nordberg, Sveriges Arki-
tekters Arkitektservice.

Slutligt beslut om val av tävlingsdeltagare fattades av 
landstingsstyrelsen.

Tävlingen startade den 7 november och ett gemen-
samt informationsmöte för de tävlande hölls den 12 
december 2005.
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2.2 Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrevs i 
ett tävlingsprogram med tillhörande bilagor. Tävlings-
uppgiften formuleras på följande sätt i programmet:

”Det nya universitetssjukhuset skall lokaliseras till sydvästra 
delen av nuvarande Karolinska sjukhusområdet i anslutning 
till Karolinska Institutet intill kommungränsen mellan Stock-
holm och Solna.

Valet av tomt medför att sjukhusområdet ingår i ett pågående 
stadsförnyelseprojekt för Norra Stations-, KI och KS-området 
som, på många sätt, kommer att ha inverkan på sjukhuspla-
neringen. I tävlingsuppgiften måste andra frågor än utform-
ningen av den enskilda sjukhusanläggningen beaktas och ett 
större område än själva tävlingsområdet beröras.

De tävlande skall föreslå en lösning där frågor kring verk-
samhetssamband, gestaltning, långsiktig hållbarhet, trafi k 
och logistik utvecklas till en helhet som, med stöd av modern 
teknik, kan möta sjukvårdens och forskningens krav på oför-
utsedda förändringar långt in i framtiden.

Huvuduppgiften är:
• att redovisa ett övergripande koncept för anläggningens 

identitet och bebyggelsens organisation i samspel med 
omgivningen

• att utifrån ett antal frågeställningar illustrera hur områ-
det, byggnaderna och lokalerna över tiden kan disponeras 
för vård, forskning och utbildning

• att gestalta den yttre och inre miljön utifrån högt ställda 
etiska och estetiska krav.”

2.3 Förutsättningarna
Det nya universitetssjukhuset skall dimensioneras för 
ca 600 vårdplatser.

Sjukhusets verksamhetsarea uppgår till 190 000 kvm 
BTA nybyggnad. Till detta kommer 45 000 kvm BTA 
i befi ntliga laboratorier som kan nyttjas för lämpliga 
delar av forskningsverksamheten.

Möjligheter för en ökning av verksamhetsarean med 
40 000 + 40 000 kvm skall redovisas.

I tävlingsprogrammet anges vidare att det nya uni-
versitetssjukhuset skall utformas så att det möter både 
de förslag till regionala miljömål som utgår från den av 
landstinget framtagna utvecklingsplanen RUFS, bland 
annat:
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•  förtäta regionens bebyggelsestruktur
•  skapa en god stadsmiljö med arkitektoniska värden 
•  skydda värdefulla områden 
•  stimulera samverkan mellan trafi kslagen

och projektets egna miljömål:

”Det nya universitetssjukhuset skall vara fullödigt i sin 
hänsyn till människan. Omtanken skall gälla både det nära 
och det övergripande, ekologiska, perspektivet och den skall 
återspeglas på alla nivåer i utformningen av sjukhusmiljön 
och val av material och teknik.”

Tävlingsförslagen
Inom utsatt tid, senast den 3 april 2006, inkom fem 
tävlingsförslag - enligt tävlingsförutsättningarna ano-
nyma och namngivna med ett av förslagsställaren valt 
motto:

• Den Helande Länken
• Forum Karolinska
• K2
• + puls
• synergia

Samtliga fem förslag konstaterades uppfylla redovis-
ningskraven i tävlingsprogrammet och godkändes för 
bedömning av juryn.

3. BEDÖMNINGEN
3.1 Jury
Tävlingsförslagen har bedömts av en i förväg utsedd jury bestående av:

Dag Larsson ordförande utsedd av socialdemokraterna 

Dagmar Fornander vice ordförande utsedd av moderaterna 

Carl-Anders Ifvarsson  ledamot utsedd av folkpartiet 

Pia Lidwall  ledamot utsedd av kristdemokraterna 

Birgitta Sevefjord  ledamot utsedd av vänsterpartiet 

Raymond Wigg  ledamot  utsedd av miljöpartiet 

Sören Olofsson  landstingsdirektör Stockholms läns landsting 

Cecilia Schelin Seidegård  sjukhusdirektör  Karolinska Universitetssjukhuset 

Harriet Wallberg-Henriksson  rektor  Karolinska Institutet 

Ingemar Ziegler  vd  Locum AB 

Lennart Karlsson  vd  Akademiska Hus Stockholm AB 

Juan Copoví-Mena  chef för projektet Locum AB 

Per Linder  stadsarkitekt/arkitekt SAR/MSA  Solna stad 

Ingela Lindh   stadsbyggnadsdirektör/arkitekt MSA Stockholms stad 

Krister Bjurström  arkitekt SAR/MSA Utsedd av Locum AB

Göran Lindberg  arkitekt LAR/MSA Utsedd av Locum AB

Mats Edblom  arkitekt SAR/MSA  Utsedd av Sveriges Arkitekter

Kristin Jarmund  sivilarkitekt MNAL Utsedd av Sveriges Arkitekter 

Jurysekretariat har varit arkitekt SAR/MSA Pontus Werlinder, Locum AB och arkitekt SAR/MSA Thomas Nord-
berg, Sveriges Arkitekters Arkitektservice.

Tävlingsfunktionär har varit Chatarina Ferdinandsson, Locum.
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3.2 Beredningsgrupper
Juryn har under bedömningstiden förfogat över fyra sakkunniga beredningsgrupper inom områdena Funktion, 
Struktur och gestaltning, Teknik samt Ekonomi, tid och genomförande, bestående av:

Funktion

Göran Stiernstedt, ordförande biträdande landstingsdirektör 
Bo Brismar chefl äkare Lsf, ägarstyrning
Ann-Britt Bolin verksamhetschef Karolinska Universitetssjukhuset
Hans Forssberg  prorektor Karolinska Institutet
Per Gillström biträdande sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset
Sten Lindahl FoU-direktör Karolinska Universitetssjukhuset
Stina Sellgren stf omvårdnadschef Karolinska Universitetssjukhuset

Struktur och gestaltning

Carl Montgomery, ordförande arkitekt vd Stiftelsen Clara
Ylva Sohlman  arkitekt egen verksamhet
Christer Wadelius  arkitekt f.d. gd Statens Fastighetsverk
Pontus Werlinder  arkitekt Locum AB
Holger Wästlund  arkitekt f.d. chef för VBB

Teknik

Stefan Sandesten, ordförande vd Byggherreforum, adj. professor
Urban Holm Locum AB
Staffan Nordén Akademiska Hus AB
Lars-Olof Pedersen Gmki Elkonsult AB
Per Liljehorn Byggsektorns Kretsloppsråd

Ekonomi, tid och genomförande

Björn Ekström, ordförande teknisk direktör Locum AB 
Jan-Åke Blomqvist seniorkonsult Locum AB
Urban Holm civilingenjör Locum AB
Ambjörn Hägg kalkylator Beräkningskonsulter AB
Simeon Samuelsson vd Infoteknik AB

Gruppernas ordförande har varit adjungerade till juryn.
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3.3 Bedömningsarbetet
Juryn har under bedömningsperioden haft åtta hel-
dagsmöten, med följande inriktning:

Möte 1:  Fria studier av förslagen, presentation av 
tävlingsförslagen

Möte 2:  Utvärdering av övergripande miljö- och 
stadsplanefrågor

Möte 3: Utvärdering av bebyggelsestruktur, verksam-
hetsfunktioner och försörjning 

Möte 4:  Utvärdering av byggnader, lokaler, gestalt-
ning, miljö, teknik samt ekonomi och tid 

Möte 5:  Sammanfattande diskussion 
Möte 6:  Struktur till juryutlåtande; beslut om vin-

nande förslag
Möte 7:  Juryutlåtande 
Möte 8:  Slutjustering och godkännande av juryutlå-

tande

Inför varje möte har berörd/-a beredningsgrupp/-er 
ingående studerat tävlingsförslagen ur aktuell aspekt. 
Gruppernas ordförande har såsom adjungerade till 
juryn biträtt med att redovisa och förklara förslagens 
lösningar.

3.4 Utgångspunkter för juryns bedömning
Basen för juryns bedömning har varit tävlingsprogram-
mets formulering av tävlingsuppgiften, där ett antal 
nyckelbegrepp anger uppgiftens viktigaste delar i 
enlighet med vad som anges under avsnittet Tävlings-
uppgiften ovan. Huvuduppgifterna beskrivs i tävlings-
programmet utifrån ett fl ertal nivåer och aspekter, 
sammanfattade i ett stort antal konkreta frågeställ-
ningar. Särskilt bör nämnas behov av nära samband 
mellan vård, forskning och utbildning, syftande till 
en byggnads- och verksamhetsstruktur som stödjer ett 
interdisciplinärt/multidisciplinärt och processoriente-
rat arbetssätt. Juryn har härvid studerat de inlämnade 
förslagen utifrån följande perspektiv:

• Sjukhuset i Staden
• Samband sjukhuset – Karolinska Institutet
• Identitet, skala, arkitektoniskt uttryck
• Kontaktytor med omgivande park- och grönområ-

den / Inre grönstruktur
• Utformningen av Solnavägen / Den nya entréplat-

sen / Entréförhållanden
• Samband forskning – undervisning – sjukvård

• Förutsättningar för interdisciplinär samverkan, 
sjukhusgemensamt resursutnyttjande och processori-
enterat arbetssätt

• Intern struktur, logistik, fl öden, skydd och säkerhet
• Lokalernas funktionalitet, fl exibilitet och generalitet
• Framtida expansionsmöjligheter
• Energi hushållning, försörjningssystem, energipro-

duktion, förnybar energi
• Driftekonomi och produktionskostnad

3.5 Bedömningskriterier
Förslagens funktionella, etiska, estetiska, tekniska och 
totalekonomiska egenskaper har vägts samman med 
helhetsgrepp, idéstyrka och utvecklingsbarhet, såsom 
angivits i tävlingsprogrammet.



11

4. TÄVLINGSFÖRSLAGEN
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Förslaget bygger på uppdelning av sjukhuset i separata 
enheter, var och en med sin specialitet, inom en fritt 
formad kvarters-/lamellstruktur som en fortsättning av 
Norra Stationsområdet norrut mot Solna. Varje enhet 
består av två-tre huslängor med generell utformning, 
sammankopplade av fristående kommunikationsnoder 
för både vertikal och horisontell kommunikation. De 
olika enheterna förbinds med ett kulvertsystem och 
enstaka gångbroar. Rakt genom sjukhuset, överbryg-
gat med en lång glasad gångbro i våningsplan fyra, 
löper ett 60–70 meter brett öst-västligt öppet stråk i två 
nivåer mellan Sjukhusparken och Karolinska Institu-
tet. Stråkets funktion är en kombination av entréplats, 
torg, grönstråk och ekodukt över Solnavägen.

Endast en av sjukhusets enheter – ”Traumacenter” 

– är närmare redovisad. Enligt denna är vårdlokaler 
och forskningslaboratorier blandade inom varje enhet.

Sjukhuset är gestaltat i en lekfull, färgrik och delvis 
spektakulär arkitektur. Ett patienthotell på västra sidan 
av Solnavägen är format som ett högt runt torn med 
en jättelik solfångare som främsta blickfång. Ett över-
raskande inslag är även att nuvarande Nobelforum 
föreslås omvandlas till Nobelmuseum, inbyggt i en stor 
glaslåda.

Den Helande Länken
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Förslaget bygger i grunden på en enkel, rätvinklig 
kvartersstruktur som fortsättning på Norra Stationsom-
rådet, men kvarteren förenas ovanför markplanet av 
en överordnad, öst-västligt orienterad ”mantelstruktur” 
för intern kommunikation. Resultatet är ett sjukhus 
vars huvuddel – vårdblocket – bildar en ca 400 meter 
lång byggnad som sträcker sig från Sjukhusparken 
ända över till Karolinska Institutets entrébyggnad och 
som Solnavägen passerar igenom via en monumental 
port. Ett södervänt torg mellan sjukhuset och Norra 
Stationsområdet bildar entréplats. Norr om vårdblock-
et, och parallellt med detta, sträcker sig ett likartat upp-
byggt forskningsblock. Ett öppet öst-västligt 30 meter 
brett stråk – ”Akademiska Stråket” – mellan vård- och 
forskningsblocken, överbryggat av gångbroar i alla 

våningsplan, förbinder sjukhusparken och Karolinska 
Institutet via en ekodukt över Solnavägen.

Sjukhuset är gestaltat i en relativt stram arkitektur av 
mestadels glas och metall, med de nedersta två våning-
arna och den föreslagna markbeläggningen med inslag 
av rött tegel som koppling till de befi ntliga sjukhus-
byggnaderna och Karolinska Institutet. 

Forum Karolinska



14

Förslaget bygger på en indelning av sjukhuset i fyra 
rätvinkliga storkvarter likt en fyrklöver – i nord-sydlig 
riktning delade av den förlängda Gävlegatans passage 
och i öst-västlig riktning av ett öppet parkstråk som via 
en ekodukt över Solnavägen förenar Sjukhusparken 
med Karolinska Institutet. Vården är huvudsakligen 
förlagd till de båda kvarteren söder om parkstråket och 
forskningen till de båda kvarteren norr därom. Varje 
kvarter har en kam-/mantelstruktur. De fyra kvarteren 
sammanbinds av gångbroar, dock inte i alla vånings-
plan. Sjukhusets huvudentré ligger i mötet mellan 
de två kvarteren längs Solnavägen, och entréplatsen 
utgörs av en breddning av Solnavägens gaturum.

Samtliga byggnadskroppar är insvepta i ett kontinu-
erligt hölje av horisontella glaslameller för solavskärm-

ning, vilket ger hela anläggningen en enhetlig och 
särpräglad gestaltning. Entrén vid Solnavägen mar-
keras med en ”tratt” av två motställda, monumentala 
prismaformade volymer samt av ett fristående högt 
patienthotell.

K2
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Theorells väg

Solna allé

von Eulers väg
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Norrbackaparken

Takterrass

Godsmottagning

Takterrass
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H

Takterrass

Promenaden

G
ävlegatan

Solna allé

Akutintag
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Förslaget bygger i princip på en modul med generella 
utrymmen för vård och forskning samt kommunika-
tion som adderats till två likartade block på ömse sidor 
om en entrébyggnad vid en central entréplats. Dessa 
båda vård- och forskningsblock kompletteras med en 
separat byggnad för akutcenter och högteknologiska 
avdelningar. Helheten bildar en tämligen homogen 
anläggning utan någon tydlig koppling till Norra Sta-
tionsområdet.

Speciellt för detta förslag är att samtliga verksam-
hetsvåningsplan över hela sjukhuset har kompletterats 
med en ovanför liggande installationsvåning för maxi-
mal fl exibilitet. Den totala våningshöjden blir därför 6 
meter, till skillnad från övriga förslag som samtliga har 
en våningshöjd på 4,5 meter.

Exteriört präglas bebyggelsen av den stora vånings-
höjden, som markeras med våningshöga ramar i fasad, 
och mängden utskjutande fl yglar. Interiören präglas av 
en stor mängd gårdar och ljusgårdar som ger dagsljus 
till nästan alla lokaler.

synergia
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5. JURYNS BEDÖMNING
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Den aktuella tävlingsuppgiften är både ovanligt stor 
och ovanligt komplex. Till ovanligheterna hör även 
svårigheterna att ange precisa förutsättningar för det 
nya sjukhuset i form av planprogram och lokalpro-
gram. Uppgiften handlar om att planera lokaler för 
den framtida sjukvård och forskning vars behov ingen 
idag riktigt kan förutsäga, och det i ett stadsbyggnads-
sammanhang som idag ännu befi nner sig i utrednings-
stadiet.

Juryn har gripit sig uppgiften an med att utvärdera 
förslagen med stor respekt för det omfattande arbete 
och den kompetens som ligger bakom vart och ett 
av tävlingsförslagen. Med stöd av de fyra sakkunniga 
bedömningsgrupper som juryn disponerat har en in-
gående och detaljerad analys utifrån det presenterade 
materialet gjorts av varje förslag.

Med de delvis oprecisa förutsättningar som gällt för 
tävlingen har det dock inte varit detaljer som juryn 
främst har intresserat sig för, utan hur förslagen be-
handlar övergripande frågor om struktur, organisation, 
samband, identitet etc. Dessa studier har gett underlag 
för givande diskussioner inom juryn om hur olika 
egenskaper bör värderas och hur den ideala mixen av 
egenskaper bör se ut. Juryn väljer att koncentrera detta 
juryutlåtande till de frågor som varit mest avgörande 
vid jämförelsen av förslagen och för valet av vinnande 
förslag.

Juryn tackar alla deltagare i de fem tävlande teamen 
för det omfattande arbete och engagemang de satsat i 
sina förslag.
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6. HUVUDFRÅGOR FÖR 
 BEDÖMNINGEN
6.1 Sjukhuset i staden
Tävlingsprogrammet: 
” Det nya universitetssjukhuset skall vara en naturlig del av 
den framväxande staden. Det skall ha en struktur som länkar 
samman sjukhusanläggningen med den nya stadsdelen och 
med den befi ntliga bebyggelsen på och intill tävlingsområdet.”

Platsen för det nya sjukhuset ligger inom Karolinska 
sjukhusets och Karolinska Institutets område, och 
gränsar i söder till Norra Stationsområdet och Norra 
Länkens (Europaväg 4) passage genom detta. Norra 
Stationsområdets framtida gestaltning är ännu inte 
fastställd men kommer att bygga på en gatu- och 
kvartersstruktur som rimmar med stenstadens, medan 
både Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet 
till största delen är byggda enligt principen ”hus i 
park”, där sjukhusdelen har huvudbyggnaden som 
central gestalt och även inrymmer ett stort antal andra 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Hur stadsstruk-
turen utformas inom denna del för att samverka med 
Norra Stationsdelen till en sammanhängande stadsdel 
är heller inte färdigstuderat. De tävlande har därför 
ställts inför att integrera en stor byggnadsmassa med 
omfattande interna logistikkrav med denna befi ntliga 
omgivande bebyggelse och samtidigt förhålla sig till 
en till sina delar ännu okänd bebyggelsestruktur på det 
framtida, överdäckade Norra Stationsområdet. I upp-
giften ingår dessutom att presentera ett sjukhus som 
medverkar till detta områdes utveckling, men som kan 
byggas och fungera även om den planerade överdäck-
ningen inte kommer till stånd.

Mot denna bakgrund har juryn funnit tre egenskaper 
hos förslagen särskilt viktiga:

• hur sjukhuset, som dominant stadsbyggnadselement 
och bebyggelsestruktur, samspelar med Stockholm 
och Solna

• hur sjukhuset samverkar med/påverkar Norra sta-
tionsområdet vid en överdäckning av spårområdet

• hur sjukhuset förhåller sig till Norra Länkens trafi k-
område om överdäckningen av Norra Stationsområ-
det inte kommer till stånd

Tre av förslagen – Den Helande Länken, K2 och 
+puls – har format sjukhusets struktur som en fort-
sättning av innerstadens kvartersstruktur via stations-

området och norrut. Vissa av innerstadens gator, till 
exempel Gävlegatan, förlängs genom stationsområdet 
och vidare in i det nya sjukhusområdet. Sjukhuset 
kommer på detta sätt att bli en utlöpare av innerstaden 
in i Solna. 

Den Helande Länken är utformat som en kombi-
nation av lamell- och kvartersstruktur i organiska for-
mer som delvis kan härledas till det befi ntliga sjukhu-
sets bebyggelsestruktur. K2 har storkvarter med smala 
inre gårdar som grundstruktur. Båda dessa förslag 
strävar, genom byggnadernas volym- och fasadutform-
ning, att göra sjukhuset till ett landmärke och en tydlig 
gestalt i sin omgivning. + puls inordnar sig i stadens 
rutnätsmönster genom enkla kvarters- och gatustruk-
turer kring ett centralt torg med klassiska dimensioner. 
Genom att sjukhuset vänder sig inåt mot detta torg 
annonserar det sig inte primärt mot Solnavägen eller 
mot Stockholm.

Även Forum Karolinska inordnar sig i viss mån i 
en liknande gatustruktur, men bildar med sina lång-
sträckta, öst-västligt orienterade byggnadskroppar en 
visuell barriär i stadslandskapet. Genom att Solnavä-
gen passerar igenom denna barriär kan den även på 
gott och ont uppfattas som en port mellan Stockholm 
och Solna.

synergia skapar genom sin uppbyggnad ett sjukhus-
område som med en egen struktur och bebyggelse-
skala lämnar samverkan med Norra stationsområdet 
därhän.

Juryn fi nner att en utformning och uppdelning av 
sjukhuset med stenstadens kvartersmått som utgångs-
punkt skulle vara positiv för både sjukhusmiljön och 
den nya stadsdelen men konstaterar, såsom visas i det 
följande, att en alltför långtgående sådan uppdelning, 
som i Den Helande Länken och + puls, medför 
svårbemästrade problem att uppfylla de höga kraven 
på rationell inre struktur, nära samband mellan vård, 
forskning och undervisning, interdisciplinärt/mul-
tidisciplinärt arbetssätt, generalitet och fl exibilitet. 
synergia bygger på en struktur som vänder sig inåt 
och därför är svår att förena med en framtida omgi-
vande stadsbebyggelse. Forum Karolinska och K2
är de förslag som till sin uppbyggnad är bäst lämpade 
att integreras i staden, utan avkall på möjligheterna till 
god funktionalitet.

Tävlingsområdet avgränsas i söder av Norra Länkens 
nedsänkta trafi kområde, som är planerat att över-
däckas när den nya stadsdelen på Norra Stationsom-
rådet etableras. Sjukhuset ska dock kunna byggas och 
fungera även om denna överdäckning inte kommer till 
stånd. Samtliga förslag utom Forum Karolinska har 
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placerat bebyggelsen så att den sträcker sig ända fram 
till Norra Länkens kant, Den Helande Länken till 
och med så långt söderut att en partiell överdäckning 
av vägen förutsätts. I dessa förslag krävs, av säkerhets-
skäl, speciell konstruktion och utformning av de bygg-
nadsdelar som ligger närmast vägen. Lokalerna i dessa 
delar torde även få begränsat användningsområde på 
grund av bullret från vägen. 

I Forum Karolinska är den långsträckta sjukhus-
byggnaden tillbakadragen norrut från vägen, och skyd-
das av entréplatsen och en kvartersrad med byggna-
der. Förslaget visar även ett alternativ med en partiell 
överdäckning för att möjliggöra ett sammanhängande 
gaturum längs Solnavägens passage av stationsområ-
det.

Juryn anser att Forum Karolinska visar ett klokt 
förhållningssätt till överdäckningsproblematiken.

6.2 Samband sjukhuset - Karolinska 
 Institutet
I tävlingsprogrammet redogörs för starka ambitioner 
att knyta samman Karolinska Universitetssjukhuset, 
Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och 
Stockholms Universitet till ett sammanhängande och 
tätt kluster av FoU-relaterad verksamhet med interna-
tionell dragningskraft - ”Vetenskapsstaden”. Program-
met framhåller därvid det nya sjukhusets viktiga roll att 
i detta kluster förstärka befi ntliga samband och öppna 
för nya samverkansformer. Även betydelsen av ett nära 
samband mellan sjukvård, forskning och utbildning 
betonas. Sammantaget innebär detta att goda samband 
mellan det nya sjukhuset och KI-området - fysiskt, 
funktionellt, upplevelsemässigt, organisatoriskt etc - 
framstår som mycket viktigt. För att möjliggöra sådana 
kopplingar omfattar tävlingsområdet därför även en del 
av KI-området på Solnavägens västra sida.

Förslagsställarna har tolkat programmets signaler i 
detta avseende olika, och förslagen visar sinsemellan 
mycket skilda attityder gentemot Karolinska Institutet. 
Möjligheterna att förlägga ny bebyggelse på KI-sidan 
har bara delvis utnyttjats. En förklaring kan vara att för-
slagsställarna tvekat inför ingrepp i den kulturhistoriskt 
känsliga, småskaliga och gröna miljön på denna sida av 
Solnavägen. 

K2 är ensamt bland förslagen att helt avstå från att 
placera sjukvårdsrelaterade byggnader eller verksamhet 
på västra sidan av Solnavägen (däremot föreslås en 200 
meter lång butikslänga). Istället söker K2 etablera ett 
samband över Solnavägen genom att sjukhuset vän-
der en storslagen, monumental mer än ”inbjudande”, 

entrésida mot Karolinska Institutet samt genom att ett 
öst-västligt parkstråk förs från sjukhusparken över till 
KI-sidan på en ekodukt över Solnavägen. 

+ puls föreslår att de befi ntliga kulturbyggnaderna 
ersätts av en gemensam administrationsbyggnad i en 
skala som stämmer väl med övriga KI. Sambandet i 
övrigt med sjukhuset består dock endast av en smal 
gångbro över Solnavägen, liknande dagens. Sjukhusets 
inåtvända orientering mot ett inre torg förstärks av att 
det vänder en serie höga gavlar utan entréer mot Solna-
vägen och KI.

Även i synergia och Den Helande Länken rivs 
kulturbyggnaderna på KI-sidan, i dessa förslag för att  
ersättas av gemensamma konferenslokaler och patient-
hotell. Juryn är tveksam till om just patienthotellet är en 
verksamhet som är lämpad att markera sambandet med 
KI. I båda förslagen har de föreslagna byggnaderna 
getts former och gestaltning som starkt avviker från
KI:s bebyggelse. I båda förslagen utgör en långsträckt 
öst-västligt orienterad entréplats den främsta sam-
manbindande länken mellan sjukhuset och KI. I Den 
Helande Länken är platsen gestaltad som ett fritt for-
mat, delvis grönt stråk i två plan genom sjukhuset från 
Sjukhusparken över till KI-sidan, i synergia som ett 
torg för trafi k och angöring med sjukhusets huvudentré 
vid ena kortsidan och KI:s huvudentré vid den andra.

Forum Karolinska visar den starkaste kopplingen 
mellan sjukhuset och KI. Här bokstavligen överbryg-
gar själva sjukhusbyggnaden Solnavägen och skapar 
ett sammanhängande byggnadskomplex som sträcker 
sig från KI:s entrébyggnad ända bort till sjukhuspar-
ken. På KI-sidan lokaliseras bland annat administrativ 
verksamhet. Solnavägen passerar genom sjukhuset via 
en monumental portal som blir till ett slags port mellan 
Stockholm och Solna. Ett genomarbetat och väl avvägt 
grönt stråk från Sjukhusparken leds på en ekodukt över 
till KI-sidan.

Juryn fi nner att Forum Karolinska visar det mest 
intressanta och utvecklingsbara angreppssättet på den 
presenterade problematiken. Sjukhusets landfäste på 
KI-sidan, i samma dominerande skala som sjukhuset i 
övrigt, innebär dock volymmässigt en kraftig kontrast 
mot de bevarade (men fl yttade) kulturbyggnaderna 
och KI:s övriga bebyggelse. Juryn anser att detta möte 
måste studeras vidare och menar att en anpassning till 
KI:s skala bör prövas.

Sjukhusets interna förbindelser över Solnavägen är 
begränsad till den översta våningen, som bildar porta-
lens överliggare. Juryn anser att även utformningen av 
denna förbindelse bör studeras vidare. Se även kom-
mentarer under rubriken - ”Utformning av Solnavägen”
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6.3 Identitet, skala och arkitektoniskt 
 uttryck 

En av tävlingens huvuduppgifter har varit att redovisa 
ett övergripande koncept för det nya sjukhusets 
identitet. I tävlingsprogrammet anges högt ställda 
mål, bland annat att denna identitet bör: 

• stödja sjukhusets profi l som ett av Europas ledande 
universitetssjukhus, ett ”Center of Excellence”

• bidra till rekrytering av framstående forskare och 
vårdpersonal

• förmedla begrepp som omtanke, trygghet och 
 kvalitet

• erbjuda rika upplevelsevärden
• vara utformat utifrån patienternas, anhörigas och 

personalens perspektiv
• vara del av stadens gaturum och tillgänglig för of-

fentligt bruk

Det kan direkt konstateras att med det lokalprogram 
som legat till grund för tävlingen, inklusive parkering 
totalt ca 300 000 kvm, blir det oundvikligen fråga 
om en bebyggelse med en genomsnittshöjd av 6-8 
våningar ovan mark och en genomsnittlig takfotshöjd 
någonstans mellan Karolinska Sjukhusets nuvarande 
huvudbyggnad (takfotshöjd +55 m) och Norrbackator-
nets (takfotshöjd + 62 m). I detta avseende skiljer sig 
förslagen inte särskilt mycket. Däremot visar de ganska 
påtagliga skalskillnader i sin volymmässiga uppdel-
ning.

Två av förslagen, Den Helande Länken och K2,
har tydligare än de övriga sökt att med ett spektakulärt 
arkitektoniskt formspråk skapa ett sjukhus med alldeles 
egen identitet. 

Den Helande Länken arbetar med strukturer och 
byggnader i fria former och starka färger, som tillsam-
mans med patienthotellets höga torn och den gene-
rösa entréplatsen vill ge ett intryck av en lekfull och 
attraktiv identitet. Uttrycket framstår dock som alltför 
obalanserat och skulle vinna på en högre grad av be-
härskning och systematik.

Ett huvudproblem är att förslagsställaren inte har 
lyckats förena denna uppbrutna och ”småskaliga” 
struktur med programmets övergripande och högt 
ställda krav på rationell inre struktur, nära samband 
mellan vård, forskning och undervisning, interdisci-
plinärt/multidisciplinärt arbetssätt, orienterbarhet, 
generalitet och fl exibilitet etc. 

K2:s arkitektoniska koncept bygger på att alla 
byggnadskroppar är helt insvepta i ett hölje av solav-
skärmande glaslameller, så att hela sjukhuskomplexet 

framstår som en transparent men homogen egen var-
else, tydligt urskiljbar från omgivningen. I entrépartiet 
längs Solnavägen är detta utvecklat till en dramatisk 
arkitektur med monumentala prismaformade volymer, 
ytterligare förstärkt av ett högt patienthotell som land-
märke. Det ”hi-tech”-inspirerade formspråket skapar 
en spektakulär identitet med drag av internationell, 
exklusiv hotellanläggning. Förslaget har onekligen 
spännande arkitektoniska kvaliteter och en mycket 
tydlig identitet, men juryn ifrågasätter valet av ett så-
dant arkitektoniskt uttryck som identitet för sjukhusets 
verksamhet.

Även + puls visar ett sjukhus med en identitet som 
skiljer sig radikalt från den gängse bilden av ”sjukhus”, 
här genom att sjukhuset är uppdelat i stadskvarter 
kring ett centralt offentligt torg. Förslaget presenterar 
ett sjukhus som planmässigt, men alls icke volym-
mässigt, är integrerat i stadens traditionella mönster. 
Denna idé har väckt stort intresse hos juryn såsom 
tävlingens längst drivna försök att skapa ett avdra-
matiserat och ”humant” sjukhus som inte bygger på 
en sammanhängande byggnadsmassa. Förslaget visar 
också hög arkitektonisk klass. 

Juryn fi nner även här att det valda konceptet med 
uppdelade volymer ger stora problem med inre 
samband och andra funktionskrav. Den sympatiska 
”småskaliga” identitet som förslaget visar inåt, mot 
torget, annonseras heller inte mot omgivningen eller 
mot Solnavägen varifrån sjukhuset istället kan upple-
vas något avvisande.

synergia skiljer sig gestaltningsmässigt från de 
övriga förslagen genom den mycket stora våningshöjd 
(6 meter) med utrymme för installationer som valts 
för alla lokaltyper. Bebyggelsen är exteriört rationellt 
utformad vilket tillsammans med den stora våningshöj-
den, tydligt markerad i fasadernas ramindelning, ger 
sjukhuset viss karaktär av industribebyggelse.

Både den strukturella uppbyggnaden och det arkitek-
toniska uttrycket markerar självständighet från omgiv-
ningen.

Forum Karolinskas långa fond mot söder, porta-
len över Solnavägen och det intilliggande torget ger 
sjukhuset en mycket tydlig närvaro och identitet men 
ställer stora krav på gestaltningen. Den uppglasade 
frontfasaden med bakomliggande kommunikationsut-
rymmen ger förutsättningar för en levande, ”transpa-
rent” identitet som öppnar sig mot Stockholm och den 
nya stadsdelen.

Den arkitektoniska gestaltningen kännetecknas av 
enkelhet och klarhet utan att bli tråkig. De långa glas-
fasaderna, mot torget och längs ”Akademiska Stråket”, 
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moduleras med infällda ”gröna nischer” i exteriören, 
och de nedersta våningarnas avvikande fasadutform-
ning tar ned bebyggelsens skala.

Juryn fi nner att fl era av förslagen visar goda kvalite-
ter gestaltnings- och identitetsmässigt, men konstaterar 
också att i den slutliga avvägningen måste sådana 
kvaliteter vara förenade med högt ställda funktionella 
krav.

6.4 Kontaktytor med omgivande park- och  
 grönområden / Inre grönstruktur
I tävlingsprogrammet beskrivs att det nya sjukhusom-
rådet ansluter till miljöer med exceptionellt höga land-
skaps- och parkvärden. Generellt kan juryn konstatera 
att i den större skalan är det inget av de fem förslagen 
som presenterar någon övertygande lösning på hur 
sambanden ska kunna stärkas mellan KI-/KS-området 
och dessa omgivande miljöer, såsom Nationalstadspar-
ken och Karlbergs slottsområde, även om översiktliga 
förslag delvis är presenterade.

I alla fem förslagen fi nns en mer eller mindre stark 
strävan att arbeta med ett inre öst- västligt offentligt 
grönstråk som knyter det nya sjukhusområdet till KS- 
och KI-områdenas befi ntliga gröna kvalitéer. Förslaget 
Den Helande Länken arbetar med ett tydligt grepp 
som integrerar en mängd funktioner i stråket med park 
och trädgårdsmiljöer, exempelvis caféer, restauranger 
och entrétorg med buss och angöringstrafi k. Även 
synergia strävar efter att integrera stråket med angö-
ringstrafi k och gröna kvalitéer, men stråket avbryts på 
ett olyckligt sätt av sjukhusets entrébyggnad.

I förslagen Forum Karolinska och K2 föreslås en 
tydlig kontakt mellan KI och KS och det nya Univer-
sitetssjukhuset genom att grönstråket lyfts upp på en 
bred gångbro (ekodukt) som bildar en generös grön 
länk över Solnavägen. I förslaget K2 är detta rikt och 
ingående beskrivet och illustrerat, men svagheten lig-
ger i att stråket vid huvudentrén är åtsnörpt till ett hål 
och att ytterst få entréer ligger orienterade mot stråket. 
I förslaget Forum Karolinska däremot är det så kall-
lade ”Akademiska stråket” en viktig del av den inre 
kommunikationen mellan sjukhusets olika delar, vilket 
tillsammans med caféer, utåtriktad verksamhet och 
gröna kvalitéer gör stråket övertygande och lockande. 
I +puls är det öst-västliga stråket endast antytt med en 
gångbroförbindelse över Solnavägen som via trappor 
ner till förslagets samlande torg leder vidare via en 
gränd och över en stadsgata tills man når den befi nt-
liga sjukhusparken.

I alla förlagen fi nns också en strävan att nå höga 
kvalitéer på den gestaltade yttre miljön. Förslaget 
Den Helande Länken är tydligast i sitt försök att 
hitta vägar för att utveckla ett modernt koncept med 
byggnadskroppar omgivna av grön parkmiljö. Koncep-
tet visar sig dock vara svårgenomförbart då det skapar 
oöverkomliga problem att åstadkomma en funktionell 
inre kommunikationsstruktur. + puls har ett samlande 
torg med stora gestaltningsmässiga kvaliteter som 
huvudgrepp, men konceptet medför en svårarbetad 
inre struktur.  synergia saknar en inre tydlighet gäl-
lande grönstruktur genom att det öst- västliga stråket är 
brutet.

Forum Karolinska och K2 är täta i sin bebyggelse-
struktur vilket ställer stora krav på gatumiljöer, torg, 
entréplatser, inre stråk, innergårdar, etc av hög estetisk 
och teknisk kvalité. K2 är det förslag som drivit tankar 
och idéer kring dessa yttre rum längst, men juryn är 
tveksam till om insatserna är lokaliserade till de platser 
där människor verkligen kommer att röra sig. Förslaget 
Forum Karolinska har förtjänstfullt lyckats förena det 
nya sjukhusets inre kommunikationer med en överty-
gande struktur gällande de yttre rummen. Entréplatsen 
mot Solnavägen är i förslaget ett offentligt rum som på 
ett övertygande sätt samlar in anländande besökare 
från Solnavägen och som med framtida bearbetning 
av förslaget kan ge en grund för ett livaktigt och vitalt 
torg. ”Akademiska stråket”, det öst- västliga grönst-
råket, förenar KS, KI och Universitetsområdet på ett 
självklart sätt. Den inre grönstrukturen med innergår-
dar och vinterträdgårdar är endast översiktligt beskri-
ven i förslaget, men juryn bedömer denna vara en 
mycket viktig del i helhetskonceptet som måste både 
värnas och vidareutvecklas för att det nya sjukhuset 
ska kunna leva upp till de i förslaget beskrivna kvalité-
erna.

6.5 Utformning av Solnavägen / Den nya  
 entréplatsen / Entréförhållanden

Med tävlingsområdets placering får Solnavägen en 
naturlig funktion som den viktigaste angöringen till 
sjukhuset, från både Stockholm och Solna. Solnavä-
gens passage genom tävlingsområdet utgör idag en 
mycket påtaglig barriär mellan Karolinska sjukhuset 
och Karolinska Institutet eftersom vägen närmast har 
karaktär av motorled.

I tävlingsprogrammet framhålls därför betydelsen av 
en förändring av Solnavägen:
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”Solnavägens passage genom området skall utformas med stor 
hänsyn till omgivande sjukhus- och universitetsmiljö och ges 
en mänsklig skala som anspelar på kringliggande verksamhe-
ter med stark human karaktär.”

Solnavägen kommer även i fortsättningen att vara en 
livligt trafi kerad huvudkommunikation mellan Stock-
holm och Solna, och juryn anser att en omvandling 
av denna trafi kled till en levande stadsgata, trevlig att 
promenera på och med minskad barriäreffekt, är vä-
sentlig för både upplevelsen av det nya sjukhuset och 
kontakten mellan detta och KI. 

Den Helande Länken, synergia och + puls be-
skriver alla den framtida Solnavägen som en stadsgata/
stadsboulevard, men visar inga större förändringar 
(förutom alléplanteringar) som gör det troligt att vägen 
skulle få en sådan karaktär.

I K2 föreslås livgivande åtgärder längs Solnavägens 
västra sida, gångstråk och ”bodlängor”, men den östra 
sidan domineras så av trafi kanläggningar och angö-
ringsplatser att juryn är tveksam om resultatet blir det 
eftersträvade. Det mest intressanta är hur K2, i kon-
trast till alla övriga förslag, etablerar en framsida med 
huvudentré längs Solnavägen och därmed betonar 
gatans status.

I fullt utbyggd version av Forum Karolinska utgör 
Solnavägen en bred stadsgata avgränsad av byggnader 
fram till gatuliv. Hur dessa ansluts till den befi ntliga 
bebyggelsen på KI-sidan är oklart och juryn frågar sig 
om den ”hus-i-park-karaktär” som KI-sidan har inte 
kan vara ett intressant stadselement i gatubilden när 

motstående sida blir färdigbyggd. Juryn fi nner dock 
att Forum Karolinska visar förståelse för Solnavägens 
problematik.

I tävlingsprogrammet efterfrågas en central entré-
plats med uppgång från T-bana - ett nytt represen-
tativt stadsrum mot vilket anläggningens utåtriktade 
funktioner vänder sig - med målsättningen att skapa 
en variationsrik och levande stadsmiljö under hela 
dygnet. Entréplatsen måste placeras i anslutning till, 
eller åtminstone i närheten av Solnavägen.

Placeringen och utformningen av denna entréplats 
har i fl era av förslagen gett en stark påverkan på sjuk-
husets struktur och förhållande till sin omgivning.

synergia och Den Helande Länken har det 
gemensamt att entréplatsen utformats som ett internt, 
öst-västligt orienterat rum tvärs Solnavägen. 

synergias entréplats skär från Solnavägen in mel-
lan sjukhusets två huvudblock och fortsätter i en låg 
passage under entrébyggnaden och förbindelselänken 
mellan blocken. Kontakten mellan KI och sjukhuspar-
ken avskärmas därmed visuellt. Juryn anser att platsen 
i alltför hög grad domineras av trafi k och angöring.

Den Helande Länkens entréplats, ”Karolinska Tor-
get”, delar sjukhuset i två separata huvudblock. Platsen 
är formad som ett brett, genomgående stråk i två plan 
som är både angöringsplats, torg och grönstråk. Åt 
öster ansluter platsen till Sjukhusparken med breda 
gradänger, och på västra sidan av Solnavägen utgör 
den entréplats även till KI.

Juryn fi nner att denna entréplats är både ett till-
talande grönstråk och ett spännande offentligt rum, 

Solnavägen mot Stockholm
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men just för att man här vill förena så mycket - torg, 
angöring, grönstråk etc - får det mått som ger olyck-
liga konsekvenser för sjukhusets inre funktioner, och 
speciellt för de interna sambanden mellan bebyggelsen 
söder och norr om torget.

Forum Karolinska föreslår ett urbant torg längs 
sjukhusets sydsida i direkt anslutning till Solnavägen. 
Torget avgränsas i öster av patienthotellets tvärställda 
länga och i väster av en på pelare upplyft smal bygg-
nad framför Nobelforum. Sjukhusets huvudentré vetter 
direkt mot torget, som förutom Solnavägens passage 
till stor del är bilfritt. 

Längs huvudblockets norra sida sträcker sig ”Akade-
miska Stråket”, ett grönstråk från Sjukhusparken över 
till KI som samtidigt tjänar som en sekundär, mer in-
tern entréplats. Juryn fi nner att Forum Karolinska är 
det enda förslaget som verkligen öppnar entréplatsen 
till att vara ett torg även för den nya stadsdelen, och 
därmed skapar förutsättningar för en levande plats för 
alla, inte bara för sjukhusets interna behov.

I K2 är entréplatsen en plats för trafi k och angöring, 
en breddning av Solnavägens gaturum längs sjukhusets 
västfasad. Mot denna plats vänder sig både sjukhusets 
huvudentré, akutmottagningen, patienthotellet och en 
garageinfart. Sjukhusets huvudentré ligger i platsens 
norra ände. Sjukhusets egentliga entrévåning ligger 
dock en trappa upp, och nås antingen via inre rulltrap-
por eller via en yttre trappa i samma monumentala 
skala som den prismaformade entréfasaden. I detta en-
tréplan fördelar en öst-västligt orienterad hall, parallell 
med det genomgående grönstråket, de inre kommuni-
kationerna. Juryn fi nner att entréplatsen är alltför do-
minerad av trafi k, har alltför begränsad storlek och ger 
svårigheter att utveckla en god och fl exibel funktion. 
Vid full utbyggnad av sjukhuset tillkommer ytterligare 
en entréplats intill Solnavägen, norr om huvudentrén, 
vilket skapar en uppdelning av entréfunktionerna som 
inte är önskvärd.

+ puls är det enda av förslagen som har en entré-
plats utan direkt kontakt med Solnavägen. Platsen har 
här formats som anläggningens sammanhållande ele-
ment - ett centralt, internt torg med stadskaraktär kring 
vilket sjukhuset ligger i en kvartersstruktur. På torget 
tillåts viss biltrafi k för av- och påstigning samt busstra-
fi k. Mot torget vänder sig entrén till en huvudrecep-
tion liksom sjukhusets alla separata entréer. Besökare 
som vet vart de ska går direkt till den del av sjukhuset 
de ska till. Men med den uppdelning i kvarter som 
sjukhuset har kommer många besökare att behöva 
passera huvudreceptionen först för att sedan ta sig till 
rätt kvarter, via torget eller inomhus. Möjligheterna till 

en sådan inre kommunikation mellan kvarteren är inte 
tillräckligt redovisad i förslaget. 

Juryn anser att idén med ett centralt torg är sympa-
tisk och att det föreslagna torget har stora arkitekto-
niska kvaliteter, men att det skulle vinna på en bättre 
kontakt med både Solnavägen och den nya stadsdelen.

Juryn fi nner fl era av dessa entréplatser intressanta, 
både som stadsbyggnadselement och som goda miljöer 
för besökare och anställda vid sjukhuset. Främst gäller 
det + puls, Den Helande Länken och Forum Ka-
rolinska. Juryn konstaterar att i de båda förstnämnda 
fallen utgör entréplatsen även förslagens verkligt 
avgörande nackdel, eftersom den starkt försvårar den 
rationella inre logistik och de nära samband som är 
så viktiga för ett modernt universitetssjukhus. Med sin 
placering av entréplatsen utanför sjukhusets struktur 
har Forum Karolinska lyckats förena en god entré-
funktion och goda interna samband med en entréplats 
med förutsättningar att kunna utvecklas till ett väl 
fungerande och vackert offentligt stadsrum. Forum 
Karolinskas entréplats medger också att frågor om 
platsens avgränsning, storlek och karaktär kan hållas 
öppna långt fram i det fortsatta stadsgestaltningsarbetet.

6.6 Samband forskning-undervisning-
 sjukvård

Tävlingsprogrammet: 
”Nära samband och långtgående integration mellan vård, 
forskning och undervisning skall eftersträvas i hela sjukhus-
strukturen.”

Sambandet mellan sjukvård, forskning och under-
visning blir allt viktigare. Då den högspecialiserade 
vården är forskningsnära och innovationsdrivande är 
en samordning och koncentration av verksamheten 
nödvändig. Den stora kunskapsutvecklingen ställer 
stora krav på kunskapsspridning samt kontinuerlig 
kompetensutveckling och efterutbildning. Här har 
universitetssjukhuset ett stort ansvar, inte minst måste 
de interna fysiska relationerna fungera så att vården, 
forskningen och undervisningen tillsammans och var 
för sig kan stödja utvecklingen genom det fl öde av 
kompetens och resurser som uppstår inom ett universi-
tetssjukhus.

Förslagen representerar här olika principer:

• Den Helande Länken och + puls: vård, forskning 
och undervisning är blandade inom separata enhe-
ter med speciella teman, 
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• synergia: vård, forskning och undervisning är blan-
dade inom hela sjukhuset,

• Forum Karolinska och K2: vård, forskning och 
undervisning är uppdelade på skilda kvarter med 
olika grad av intern kontakt.

I Den Helande Länken och +puls försvåras samban-
den mellan forskningscentrum och sjukvård genom 
den föreslagna uppdelningen på skilda huskroppar, i 
Den Helande Länken förenade med långa gångstråk, 
i + puls förenade endast i vissa våningsplan. Detta 
främjar inte ett multidisciplinärt forskningssamarbete. 
Inget funktionellt lokalsamband fi nns i förslagen för 
forskning gemensamt med KI campus och samband 
med befi ntliga laboratorier är svagt. 
Inom respektive kvarter/enhet fi nns dock möjlighe-
ter till patientnära forskning och undervisning men i 
begränsad omfattning. Goda lokalförutsättningar fi nns 
för aula och konferenscentrum och även för hörsalar 
för 50 – 100 deltagare. 

Sjukvårdskvarterens struktur och utformning medger 
i förslaget synergia mycket god integration av patient-
nära forskning och undervisning med sjukvårdsakti-
viteterna. Även sambandet mellan forskningscentrum 
och sjukvård är bra. Inget funktionellt lokalsamband 
fi nns för forskning med KI campus.

Forum Karolinska ger mycket goda samband 
mellan sjukvård, forskning och undervisning, både 
genom den föreslagna mantelstrukturen och genom 
placeringen av forskningskvarteret i nära anslutning till 
sjukvårdskvarteret kring det Akademiska stråket. I K2
är sambandet forskning – sjukvård endast delvis löst 
genom att sjukvårds- och forskningskvarteren kommu-
nicerar endast i några av våningsplanen och avståndet 
mellan vissa sjukvårdskvarter och forskningskvarteret 
är långt. 
Sjukvårdskvarterets struktur och utformning medger 
mycket god integration av patientnära forskning och 
undervisning med sjukvårdsaktiviteterna i båda dessa 
förslag. I Forum Karolinska är både forskningsnära 
och patientnära undervisning samlad till det akade-
miska stråket som länkar samman vård- och forsk-
ningskvarteren så att en gynnsam miljö för forskning, 
utveckling och undervisning kan uppnås. Ett funktio-
nellt lokalsamband med KI campus för forskningssam-
verkan har även skapats genom den forsknings- och 
ledningsbyggnad som förlagts på KI tomten. I förslaget 
K2 föreligger inget funktionellt lokalsamband med KI 
campus.

Juryns bedömning är att Forum Karolinska och sy-
nergia ger de bästa sambanden mellan vård, forskning 
och undervisning. 

6.7 Förutsättningar för interdisciplinär  
 samverkan, sjukhusgemensamt resurs 
 utnyttjande och processorienterat 
 arbetssätt

Tävlingsprogrammet:
”Lokalutformningen skall stödja interdisciplinär samverkan 
och kreativitet.”

Den medicinska och medicintekniska utvecklingen går 
mycket snabbt och den får stor betydelse för utveck-
lingen av den framtida sjukvårdsstrukturen samt in-
riktningen och omfattningen av den högspecialiserade 
vården. Den högspecialiserade vården kännetecknas 
av att den är interdisciplinär/multidisciplinär till sin 
karaktär och kräver nära samband med grundforsk-
ning och klinisk forskning. En oumbärlig förutsättning 
för att det ska fungera är lokaler som understödjer 
detta.

Även vårdens olika nivåer blir allt mer tätt samman-
vävda med varandra. En fortsatt integration mellan oli-
ka vårdnivåer och specialiteter blir därför allt viktigare 
när vården ska rationaliseras och utvecklas. Organisa-
toriska enheter som överbryggar traditionella gränser 
mellan kompetenser, specialiteter och vårdnivåer, så 
kallat multidisciplinärt arbetssätt, måste bildas så att 
vården kan byggas upp efter ett vårdkedjetänkande. 
Med sammanhållna vårdkedjor kan den processori-
enterade organisationen stödja det multidisciplinära 
arbetssätt som den högspecialiserade vården kräver. 
De nya organisationerna och arbetssätten kräver därför 
andra typer av lokaler och fysiska samband än dem 
som äldre sjukhusbyggnader var avsedda för.

Förslagen kan indelas i två grupper:
• synergia, Forum Karolinska och K2: Byggnads-

strukturen stödjer multidisciplinär samverkan och 
sjukhusgemensamt resursutnyttjande.

• Den Helande Länken och + puls: Byggnadsstruk-
turen stödjer inte multidisciplinär samverkan och 
sjukhusgemensamt resursutnyttjande.

Den föreslagna strukturen i Forum Karolinska
respektive K2 stärker ett interdisciplinärt/multidiscipli-
närt arbetssätt och medger en tydlig processorientering 
av akut och planerad vård respektive öppen och sluten 
vård. Funktioner har konsekvent förlagts horisontellt 
och vårdprogram vertikalt vilket underlättar sam-
bandet över klinikgränserna. Den valda strukturen 
förutsätter goda vertikala samband vilket i Forum 
Karolinska lösts med stort antal hissar inom såväl den 
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professionella som publika zonen. I K2 är de vertikala 
sambanden inte lika utpräglade. Mantelstrukturen 
i Forum Karolinska som sammanbinder de olika 
huskropparna medger goda kommunikationer och 
samband mellan olika funktioner för såväl patienter 
och besökare som personal medan det i K2 inte är löst 
på samma optimala sätt. I synergias fall ger den valda 
byggnadsstrukturen med ett akutcentrum, dit teknik-
tung diagnostisk och terapeutisk verksamhet förlagts, 
ett bra samband för akutprocesserna med möjlighet att 
skapa ett interventionscentrum. Den lösningen försvå-
rar dock sambandet mellan röntgen respektive opera-
tion och övriga vårdenheter även om akutcentrum är 
relativt centralt placerat. 

Den föreslagna strukturen med skilda huskroppar 
med stora avstånd i både + puls och Den Helande 
Länken försvårar ett interdisciplinärt/multidisciplinärt 
arbetssätt och minskar möjligheterna till ett sjukhusge-
mensamt resursutnyttjande. 

Goda samband mellan öppen och sluten vård kan 
uppnås i alla förslag utom + puls på grund av place-
ring på olika våningsplan. Dagvård och slutenvård 
bedöms kunna integreras i alla förslagen.

Entréfunktionerna är tydliga, med en huvudentré 
och en akutentré samt möjlighet till separata entréer 
för öppenvårdsmottagningarna, i förslagen Forum Ka-
rolinska, K2 och synergia. Den Helande Länken 
saknar tydlig huvudentré och alla kvarter har en egen 
entré vilket även är fallet med + puls.

Juryn fi nner att endast Forum Karolinska och K2
kan anses fullt ut uppfylla förväntningarna på denna 
punkt.

6.8 Intern struktur, logistik, fl öden, skydd  
 och säkerhet  
Tävlingsprogrammet: 
”God logistik är avgörande för sjukhusets funktionalitet.”

”Flöden av varor, patienter, personal och besökande skall om-
händertas utifrån högt ställda integritets- och säkerhetskrav.”

Den snabba medicinska och tekniska utvecklingen och 
de allt starkare sambanden mellan grundforskning, 
klinisk forskning och sjukvård ställer krav på det nya 
sjukhusets infrastruktur, intern struktur, logistik och 
fl öden.

Sjukhusets inre struktur ska stödja vårdens, forsk-
ningens och undervisningens behov och samverkan. 
En väl utvecklad kommunikationsstruktur är en 
nödvändig förutsättning för en trygg och rationell 

arbetsmiljö som möjliggör ett effektivt sjukhusgemen-
samt resursutnyttjande, fl exibilitet och generalitet för 
framtida förändringar i verksamheten. Med en väl-
fungerande kommunikationsstruktur värnas patientens 
integritet. Även frågor om säkerhet och smittsprid-
ning är viktiga att ta hänsyn till. Korta avstånd och få 
vertikala förfl yttningar samt separation av olika fl öden 
är enligt juryns uppfattning grundläggande för en väl 
fungerande anläggning.

Den upplösta strukturen i + puls respektive Den 
Helande Länken, med gångbroförbindelser mellan 
kvarteren i endast ett eller två våningsplan skapar lo-
gistiska problem vid förfl yttningar av patienter, perso-
nal och förnödenheter. Inom respektive huskropp kan 
publika och professionella fl öden (exempel transport 
av patienter) åtskiljas, men de blandas i kommunika-
tionsstråken. Kulvertsystemet i Den Helande Länken
medger åtskillnad av försörjningsfl öden och patientfl ö-
den, men innebär stora olägenheter i andra avseenden. 
De långa avstånden mellan olika programområden 
försvårar funktionella samband. 

Strukturen i synergia, avsedd att skapa stor fl exibi-
litet och generalitet, har medfört att olika publika och 
professionella aktiviteter blandas och fl öden möts i 
kommunikationsstråken. Avstånden från mer perifert 
belägna vårdenheter till diagnostiska och terapeutiska 
resurser i akutcentrum kan bli långa. Byggnadsstruk-
turens stora fl exibilitet, där olika funktioner som vård, 
forskning och undervisning är blandade på ömse sidor 
om kommunikationsstråken, leder till både säkerhets- 
och integritetsproblem. 

I K2 är professionella och publika zoner väl separe-
rade genom att huvudentrén är placerad mellan forsk-
nings- och vårdkvarteren. Den tydliga åtskillnaden 
mellan de båda funktionerna är positiv ur säkerhets-
synpunkt. De relativt kompakta sjukhuskvarteren ger 
korta horisontella avstånd mellan olika programom-
råden. På plan tre, som reserverats som professionell 
kommunikationsvåning, är publika och professionella 
zoner helt åtskilda inom vårdkvarteren, men ingen 
tydlig åtskillnad föreligger mellan patient- och materi-
elfl öden på övriga våningsplan. Säkerhet/integritet är 
väl tillgodosedd på vårdavdelningar och mottagningar 
som kan avskiljas från kommunikationsstråk och hiss-
hallar. 

Mantelstrukturen i förslaget Forum Karolinska 
medger god åtskillnad av akuta och planerade fl öden, 
öppen och sluten vård samt publika och professionella 
zoner. Avstånden mellan programområden med funk-
tionella samband kan därmed begränsas. I den södra 
mantelkorridoren sker den publika kommunikationen 
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medan den professionella är förlagd till det akade-
miska stråket som med en motsvarande mantelstruktur 
länkar samman forskningslaboratorierna.

Juryn konstaterar att en tydlig struktur med funktio-
ner förlagda horisontellt och programområden/teman 
vertikalt, tillsammans med stödjande utformning av 
byggnadskropparna, ger mycket god fl exibilitet och 
generalitet inom sjukvårdskvarteren respektive forsk-
ningskvarteren. Juryns slutsats är att Forum Karo-
linskas lösning är överlägsen de övriga förslagens.

6.9 Lokalernas funktionalitet, fl exibilitet  
 och generalitet 

Tävlingsprogrammet: 
”Förutsättningar för att i dagsläget formulera en detaljerad 
verksamhetsbeskrivning fi nns inte och därmed är heller inte 
något lokalprogram upprättat.” 

”Det nya sjukhuset måste kännetecknas av en hög grad av 
generalitet med möjlighet till fl exibelt lokalutnyttjande och 
expansionsmöjligheter inom såväl byggnader som område.”

”Sjukhuset skall kännetecknas av en hög grad av generalitet 
som tillåter brett användningssätt och snabb anpassning till 
verksamhetens specifi ka och skiftande behov. Möjligheter bör 
fi nnas att tillgodose olika verksamheters krav i princip var 
som helst i byggnaderna utan att byggnadsstrukturen behöver 
förändras. Inom ramen för den generella byggnadsstrukturen 
skall lokalerna kunna anpassas till aktuella verksamheter på 
ett sådant sätt att kringliggande verksamheter störs minimalt. 
Driftsäkra, fl exibla, lättåtkomliga och utbyggbara system 
som minimerar underhåll och underlättar ombyggnader skall 
väljas.” 

Undantag görs för verksamheter som ställer exceptio-
nella krav på lokalerna, exempelvis strålbehandling.

I dessa avseenden har juryn studerat vilka förutsätt-
ningar förslagens respektive strukturer samt förslagna 
husdjup och korridorlängder ger för olika verksamhe-
ter, särskilt vårdavdelningar. Även våningshöjder och 
avstånd till försörjningsschakt samt till vertikala kom-
munikationer har studerats. Strukturens påverkan på 
verksamheten behandlas under rubrikerna ”Samband 
forskning-undervisning-sjukvård”, ” Förutsättningar för 
interdisciplinär samverkan, sjukhusgemensamt resurs-
utnyttjande och processorienterat arbetssätt” samt ” 
Intern struktur, logistik, fl öden, skydd och säkerhet”.

Den Helande Länken 
Husdjup 20 (vårdavdelning) och 30 meter. Vånings-
höjd ca 4,5 meter. 
Korridor i vårdavdelning upp till 80 meter lång 
De långsmala huskropparna har ett dubbelkorridorsys-
tem som kännetecknas av vårdsalar med relativt litet 
djup och en relativt smal kärna för försörjningslokaler. 
Möjligheter fi nns till fl exibelt utnyttjande för sluten 
vård, dagvård och återbesöksmottagning och utform-
ningen medger anpassning till olika aktivitetsnivå dag 
respektive natt.

Husdjup och våningshöjder ger goda förutsättningar 
för en god generalitet i byggnaden. 
Längsta avstånd till vertikala kommunikationer är 
emellertid hela 80 meter och avstånd till schakt redovi-
sas inte vilket begränsar möjligheten att utnyttja genera-
liteten och fl exibiliteten för verksamheterna reduceras.

Byggnadernas fördelning på fem kvarter med olika 
specialiteter försvårar dock ett fl exibelt utnyttjande av 
lokalerna.

Forum Karolinska
Husdjup cirka 35 och 17,5 meter. Våningshöjd ca 4,5 
meter.
Korridor i vårdavdelning cirka 60 meter lång. 
Huskropparna innanför den omgivande mantelstruk-
turen medger ett dubbelkorridorsystem med relativt 
bred kärna för försörjningslokaler samt vårdsalar med 
stort djup och god övervakningsmöjlighet. Utform-
ningen medger goda möjligheter till fl exibelt utnyttjan-
de för sluten vård, dagvård och återbesöksmottagning 
och likaså goda möjligheter till anpassning till olika 
aktivitetsnivå dag respektive natt.

Längsta avstånd till schakt är 35 meter och längsta 
avstånd till hissar och trapphus är 45 meter. Genera-
liteten och möjligheten att utnyttja byggnaderna för 
varierande verksamheter bedöms som mycket goda. 

K2
Husdjup ca 22,5 meter. Våningshöjd ca 4,5 meter. 
Korridor i vårdavdelning cirka 60 meter lång.
Huskropparna har ett dubbelkorridorsystem som 
kännetecknas av vårdsalar med relativt litet djup och 
en relativt smal kärna för försörjningslokaler samt en 
utformning av vårdsalarna som försvårar övervakning. 
Vårdavdelningarna är i övrigt väl lämpade för fl exibelt 
utnyttjande för slutenvård, dagvård och återbesöks-
mottagning och även för anpassning till olika aktivitets-
nivå dag och natt. Längsta avstånd till såväl schakt 75 
meter och till hissar 90 meter begränsar möjligheterna 
till fl exibelt utnyttjande.
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+puls
Husdjup cirka 17,5 (vårdavdelning) och 26 meter. Vå-
ningshöjd cirka 4,5 meter. 
Korridor i vårdavdelning 80 meter lång. 
Långsmala huskroppar med enkelkorridorssystem gör 
avdelningar tungarbetade med långa transportavstånd 
och medger små anpassningsmöjligheter till olika akti-
vitetsnivå dag respektive natt.

Anläggningen är dock mycket väl försörjd med his-
sar, trappor och schakt vilket ur ren byggnadssynpunkt 
skapar en god fl exibilitet. 

Synergia 
Husdjup cirka 16 och 22 meter. Våningshöjd cirka 6 
meter.
Korridor i vårdavdelning 19 meter lång (8-rumsgrupp). 
Förslaget framstår i detta sammanhang som motsä-
gelsefullt. Den mellanliggande teknikvåning som hör 
till varje våningsplan vittnar om en stark ambition att 
skapa maximal fl exibilitet och generalitet för lokalerna. 
Trots det har alla tekniktunga funktioner samlats till ett 
separat akutcentrum, vilket innebär en begränsning av 
bebyggelsens samlade generalitet och funktionalitet. 
Teknikvåningen ger emellertid bra förutsättningar för 
förändringar i lokalerna utan att närliggande verksam-
heter störs. Även de olika husbredderna i förslaget ger 
en styrning av vilken verksamhet som kan bedrivas 
där. De smala huskropparna med enkelkorridorsystem 
ger relativt små vårdsalar med en utformning som 
försvårar övervakning. 

Längsta avstånd till hissar är 60 meter vilket väl långt.

Juryn fi nner att en bred huskropp (30–35 meter) gene-
rellt innebär bättre möjligheter till fl exibelt utnyttjande 
för sluten vård, dagvård och återbesöksmottagning än 
en smal (17–22 meter). Den ger också goda möjligheter 
till anpassning till olika aktivitetsnivåer men förut-
sätter att lokaler i behov av dagsljus lokaliseras mot 
fasad. I en smal huskropp kan mer dagsljus föras in till 
lokalerna men den ger större avstånd inom respektive 
enhet och möjligheterna att mångsidigt nyttja lokalerna 
begränsas.

Sjukhusets övriga funktioner såsom operation, di-
agnostik och övrig behandlingsverksamhet är mindre 
beroende av husbredd, men kräver i gengäld högre 
rumshöjd än vård- och mottagningsverksamhet samt 
avsevärt mer teknisk försörjning.

Juryn anser även att korridorlängder över cirka 60 
meter försvårar övervakningen av vårdavdelningar. 

Juryn rekommenderar att funktionsmått och bygg-
nadsdjup studeras vidare i det fortsatta arbetet, så att 
en så bra avvägning som möjligt mellan funktion och 
dagsljus erhålls.

6.10 Framtida expansionsmöjligheter 

I tävlingsprogrammet begärs att förslagen skall redo-
visa framtida expansionsmöjligheter med 40 000 + 
40 000 kvm inom två anvisade områden i anslutning 
till tävlingsområdet, Norrbacka och bostadsområdet 
i norr. Juryn har främst studerat om de föreslagna 
expansionsytorna kan samordnas med de logistiska 
kraven, det vill säga att interna avstånd inte blir för 
långa.

Alla förslagsställare utom en har använt båda områ-
dena som expansionsytor. Forum Karolinska använ-
der inte Norrbacka för expansion och uppnår på så vis 
korta interna avstånd mellan forskning och vård även 
i ett mer långsiktigt perspektiv. Forskningskvarteren 
expanderar mot bostadsområdet vid Solnavägen där 
förberedelser redan är gjorda genom den sammanbin-
dande ”mantelstrukturen”. Expansion av vårdkvarte-
ren kan ske såväl söderut som genom en ostlig förläng-
ning av forskningskvarteren vilket, i det senare fallet, 
påverkar den grundläggande strukturen negativt. 

synergias expansion av forsknings- och vårdkvarter 
i nordlig riktning längs Solnavägen och längs Eugenia-
vägen påverkar inte direkt verksamhetens struktur.

K2:s framtida expansion med forskningskvarteren i 
nordlig riktning längs Solnavägen och vårdkvarteren 
längs Eugeniavägen ökar avståndet mellan de perifert 
belägna forskningskvarteren och sjukvårdskvarteren 
ytterligare. Dessutom tillkommer då ytterligare en 
entréplats och entré vid Solnavägen, vilket kan ge 
orienteringsproblem.

Expansion av forsknings- och vårdlokaler i Den He-
lande Länken anges med ny centrumbildning längs 
Eugeniavägen. En sådan expansion som innebär ytter-
ligare ett kvarter med stora avstånd till övriga vårdlo-
kaler och forskningslaboratorierna vid traumacentrum 
försämrar samband och samverkansmöjligheter. 

I + puls anges nya kvarter längs Eugeniavägen och 
Solnavägen som expansion vilket medför ytterligare en 
försämring av sambandet mellan olika specialiteter och 
forskningsaktiviteter och därmed också möjligheterna 
till interdisciplinär/multidisciplinär samverkan inom 
vård och forskning. 

Juryns slutsats är att för de fl esta av förslagen kom-
mer vid en framtida expansion de tillkommande 
verksamhetsytorna att få sämre samband eller påverka 
sjukhusets struktur negativt. synergia samt, med vissa 
reservationer, Forum Karolinska framstår i detta 
avseende som bäst.

Utifrån en stadsbyggnadsmässig bedömning fi nner 
juryn att alternativet med expansion mot norr, längs 
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Solnavägen, underlättar det framtida stadsmässiga 
sambandet med Norra Stationsområdet.

6.11 Energihushållning, försörjningssystem, 
 energiproduktion, förnybar energi
I tävlingsprogrammet anges att försörjningssystemen 
skall miljöanpassas mot förnyelsebara energislag, 
slutna kretslopp och höggradig återvinning. Tillförd 
energi skall även minimeras genom energieffektiv 
teknik, intelligenta byggnadstekniska lösningar och 
lokal produktion av förnyelsebar energi. Nya tekniska 
lösningar med hög driftsäkerhet efterfrågas. Kravet på 
att det nya sjukhuset skall samverka med omgivningen 
och integreras i den kommande staden omfattar även 
energieffektiviseringsfrågan.

Tävlingsförslagen kan delas in i två grupper utifrån 
systemval: en som använder etablerad teknik med 
vissa inslag av teknik i framkant av utvecklingen, och 
en som använder teknik som ännu befi nner sig på 
utvecklingsnivå och ännu inte är prövad i stor skala.

I den första gruppen ingår Forum Karolinska och 
synergia som utnyttjar bergvärme/kyla, värmepum-
par, anslutning till fjärrvärme (fjärrkyla), anslutning 
till el-leverantörer och VA-system. Båda förslagen har 
inslag av ”ny teknik” i form av solfångare, solceller och 
alternativa bränslen för drift av värmepumpar.

Den andra gruppen består av + puls, Den Helande 
Länken och K2. Dessa förslag bygger i princip på att 
hela anläggningen är en självförsörjande enhet för all 
energiförsörjning och att ”överskottsmedia” kan leve-
reras till anslutande områden. För att nå en långsiktigt 
hållbar lösning med förnybar energi i ett självförsör-
jande system förslås i alla tre förslagen bränsleceller, 
där ett fl ertal alternativa bränslen för drift av bränsle-
cellerna kan användas, och till viss del solceller. Med 
tanke på att bränslecellstekniken ännu inte är fullt 
utvecklad föreslås under ett inledande skede microtur-
biner som energikälla. Av driftsäkerhetsskäl och med 
hänsyn till kravet på redundans skisseras även anslut-
ning till omgivande centrala nät för värme, kyla och el.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de föreslagna 
energilösningarna i stort sett är oberoende av hur för-
slagen utformats i övrigt. Juryn fi nner det riskabelt att 
introducera ny teknik i den skala och den takt den som 
skisseras i + puls, Den Helande Länken och K2 i en 
anläggning som i högsta grad är beroende av avbrotts-
fri drift. Däremot kan det vara klokt att förbereda för 
och pröva sådan teknik i mindre skala. Forum Karo-
linska och synergia bygger huvudsakligen på beprö-

vad teknik, vilket gör att anläggningen får en säkerhet i 
driften, men har även inslag av ny teknik.

Juryn bedömer att Forum Karolinska har den 
säkraste och mest genomarbetade lösningen på energi-
försörjningen men måste bearbetas och förberedas för 
nya framtida system.

7. DRIFTEKONOMI OCH 
 PRODUKTIONSKOSTNAD

I tävlingsprogrammet anges att förslagens totaleko-
nomiska egenskaper ska sammanvägas med övriga 
kriterier. 

De årliga driftkostnaderna för ett sjukhus utgörs till 
cirka 70 % av personalkostnader, medan lokalkostna-
der i form av kapitalkostnader, drift och underhåll sva-
rar för endast cirka 10 %. Byggnadsinvesteringen har 
förvisso stor tyngd i totalekonomin men den långsiktigt 
största ekonomiska vinsten fi nns alltså att hämta i 
effektiva lokaler som möjliggör ett optimalt personalut-
nyttjande. Den viktigaste faktorn att bedöma i detta 
sammanhang är därför hur förslagens olika lösningar 
av sjukhusets inre organisation påverkar samverkan 
och samnyttjande av personal och därmed möjligheter-
na till ett effektivare personalutnyttjande och minskad 
driftkostnad för vården.

7.1 Driftekonomi för vård
Mot bakgrund av de i tidigare kapitel beskrivna 
för- och nackdelarna med de olika förslagen beträf-
fande förutsättningar för sjukhusgemensamt resurs-
utnyttjande, samband med KI, funktionalitet och 
logistik gör juryn sammantaget följande bedömning 
av driftekonomin: Forum Karolinska bedöms ge bäst 
driftekonomi, följt av K2 och synergia. Förslagen Den 
Helande Länken och + puls visar på den svagaste 
driftekonomin.

7.2 Fastighetsekonomi
Indikationer har tagits fram för total byggkostnad samt 
livscykelkostnad för en 50-års period. Tävlingsförsla-
gen är inte på den nivå att detaljer, material och dylikt 
kan studeras närmare varför schablonberäkningar i 
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viss utsträckning har använts. Kostnaderna är beräk-
nade i prisläge juni 2004, det vill säga samma som 
i landstingsfullmäktiges beslutsunderlag. Byggindex 
i maj 2006 ligger cirka 6 % högre. I byggkostnaden 
ingår inte medicinsk utrustning, inredning och dylikt. 
Viss osäkerhet kvarstår huruvida + puls får full funk-
tionalitet med en utbyggnad av endast etapp 1, men 
vid utvärderingen av fastighetsekonomin har juryn 
dock utgått från en utbyggnad av endast denna etapp. 

Den totala byggkostnaden för förslagen beräknas 
ligga inom spannet 7,2 miljarder kronor för Forum 
Karolinska till 9,4 miljarder för K2. Den schablon-
beräkning som gjorts av byggkostnad per kvadratme-
ter visar på en skillnad mellan förslagen på mindre än 
5 %. Skillnaderna i total byggkostnad mellan förslagen 
beror alltså främst på hur många kvadratmeter respek-
tive förslag omfattar. Se vidare nedan. Yteffektivite-
ten, det vill säga, hur stor del av den totala ytan som 
används för verksamheter, har inte varit möjlig att 
utvärdera på grund av att tävlingsförslagen redovisar 
ytor på ett ofullständigt sätt.

När det gäller livscykelkostnaden så varierar försla-
gen mellan 9,4 miljarder kronor för Forum Karolin-
ska till 12,6 miljarder kronor för K2 och + puls.

Sammantaget för fastighetsekonomin bedöms Fo-
rum Karolinska och synergia som de bästa förslagen, 
följda av Den Helande Länken. K2 och + puls visar 
på den svagaste fastighetsekonomin.

7.3 Ytor
Bruttoarea (BTA) i förhållande till tävlingsprogram-
mets krav på 190 000 m2 BTA verksamhetsarea har 
utvärderats.

Bedömningen av BTA för förslagen visar att Forum 
Karolinska (cirka 186 000 m2) och synergia (cirka 
170 000 m2) är de som närmast överensstämmer med 
programkravet, följda av K2 (cirka 223 000 m2) och 
Den Helande Länken (cirka 232 000 m2). + puls
(cirka 282 000 m2) visar, fullt utbyggt, den största av-
vikelsen med stora överytor, beroende på det valda 
planmönstret med åtta sammanbyggda kvarter kring 
ett torg. 

7.4 Tider och produktion
Genomförandetider för byggproduktionsfasen har be-
dömts. Det som utvärderats är på vilket sätt förslagen 
kan genomföras i olika byggetapper och hur snabbt de 
kan byggas. Tidsbedömningen grundas på en form av 
tidig upphandling, det vill säga att entreprenörer upp-
handlas för att delta i projekteringsfasen. Indikation 
för genomförandetid är 7–7,5 år och skillnaden mellan 
förslagen är alltså relativt liten. 

Förslagen Den Helande Länken och synergia be-
döms ha en något kortare genomförandetid än Forum 
Karolinska, + puls och K2.
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8. JURYNS SAMMAN-
 FATTNING, BESLUT OCH  
 REKOMMENDATION

Av de fem tävlingsförslagen är tre - Forum Karolin-
ska, K2 och synergia - formade med tydlig ambition 
att uppfylla tävlingsprogrammets krav på nära sam-
band och rationell logistik, om än med varierande 
framgång. De bygger alla på etablerad erfarenhet och 
aktuell kunskap om hur man organiserar ett modernt 
sjukhus.

De övriga två – Den Helande Länken och + puls 
– synes ha valt att i utformningen av sjukhuset priori-
tera andra kriterier och kvaliteter för att istället skapa 
ett annorlunda sjukhus som skiljer sig från den gängse 
bilden. Trots stora olikheter i övrigt är en gemensam 
egenskap hos dessa båda förslag att de har sökt dela 
upp sjukhuset i storleksmässigt överblickbara enheter. 

Den Helande Länken bygger sålunda i hög grad 
på idén att dela upp det stora sjukhuskomplexet med 
ett brett, genomgående öst-västligt ”grönt” stråk och 
en upplöst arkitektur i lekfullt och färgrikt formspråk. 
Stråket har i sig stora kvaliteter men medför allvarliga 
logistiska problem i kommunikationen mellan sjukhu-
sets båda halvor. 

+ puls har delat upp sjukhuset i självständiga kvar-
tersenheter kring ett stadstorg med ansenliga dimen-
sioner. Juryn har funnit detta förslag mycket intressant, 
både som stadsbyggnadskoncept och som ett nyska-
pande försök att visa ett sjukhus som är helt integrerat i 
den traditionella kvartersstadens miljö. Det visar också 
hög arkitektonisk klass. Tyvärr medför även detta 
koncept stora svårigheter med de interna sambanden 
eftersom uppdelningen i självständiga enheter i sig 
strider mot intentionerna om samverkan och interdisci-
plinärt/multidisciplinärt arbetssätt i det nya sjukhuset. 
Förslaget visar tyvärr inte på ett övertygande sätt att en 
tillräcklig kommunikation mellan kvarteren fi nns eller 
är möjlig att åstadkomma inom det valda konceptet.

Dessa båda förslag har, med sina annorlunda syn-
sätt, gett juryn anledning att diskutera och överväga 
tävlingsprogrammets värderingar och prioriteringar. 
Juryns slutsats är dock att väl fungerande samband 
och logistik är grundläggande förutsättningar för ett 
modernt universitets- och forskningssjukhus, och har 
tvingats konstatera att dessa båda förslag bygger på 
idéer som medför alltför allvarliga och svårbemästrade 
problem i fl era avseenden och att de därför inte kan 

komma ifråga som vinnare i tävlingen. Juryn vill dock 
ge upphovsmännen bakom dessa förslag en eloge för 
deras vilja och mod att ifrågasätta rådande värderingar 
och pröva nya vägar till lösningar.

Forum Karolinska, K2 och synergia har det ge-
mensamt att de bygger på en sammanhållen struktur 
och därför bildar mycket stora stadsbyggnadselement. 

synergia har en uppbyggnad med en struktur och 
bebyggelseskala som tydligt markerar sjukhuset som 
en egen värld, utan samverkan med Norra stationsom-
rådet. Hög våningshöjd, med ett installationsutrymme 
med full ståhöjd ovanför varje våningsplan inom hela 
sjukhuset, ska ge maximal generalitet och fl exibilitet, 
en ambition som ändå inte helt tagits tillvara eftersom 
alla tekniktunga verksamheter samlats i en separat 
traumabyggnad och delar av bebyggelsen getts alltför 
små byggnadsdjup. Sambanden och kommunikatio-
nerna inom sjukhuset är överskådliga och korta, men 
blandningen av verksamheter medför problem med 
logistik och integritet.

I K2 har sjukhusbyggnaderna getts en särpräglad 
och sammanhållen arkitektonisk identitet som förstärks 
av de stora glasprismor och glastorn som kraftfullt 
annonserar sjukhuset mot Solnavägen. Sjukhuset är 
välstrukturerat, med funktioner förlagda horisontellt 
och programområden/teman vertikalt. Förslaget har 
dock fl era avgörande svagheter, varav bristen på 
funktionellt samband med KI och den otillräckliga och 
oklara interna kommunikationsstrukturen är de mest 
framträdande.

Forum Karolinska kan liknas vid ett idealt tre-
dimensionellt organisationsschema, gestaltat som 
arkitektoniskt intressanta byggnadsvolymer där 
sjukhusets inre liv exponeras i fasaderna. Förslaget 
visar ett stadsbyggnadsmässigt intressant, om än inte 
okontroversiellt, koncept som både förenar KS- och 
KI-områdena och ansluter sjukhuskomplexet till Norra 
Stationsområdet. Den väl genomarbetade strukturen 
tillfredsställer vårdens, forskningens och utbildningens 
behov av samverkan, funktionalitet, integritet, säker-
het, fl exibilitet och generalitet. Den enkla och lättorien-
terade strukturen ger också trygghet för patienter och 
besökare. Förslaget ger som helhet ett professionellt, 
genomtänkt och förtroendeingivande intryck.

Vid en sammanvägning av förslagens kvaliteter, 
brister och möjligheter till bearbetning fi nner ju-
ryn förslaget Forum Karolinska överlägset. Försla-
get har en enkel, effektiv och hållbar strukturell 
uppbyggnad, en överlägsen inre logistik, god inre 
miljö, stadsbyggnadsmässiga kvaliteter och ett ar-
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kitektoniskt gestaltningskoncept som sammantaget 
ger förutsättningar att kunna utvecklas till en an-
läggning av hög klass. Forum Karolinska är också 
ett förslag som erbjuder det hållbara huvudgrepp 
som kommer att krävas i det fortsatta arbetet att 
utveckla det högklassiga forsknings- och undervis-
ningssjukhus som tävlingen syftar till.

Juryn beslutar därför enhälligt att utse förslaget 
Forum Karolinska till vinnare i tävlingen samt att till-
dela detta förslag hela prissumman SEK 2,5 miljoner.

Juryn överlämnar därmed resultatet av tävlingen till 
landstingsstyrelsen för fortsatt hantering och rekom-
menderar att förslaget Forum Karolinska läggs till 
grund för fortsatt utveckling av sina upphovsmän i 
enlighet med förutsättningarna för tävlingen. 

8.1 Fortsatt utveckling av det vinnande  
 förslaget
Denna tävling genomförs i ett tidigt skede av sjuk-
husprojektet, med syftet att få fram ett struktur- och 
arkitekturkoncept som grund och utgångspunkt för det 
omfattande fortsatta arbetet att förverkliga projektet, 
och det kommande arbetet kommer i sig att påkalla 
bearbetning och utveckling av vinnarförslaget.

I detta utvecklingsarbete är det viktigt att dels slå vakt 
om och fi nslipa förslagets kvaliteter som: 

• Den södra fasadens arkitektur med möjligheter till 
ökad variation och större genomsikt vid de nord-
sydliga gatorna

• Entréplatsens dimensioner, karaktär och använd-
ning bland annat i förhållande till kollektivtrafi kens 
utveckling

• De inre gröna rummens dimensioner och kvaliteter-
dels att studera vidare vissa delar av förslaget som 
juryn i sin bedömning har identifi erat som tveksam-
ma eller problematiska

• Byggnadsvolymen på KI-sidan och dess anpassning 
till KI:s byggnader

• Utformningen av portiken och förbindelselänkarna 
över Solnavägen

• Byggnaden framför Nobel Forum
• Anslutning och anpassning till befi ntliga byggnader 

inom sjukhusområdet, särskilt Norrbackainstitutet
• Hur en framtida expansion av sjukhuset kan ske 

som både leder till ökad kontakt mellan KS och KI-
området och ett förbättrat samband mellan Stock-
holm och Solna stad
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9. INDIVIDUELLA OMDÖMEN 
OM TÄVLINGSFÖRSLAGEN

Uppgifter om förslagsställare är inlagda först efter att namnsedlarna 
brutits sedan juryn slutjusterat och godkänt texten i juryutlåtandet.
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Den Helande Länken
Förslagsställare:
Anshen Dyer, London
WSP Sverige AB, Stockholm 
HLLS Arkitekter AB, Stockholm

Förslagsställarna har hanterat den storskaliga anlägg-
ningen genom att en platsbildning skär rakt igenom 
sjukhusområdet och delar upp det i två delar. Denna 
platsbildning innehåller dels ett grönt stråk, dels ett 
torg för angöring och vistelse som också länkar sam-
man KI- och KS-områdena med varandra. Det funktio-
nella sambandet med KI är dock svagt.

Utformningen av platsbildningen är skickligt gjord 
och förutsättningar borde fi nnas att den yttre miljön 
kan berikas med liv och rörelse. Platsbildningen skapar 
emellertid en barriär där de interna funktionella sam-
banden inte kunnat tillgodoses på ett tillfredsställande 
sätt. Som förslaget utformats är möjligheterna att för-
fl ytta sig inom anläggningen, liksom överblickbarhet 
och orienterbarhet mycket bristfälliga. Uppdelningen 
ger brister inom logistik och säkerhet och försvårar 
interdisciplinärt arbetssätt och sjukhusgemensamt 
resursutnyttjande, även om sambanden mellan forsk-
ningslaboratorier och sjukvårdslokaler är goda inom 
respektive enhet. Detta innebär att driftsekonomin 
bedöms som mindre god.

Sjukhusets har både som helhet och i sina delar ut-
formats på ett mycket otraditionellt sätt. Det är lekfullt 
och charmigt med många annorlunda former för såväl 

byggnader som uterum. Byggnadernas utformning bör 
ge en god och tilltalande inomhusmiljö med väl dags-
ljusbelysta lokaler och bra kontakt med omgivande 
natur.

Förslagsställaren har inte begränsat sin idérikedom 
till själva sjukhuset – Nobelforum föreslås till exempel 
förvandlas till Nobelmuseum, inbyggt i en stor glas-
låda. Juryn ställer sig dock tveksam till om det valda 
konceptet ger uttryck för den professionalism i anlägg-
ningen som eftersträvats. Presentationen av förslaget är 
därtill delvis ofullständig och svårtolkad.

Energiförsörjningssystemets uppbyggnad bedöms 
vara onödigt komplicerad och dyrbar.

Förslaget utnyttjar över huvud taget mycket av ny, 
avancerad och dyrbar men delvis otillräckligt prövad 
teknik.
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Forum Karolinska
Förslagsställare:
White Arkitekter AB, Stockholm

Forum Karolinska är ett strukturellt väl genomarbetat 
förslag där vårdens, forskningens och utbildningens 
behov tillfredsställs. Sambandet med KI manifesteras 
tydligt genom sjukhusbyggnadens överbryggande av 
Solnavägen. Byggnadsstrukturen underlättar interdis-
ciplinärt samarbete, processorienterat arbetssätt och 
sjukhusgemensamt resursutnyttjande. Horisontellt 
organiserade funktioner och vertikalt organiserade 
program, tillsammans med goda kommunikationer och 
vertikala samband, underlättar samarbete över klinik-
gränserna. Sambanden mellan öppen och sluten vård, 
liksom mellan forskningslaboratorier och sjukvård, 
är goda. Publika och professionella zoner är åtskilda 
vilket borgar för säkerhet och integritet.

Huskropparnas bredd ger goda möjligheter att skapa 
funktionella vårdavdelningar, mottagningar och opera-
tionsavdelningar. Stomsystemets betongpelare i fasad 

stjäl visst utrymme och minskar generaliteten, men 
som helhet tillgodoser förslaget höga krav på fl exibi-
litet och generalitet. En bra avvägning mellan teknik-
utrymmen och schakt i mantelstrukturen ger en väl 
fungerande distribution inom respektive våningsplan. 

Driftekonomin bedöms bli mycket god. 
Den inre patient- och arbetsmiljön ger mycket goda 

förutsättningar. Planens enkelhet, med alla kommu-
nikationer, publika utrymmen och mötesplatser i den 
omgivande mantelstrukturen, ger orienterbarhet och 
trygghet. Då vårdrum och personalrum är placerade 
mot yttervägg erhålls bra dagsljusinsläpp. Den glasade 
mantelstrukturen och ”inbrytningar” av gröna rum i 
både denna och de centrala huskropparna underlättar 
dagsljusinsläpp till även de inre lokalerna.

Även den arkitektoniska utformningen är intres-
sant och ger ett genomtänkt och förtroendeingivande 
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intryck. Anläggningens innehåll och de vertikala kom-
munikationerna annonserar sig i fasaderna mot entré-
platsen och det Akademiska stråket och skapar liv och 
rörelse längs byggnaden. Förslagets långa utsträckning 
i öst-västlig riktning kan dock ge en viss murverkan 
mot staden och höjden på den del som placeras på 
KI:s område, intill dess småskaliga bebyggelse, upp-
lever juryn som alltför storskalig. Den långa utsträck-
ningen innebär även att sjukhuset åt öster trängs med 
gaveln på Norrbackainstitutets långa byggnad så att, 
om denna skall behållas, en mycket lång sammanhäng-
ande ”mur” bildas. Förslagets struktur bedöms dock 
vara så stark att bearbetningar kan ske utan att grundi-
dén och dess väsentliga kvaliteter försvinner.

Sjukhusets placering inom tävlingsområdet är tillba-
kadragen norrut, vilket gör förslaget oberoende av om 
Norra stationsområdet byggs ut eller ej. Vid en utbygg-
nad ansluter sig sjukhuset till den nya stadsstrukturen 
genom den uppbrytning av anläggningen som fi nns för 
de norr-sydgående gatorna och genom den föreslagna 
entréplatsen, ett torg framför sjukhusets södra fasad. 
Juryn ser stora möjligheter att detta kan bli ett levande 
och vackert torg även för den nya stadsdelen, men är 
inte helt övertygad om att det ännu funnit sina ideala 
dimensioner och avgränsningar. Till exempel bör tor-
gets västra sida, den föreslagna nya byggnaden framför 

Nobel Forum, noga övervägas.
Tekniskt bedöms förslaget vara realistiskt och väl 

genomarbetat och dessutom presenterat på ett tydligt 
sätt. Energilösningen är trovärdig, med goda prestanda 
och i framkant på dagens teknik. 

Akademiska stråket

Entréplatsen
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K2
Förslagsställare:
Tengbomgruppen AB, Stockholm

Förslaget har betonat den öst-västliga axeln i det gröna 
stråk som länkar samman sjukhusparken med KI:s 
område och som blivit ett huvudmotiv för sjukhusets 
organisation. Sjukhusbyggnaderna har getts en sam-
manhållen och särpräglad arkitektonisk identitet som 
förstärks av de stora glasprismor och glastorn som vet-
ter mot Solnavägen. Juryn ifrågasätter dock det valda 
arkitektoniska uttrycket som identitet för sjukhusets 
verksamhet.

Ingen verksamhet har placerats på västra sidan om 
Solnavägen och sambandet med Karolinska Institutet 
förblir i stort sett oförändrat. 

Just sambandet mellan sjukvården och forskningen 
är förslagets stora brist. Verksamheten är i sig väl 
strukturerad med funktioner horisontellt och program-
områden/teman vertikalt placerade, en struktur som 
underlättar interdisciplinärt samarbete, processoriente-
rat arbetssätt och sjukhusgemensamt resursutnyttjande. 
Uppdelningen av sjukhuset i en del för sjukvård och 
en för forskning, med kommunikation endast i några 
våningsplan, medför dock mindre bra samband mellan 
forskningscentrum och sjukvård.

Huvudentréns placering gör att det interna rörel-
semönstret inom sjukhusområdet är komplicerat och 
svårt att överblicka. Publika och professionella zoner 
är endast delvis åtskilda, utom på plan 3 som reserve-
rats för sjukhusinterna kommunikationer.

Huskropparnas mått ger bra infl öde av dagsljus och 
god kontakt med omgivande natur, men resulterar 
också i relativt små vårdrum som försvårar övervak-
ning.

Flexibilitet och generalitet bedöms som mycket 
goda.

Driftekonomin för verksamheten bedöms bli god.
Förslaget att skapa ett helt oberoende försörjnings-

system som inte är kopplat till externa nät bedöms 
ännu inte möjligt eftersom det medför att man på egen 
hand måste skapa ett dyrbart system med hög redun-
dans.

Entréplats vid Solnavägen
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+ puls
Förslagsställare:
Henning Larsens Tegnestue AS, Köpenhamn
Temagruppen Sverige AB, Stockholm
S&I Arkitekter AS, Köpenhamn
WSP Sverige AB, Stockholm
Incoord Installations Coordinator AB, Stockholm

Förslagets huvudidé att bryta ned den storskaliga 
anläggningen i fl era kvarter grupperade kring ett väl 
studerat stadstorg fi nner juryn mycket sympatisk. Hela 
anläggningen ger ett värdigt uttryck, är överblickbar 
och enkel att orientera sig i, samtidigt som den genom 
sin variation i hushöjder, transparanta bottenvåningar, 
öppna och slutna gårdar, och inte minst de separata 
entréerna till varje kvarter fått en mänsklig skala. 

Tyvärr är det just denna uppdelning som också är 
förslagets svaghet. Det valda konceptet, med åtta kvar-
ter kring ett centralt torg, förutsätter fullt genomfört 
att det befi ntliga laboratoriekvarteret ersätts av ett av 
dessa nya kvarter för att inte falla ur mönstret. Detta 
leder till att stora överytor skapas. I konceptet ligger 
även att sambandet med KI campus förblir svagt. All-
varligast är dock att de interna funktionssamband mel-
lan kvarteren som redovisats inte kan tillgodose önske-
målet om interdisciplinärt samarbete, processorienterat 
arbetssätt och sjukhusgemensamt resursutnyttjande, 
och att väsentliga samband mellan forskning och vård 
kan bli svåra att tillgodose. Publika och professionella 
fl öden blandas också i kommunikationsstråken mellan 
kvarteren.

Juryn har bedömt att svårigheterna att i den valda 
kvartersstrukturen tillgodose viktiga funktionssam-
band och möjligheter till spontana möten mellan olika 

discipliner inte uppvägs av förslagets arkitektoniska 
kvaliteter.

Förslaget har också andra egenskaper som ger min-
dre bra funktionalitet och begränsad fl exibilitet, till 
exempel smala huskroppar med vårdsalar som försvå-
rar rationellt arbetssätt och övervakning. Driftekono-
min för verksamheten bedöms därför bli mindre god.

Förslaget att skapa ett helt oberoende försörjnings-
system som inte är kopplat till externa nät bedöms 
mindre lämpligt eftersom det medför att man måste 
skapa ett dyrbart system med hög redundans på egen 
hand.

Även energisystemen bygger på ett ”kvarterstänkan-
de”, vilket inte ger stordriftsfördelar och inte heller är 
naturligt i en anläggning av denna storlek i stadsmiljö. 

Det centrala torget
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synergia
Förslagsställare:
BSK Arkitekter AB, Stockholm
Medplan AS Arkitekter, Oslo
Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS, Oslo

Anläggningen är formad med en struktur och bebyg-
gelseskala som markerar självständighet från omgiv-
ningen. De stora sammanhängande byggnaderna ger 
små möjligheter till integration med den framväxande 
staden och skapar ett inåtvänt intryck. 

Sjukhuset delas i detta förslag i två likartat uppbygg-
da delar med ett mellanliggande entrétorg och en spe-
ciellt utformad byggnad för trauma. Entrébyggnadens 
placering mitt i anläggningen är tydlig och ger fördelar 
för besökande till sjukhuset genom korta avstånd sam-
tidigt som de interna vårdsambanden kan bli onö-
digt långa. Sjukhuset är dock med sina väl placerade 
entréer mycket överblickbart och lätt att orientera sig i 
och har även ett bra samband med KI campus.

Den strukturella uppbyggnaden bedöms ge goda 
samband och underlätta interdisciplinärt samarbete 
och ett processorienterat arbetssätt. Hela anläggningen 
har en våningshöjd på hela sex meter, med utrymme 
för en installationsvåning ovanför varje verksamhets-
plan för att skapa maximal generalitet och fl exibilitet i 
anläggningen och möjliggöra ombyggnader i verksam-
hetsplanen med begränsade störningar för kringliggan-
de verksamheter. Dessa kvaliteter utnyttjas dock inte 
fullt ut eftersom alla tekniktunga funktioner samlats till 

ett akutcentrum i en speciellt utformad byggnad, smala 
huskroppar ger vårdavdelningar med mindre god 
funktionalitet samt blandningen av personal, patienter 
och publika fl öden medför säkerhets- och integri-
tetsproblem. Anläggningens samlade generalitet och 
fl exibilitet bedöms därför som mindre god. Samma 
omdöme gäller verksamhetens driftekonomi.

Beträffande energifrågor ligger förslaget i framkant 
av känd teknik. 

Placering och utformning av teknikutrymmen, kul-
vertar och schakt möjliggör en effektiv teknisk drift.
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Förslagsställare enligt förslagens namnsedlar

Den Helande Länken
Anshen Dyer
WSP Sverige AB
HLLS Arkitekter AB

Upphovsmän
Bengt Linder Arkitekt SAR/MSA HLLS Arkitekter AB
David Martin Arkitekt AIA Anshen Dyer
Linda Marend Arkitekt SAR/MSA WSP Arkitektur

Medarbetare
Ken Schwarz Arkitekt AIA Anshen Dyer
Jane McElroy Arkitekt RIBA Anshen Dyer
Mike Jamieson Arkitekt RIBA Anshen Dyer
Katarina Ringstedt Arkitekt SAR/MSA HLLS Arkitekter AB
Robert Hellesen Arkitekt SAR/MSA WSP Arkitektur
Mats Lundgren Arkitekt MSA WSP Arkitektur
Marie Åslund Landskapsarkitekt LAR/MSA WSP Samhällsbyggnad
Torsten Wallin Landskapsarkitekt LAR/MSA WSP Samhällsbyggnad
Elisabet Renlund Civilingenjör, trafi kplanerare WSP Samhällsbyggnad
Per-Olof Jönsson Civilingenjör, trafi kingenjör WSP Samhällsbyggnad
Susanne Ingo Arkitekt SAR/MSA WSP Inregia
Anna Hadenius Civilingenjör, hållbara transportsystem WSP Inregia
Göran Werner Civilingenjör, energi & miljö WSP Environmental
Klas Hagberg Civilingenjör,, akustik WSP Environmental
Magnus Lundström Civilingenjör, konstruktör WSP Byggprojektering
Erik Bellander Elingenjör WSP Elteknik
Anders Sjöstrand Civilingenjör, VVS-teknik WSP VVS-teknik
Peter Pertola Civilingenjör WSP Ljusdesign
Henrik Braatz Brandingenjör WSP Brand- och riskteknik
Måns Bergenfeldt Civilingenjör, riskhantering WSP Brand- och riskteknik
Jan-Erik Ivansson Civilekonom, planering WSP Management
Bengt  Öh Ingenjör, kalkyl WSP Management
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Forum Karolinska
White Arkitekter AB

Upphovsmän
Bengt Svensson Arkitekt SAR/MSA White 
Koen Kragting Arkitekt MSA White 
Karl Alexandersson Arkitekt SAR/MSA White 
Dick Lindberg Arkitekt SAR/MSA White 
Per-Mats Nilsson Arkitekt SAR/MSA White 
Anders Thalberg Arkitekt SAR/MSA White 

Medarbetare:
Marie Hult miljö White 
Owe Swanson  White 
Anders Johansson landskap White  
Mattias Rubin de Lima  White 
Bengt Mührer  White 
Charlotte Ruben  White 
Lars Nilsson bild White 

Specialister
Per Belfrage laboratorier
Dag Lundberg vård

Underkonsulter
Carl Uno Pålstedt konstruktion Ramböll
Per Hammarström konstruktion Ramböll
Patrik Schelin energi och byggnadsfysik Ramböll
Sune Häggblom energi och byggnadsfysik Ramböll
Carl Chytraeus trafi k Ramböll
Göran Dalaryd VVS energi ÅF
Gunnar Wernstedt energi och miljö ÅF
Nils Gamryd el ÅF
Krister Lindbäck el och belysning ÅF
Tord Pettersson reservkraft och yttre el ÅF
Benny Eriksson IT ÅF 
Maria Åkesson IT ÅF
Alexander Ståhle space syntax analys Spacescape
Tobia Nordström space syntax analys Spacescape
Staffan Bengtsson brand Brandskyddslaget
Robert Niziolek bild Viewpoint
Ulf Randers modell 1:250 Ulf Randers Modellbyggare
Louise Gernandt modell 1:1000 Gernandt Modellverkstad
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K2
Tengbomgruppen AB

Upphovsmän
Jonas Edblad  Wingårdhs
Christine Hammarling  Tengbom
Pelle Lotén  Tengbom
Ahmed Radwan  Tengbom
Sören Steffensen  Wingårdhs
Gert Wingårdh  Wingårdhs

Medarbetare
Maria Axelsson  Tengbom
Gösta Eliasson  Tengbom
Pål Ericksson  Wingårdhs
Daniel Frickeus  Wingårdhs
Stellan Fryxell  Tengbom
Fredrik Gullberg  Wingårdhs
Ingrid Gunnarsson  Wingårdhs
Fredrik Lyth  Wingårdhs
Filip Rem  Wingårdhs
Martin Rangfast  Tengbom
Eva Rydberg  Tengbom
Peter Sierts  Wingårdhs
Ann Söderström  Tengbom
Rasmus Waern  Wingårdhs

Elin Olsson Mark Nod
Peter Hauffman Mark Nod
Johan Paju Mark Nod
Eveliina Sätery Mark Nod
Magnus Schön Mark Nod
Anders Mårsen Mark Nod
Birger Sundström E WSP
Ingemar Nordeadler V Incoord
Per Anders Åström V Incoord
Kenneth Douhan K Tyréns
Tommy Dahlbeck Kostnadsstyrning Tyréns
Camilla Thunqvist Trafi k Tyréns
Robert af Wetterstedt Miljö Tyréns
Jörgen Thor Säkerhet Brandskyddslaget
Jan Hedlund Dokumenthantering Meta
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+ puls
Temagruppen Sverige AB
S&I Arkitekter AS
WSP Sverige AB
Incoord Installations Coordinator AB
Henning Larsens Tegnestue AS

Upphovsmän
Henning Larsens Tegnestue AS

Medarbetare
Lars Steffensen
Michael Brunbjerg
Christian Schjøll
Heidi Østergaard
Sofi a Leander
Claus Frederiksen
Hans Vogel
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synergia
BSK Arkitekter AB
Medplan AS Arkitekter
Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS

Upphovsmän
Stina Ljungkvist  BSK Arkitekter
Ulf Mangefors  BSK Arkitekter
Lise-Lott Söderlund  BSK Arkitekter
Arvid Ottar  Medplan
Björn Egner  Eliassen og Lambertz-Nilssen

Medarbetare:
Anna Martin  BSK Arkitekter
Emil Martinac visualisering BSK Arkitekter
Cornelia Thelander  BSK Arkitekter
Josefi ne Wikholm  BSK Arkitekter
Per Christian Brynhildsen  Medplan
Anne Lamer  Medplan
Anne Guri Grimsby  Eliassen og Lambertz-Nilssen
Michel Ramm Østgaard  Eliassen og Lambertz-Nilssen
Tonje Frydenlund landskapsarkitektur Snøhetta
Andréas Nypan landskapsarkitektur Snøhetta
Olle Norrman byggnadskonstruktioner Konkret
Conny Lindqvist installationer Energo
Anders Englund Installationer Energo
Johan Lindberg trafi k Trivector
Anders Ranby brand och risk Briab
Leif Åkerlöf akustik Ingemanssons
Petter Aaro visualisering Aaro Design System
Mårten Ubbe modellbygge Nyréns Arkitektkontor
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