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SODERSJUKHUSET

Vy från Ringvägen

[emerg��ns]EMERGENS samspel mellan enkla strukturer 
som formar ett komplext mönster

ENTRÉ TILL SJUKHUSOMRÅDET

1. AKUTSJUKHUSET MÖTER STADEN

Den nya byggnadens fönstersättning i relation till det befi ntliga

FRAMSIDA MOT NORR
PERSONALENTRÉ

NY AKUTENTRÉ

HUVUDENTRÉ

Södersjukhusets starka identitet mot Årstaviken i söder 

ställer krav på en lika stark identitet mot staden.

Södersjukhusets identitet skapas av gavlarna som riktar sig mot söder. 

Den nya byggnaden riktar istället sina gavlar in mot staden.

Den nya byggnaden kompletterar kommunikationsstrukturen i  Södersjukhuset Byggnadens utsida Byggnadens insida

EMERGENS
Emergens är ett mönster som uppstår ur enkla enheter, där helheten 

är större och mer komplex än de ingående delarna. På samma 

sätt formas den nya byggnaden för Södersjukhusets viktigaste 

verksamheter – enkla byggstenar bildar en generell och fl exibel 

struktur anpassad till såväl platsens som verksamhetens komplexitet. 

Med Emergens vill vi:

–   Bygga vidare på Södersjukhusets struktur, skala och uttryck och  

stärka sjukhusets identitet från norr

–   Komplettera sjukhuset med lokaler som är väl integrerade och 

långsiktigt hållbara för en föränderlig verksamhet

–   Skapa förutsättningar för en akutsjukvård i världsklass med 

effektiva fl öden och samband mellan kritiska verksamheter 

– Forma lokaler som ger medarbetarna arbetsglädje och patienterna 

välbefi nnande och trygghet

SÖDERSJUKHUSET MÖTER STADEN
Stark identitet möter Ringvägen

Södersjukhuset byggdes utanför Södermalms rutnätsstad fritt uppe 

på berget ovanför Årstaviken. Ett rationellt och vackert sjukhus som 

andas funktionalismens idéer om ljus och luft. Den vita pärlan på 

Söders höjder. Mot Årstavikens vatten har sjukhuset sitt signum 

med de slanka vita gavlarna. På motsvarande sätt skapar den nya 

byggnaden ett tydligt motiv för Södersjukhuset i mötet med staden. De 

utskjutande gavlarna symboliserar det moderna akutsjukhuset, med 

rötter i ursprunget, och ger SÖS en lika stark identitet från Ringvägen 

som från Årstaviken. 

Entré till sjukhusområdet

Den nya byggnaden kompletterar Södersjukhuset och skapar en ny 

helhet. Vid Sjukhusbackens möte med Ringvägen bildas en entré för 

hela sjukhusområdet. Grönskan glesas ur och kronorna på träden 

lyfts så att man får fri sikt upp mot Södersjukhuset. Böljande gräsytor 

och träd bildar en sjukhuspark. Vid infarten skapas ett skyltläge där 

Södersjukhuset tydligt annonseras. Den nya akutbyggnadens gavlar 

vänder sig in mot staden och annonserar verksamheten. Besökaren 

leds uppför sjukhusbacken längs en stiliserad grässluttning upp mot 

den nya akutmottagningens entré och sedan vidare till sjukhusets 

huvudentré.

SÖS PÅ NYTT
Södersjukhuset kännetecknas av sina tydliga volymer med 

slanka gavlar och fönsterband. Kommunikationsstrukturen är 

enkel och rationell. Den nya byggnaden tar sin utgångspunkt i 

Södersjukhusets struktur och uttryck, men anpassar volymerna och 

kommunikationsstruktur till framtidens behov. Genom denna utveckling 

skapas ett nytt uttryck för det moderna SÖS. 

Nybyggnadens volym består av fyra förskjutna kroppar som lägger 

sig intill och omfamnar det befi ntliga sjukhuset. Vårdverksamhetens 

krav på generösa husdjup delas i gavlarna till slankare segment för 

att bryta upp den större volymen och anpassa sig till Södersjukhusets 

skala. Förskjutningarna skapar generösa terrasser för patienter 

och personal med fi na utblickar; in mot staden i norr, och ner mot 

Årstaviken i söder.

NY FRAMSIDA MOT NORR
Fasaden gestaltas med dynamiska fönsterband som tar 

sin utgångspunkt i det befi ntliga sjukhusets formspråk. 

Fasadbeklädnadens moduler i olika storlekar skapar spännande 

mönsterverkan i olika skalor. Ytornas nyanser av vitt med skiftande 

glans spelar mot de befi ntliga byggnadernas putsade fasader. Den 

nya vita byggnaden skimrar som pärlemor på Söders vita pärla och 

förhöjer hela Södersjukhuset som en ny framsida mot norr. 

Tvärsektion verksamheter
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[emerg��ns]EMERGENS samspel mellan enkla strukturer 
som formar ett komplext mönsterFASAD MOT NORR SKALA 1:200 PERSONALENTRÉ

NY AKUTENTRÉ

Fantasifulla lekskulpturer på 

barnakutens nya gård

Landskapsbandens olika nivåer 

delas av med cortenstål.

Nivåskillnader och gångvägar 

delas upp i band i landskapet 

som en fortsättning på 

byggnadens inre struktur.

2. EN SAMLAD AKUTENTRÉ
Entrén till akuten vänder sig in mot staden och uppfattas tydligt från 

Sjukhusbacken. Entréplatsen är liten och intim för att skapa säkerhet 

och tydlighet för patienterna. Den lägre byggnadsvolymen bryter 

ner skalan och skapar balans mot huvudentrén, så att inte akuten 

uppfattas som en entré till hela sjukhuset. 

Genom närheten till parkeringsgarage och korttidsparkering kan 

entréplatsen begränsas till sin storlek. En på- och avstigningszon för 

taxi och personbilar ordnas direkt utanför entrén, varifrån man lätt 

kan köra till befi ntligt garage och korttidsparkering. Sjukhusbacken 

kompletteras med cykelkörfält på vardera sidan och uppställningsplats 

för väntande taxibilar. 

Under nybyggnaden fi nns möjlighet att skapa ett framtida parkerings-

garage som kopplas på det befi ntliga garaget och medger direkt entré 

till akuten även från garaget. 

För medarbetarna skapas en egen entré från Sjukhusbacken med 

möjlighet till cykelparkering i bekväm anslutning till omklädningsrum 

för att premiera cykelåkande.

Säkra trafi kfl öden

Ambulanstransporterna angör via en egen infart från Sjukhusbacken 

för att inte hindras av taxi, personbilar och gående. Detta ökar 

också säkerheten för besökare och patienter. En ambulanshall med 

uppställningsplatser under tak skapas på baksidan av nybyggnaden.

Vid hus 25 bildas en ny entréyta med angörning på ett lägre 

våningsplan anslutning till befi ntliga hissar och trappor. Nivåskillnaden 

mot bakomliggande sjukhuspark tas upp med ramper och trappor 

som kryssar över kulvertgången mellan hus 25 och hus 13 och ger 

möjlighet till att ta in dagsljus i kulverten. 

STRÅKEN FORMAR LANDSKAPET
Längs Sjukhusbacken formas en grässluttning där raka band tar 

upp sjukhusets linjer och förmedlar kontakten mot sjukhusbacken 

och vidare mot staden.  Banden skiftar i höjd, och knäcker sig uppåt 

längs backen med skarpa kanter av cortenplåt. En cortenskiva tar tag 

i korsningen mot Ringvägen och bildar entréskylt som annonsering 

mot staden. I banden inkorporeras även gång- och cykelväg till 

personalentré och entréplats.

Stora parkträd såsom bok, blodbok och lind planteras i de bredare 

banden. Träden svarar mot trädvolymen mot Ringvägen, tar ned 

husens skala och förstärker känslan av att gå genom en park upp mot 

sjukhuset på höjden.

Vid entréplatsen tar stora betongplattor upp gräsbandens riktning 

i marken, och ger en storskalig mönstring. Höjdskillnaden mot 

Sjukhusbacken tas upp i trappor och en låg sittvänlig mur. 

Ambulansinfarten utgör ett snitt genom gräsbanden från Sjukhus-

backen, medan den övre delen av ambulansgatan utgör ett hårdgjort 

band med grusade ytor för trädgrupper. 

Taket till ambulanshallen täcks av ett gräslandskap med högt böljande 

präriegräs. Inifrån sjukhuset läses takets band ihop med helheten som 

en del av landskapet. 

Fantasifulla fi gurer fungerar som lekskulpturer och färgglad 

markbeläggning skapar ett böljande landskap på gården vid 

barnakuten. Gården fungerar både som lekplats och som ett landskap 

som sätter igång fantasin då det betraktas inifrån sjukhuset. 
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[emerg��ns]EMERGENS samspel mellan enkla strukturer 
som formar ett komplext mönster

Strukturen, kommunikationsstråken och dispositionen av 

verksamheterna i byggnaden ger 

–   Generell struktur som följer Locums konceptprogram för 

skalbyggnad och anpassas till de tomtspecifi ka förutsättningarna 

–   Tydlig kommunikationsstruktur som enkelt kopplas till den befi ntliga 

byggnadens kommunikationsstråk

–   Goda dagsljusbelysta lokaler med gröna ljusgårdar som skapar 

kontakt mellan verksamheterna och för in dagsljus

–   Fördelning av verksamheterna så att kritiska samband till 

verksamheter i det befi ntliga sjukhuset placeras i samma 

våningsplan 

STRUKTUR FÖR FRAMTIDA FÖRÄNDRING 
Varje huvudvåningsplan är uppdelat i fyra enheter med 

sammanhängande verksamhetsytor om cirka 970 kvm. Enheterna kan 

separeras och användas oberoende av varandra samtidigt som de 

också fungerar som integrerade delar av hela våningsplanet. 

Genom fl era kommunikationsstråk möjliggörs samverkan mellan olika 

enheter på fl era sätt. Emergens skapar därför en optimal kombination 

av byggnadsstrukturellt separerade delar för framtida förändringar, 

och en god lösning för dagens verksamhetsprogram med krav på 

samverkan inom och mellan funktionsenheter. 

Teknisk försörjning ordnas med vertikala tekniktorn som har 

aggregatrum på varje våningsplan. Utöver tekniktornen fi nns 

kompletterande teknikutrymmen för el. Försörjnings- och 

kommunikationsstrukturen är placerade utanför verksamhetsytorna.

För operationsavdelningarnas ventilation skapas en teknikvåning 

mellan de två verksamhetsplanen. Teknikvåningen ges samma 

våningshöjd som övriga våningsplan för önskad generalitet. 

Vid entrén fi nns en femte skalbyggnadsenhet i två våningsplan, som i 

sin bortre ände kopplas till det befi ntliga byggnaden. 

Kommunikationsstruktur för oberoende samband

Nybyggnaden har två lägen för hissar och trappor. Det västra 

läget får en större tyngd eftersom det är där kopplingen till den 

befi ntliga byggnaden sker och i anslutning till den som akutentrén 

och ambulansintaget placeras. Den västra hisshallen blir således 

huvudhisshall medan den östra får en mer intern funktion.

Genom en neutral horisontell förbindelse mellan de två hisshallarna 

kan alla enheterna i respektive våningsplan kopplas direkt till den 

huvudhisshallen och därmed till den befi ntliga byggnadsstrukturen. 
På så sätt skapas förutsättningar för horisontella transporter från varje 

verksamhetsdel till exempelvis neonatalavdelning och IVA-avdelningar 

i den befi ntliga byggnaden utan att störa intilliggande verksamhet. 

Det sammankopplande stråket rör sig genom en spännande ljusgård 

med gröna terrasser som knyter ihop verksamhteterna och för ner 

dagsljus. Stråket ansluter direkt till korridorläget i den befi ntliga 

byggnad 07.

På så sätt integreras nybyggnaden i Södersjukhusets 

kommunikationsstruktur med huvudfl ödet för personal - säng och 

varutransporter i plan - 1, huvudkommunikationsstråket för gående i 

plan 0 och mer interna horisontella samband på övriga våningsplan.

Horisontella samband samband uppnås i plan -1, 1 och 4. För 

att komplettera huvudstråket i plan 0 får detta passera igenom 

nybyggnaden på en mezzaninvåning. 

PRIORITERADE SAMBAND
Verksamheterna fördelas i nybyggnaden med hänsyn till intilliggande 

befi ntliga verksamheter så att behovet av vertikala transporter 

minimeras:

–  Steriltekniskt centrum placeras på plan -2 för smidig access från 

varumottagningen.

–   Akutmottagningen placeras på plan -1 i direkt anslutning till 

bilddiagnostiskt centrum. 

– Förlossning och BB placeras på plan 1 och 2,5 för nära anslutning 

till befi ntlig neonatalavdelning på plan 1.

–   Akutoperation placeras på plan 4, dvs på samma våningsplan som 

intensivvårdsavdelningarna. 

–   Elektiv operation och dagkirurgi placeras på plan 7 ovanför den 

mellanliggande teknikvåningen. 

–   Administrations- och personallokaler för operationsverksamheten 

placeras på plan 5,5 i den del av teknikvåningen som inte krävs för 

operationsventilation. 

NODER FÖR SEPARERADE FLÖDEN
Vid anpassning av byggnaden för den programskrivna verksamheten 

kan hissarna ges olika funktion. På så vis skapas noder för olika 

fl öden som också påverkar placeringen av viktiga funktioner inom 

verksamheterna.

Huvudhisshallen delas i två noder:

–   en akutnod med två akut-/IVA-hissar i södra delen i nära anslutning 

till ambulansintaget och

–   en patient- och besökarnod i norra delen närmast akutentrén 

och huvudkorridorstråket i hus 07. I denna kan två hissar 

disponeras för transporter av patienter i säng och varor, och 

två hissar användas för gående patienter/besökare. Dessa två 

hissar kan också användas för direkttransport från akutentrén till 

förlossningsavdelningarna genom prioriterad styrning.

Den interna hisshallen hanterar två separerade fl öden:

–   ett för sterilt gods från sterilcentrum direkt in till sterilförråd inom 

verksamheterna

–   ett för övriga personal- och varutransporter, samt för använt gods 

som ska till sterilcentrum.

Denna uppdelning av fl ödena gör att våningsplanen med fördel 

disponeras så att receptioner/mottagningsfunktioner placeras närmast 

patient-/besöksnoden,  akuta verksamheter i anslutning till akut-/IVA-

hissarna och mer interna funktioner i den inre interna hisshallen. Över 

tid kan hissarnas funktioner förändras om verksamheten i byggnaden 

ändras.

 

Utöver dessa hissar fi nns två nya varuhissar i anslutning till byggnad 

13/14 för transporter mellan plan -1 och -2 av det stora varufl ödet från 

varumottagningen till sterilcentrum. 

Utbyggnad och utveckling

Den nya byggnaden är placerad så att den kan byggas medan 

huvuddelen av den befi ntliga akutverksamheten är igång. Dock  med 

undantag för ambulanshallen vars funktion måste lösas på annat sätt 

under byggtiden.

I anslutning till förbindelsegången medger förslaget möjlighet till 

ytterligare nybyggnad på gården ovanför barnakuten. Denna 

byggnad skulle vara särskilt lämpad för neonatalavdelning på 

plan 1, akutvårdsavdelning (AVA) på plan 2,5 och observations-

platser för intensivvård (IVA) på plan 4. 

Vid en vidare utbyggnad enligt fastighetsutvecklingsplanen kan 

den östra hisshallen förbindas till gaveln på byggnad 13 och 

vidare till en framtida nybyggnad mellan byggnad 25 

och byggnad 13. En framtida horisontell förbindelse 

till hus 25 är också möjlig.

TYDLIGA KOPPLINGAR 
Byggnadens våningshöjd väljs så att så många våningsplan 

som möjligt får direkt horisontell koppling till den befi ntliga 

byggnadsstrukturen. 

Huvudkopplingen till det befi ntliga sjukhuset sker i gaveln på 

byggnad 07 där nybyggnadens hissar och trappor överbryggar 

nivåskillnaderna mellan våningsplanen och kopplar sig till sjukhusets 

norra kommunikationsstråk. Med en ny förbindelsegång kopplas 

nybyggnaden även till det södra kommunikationsstråket i hisshallen i 

byggnad 13/14. 
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Fyra skalbyggnadsenheter grupperade två och två. 

Två enheter kopplas direkt till den befi ntliga byggnaden.

De två västra enheterna klipps itu för att ge plats åt en horisontell 

förbindelsegång som gör att alla fyra enheter kopplas till det befi ntliga 

sjukhuset oberoende av varandra.

I mellanrummet skapas ett terrasserat gårdsrum som binder samman 

och för in dagsljus. En femte lägre enhet adderas i väster. Gavlarna 

varieras.

Anestesi
För anestesi innebär en kon-

centration av operation, akut, 

förlossning och intensivvård 

att arbetet kan effektiviseras.

Bilddiagnostik - Operation
Bilddiagnostik ligger centralt 

i relation till operations-

avdelningarnas preoperativa 

enheter genom hissarna i 

nybyggnaden.

Operation - Intensivvård
De nya lokalerna för operation 

frigör lokaler i sjukhusets 

plan 4 som skulle fungera 

väl för  multidisciplinär 

intensivvård i nära samband 

med akutoperationsverksam-

heten. Genom att bygga en 

förbindelsegång på plan 4 

utanpå hus 07 skapas ostör-

da avdelningar med god 

horisontell kommunikation till 

operation och akut. 

Bef IVA på plan 4 ligger 

också väl till i förhållande till 

akutoperationsverksamheten.

En ny intensivvårdsavdelning, 

t ex för korttidsobservation, 

kan med fördel placeras 

i tänkt tillbyggnad vid 

förbindelsegången på plan 4.

Akut – Akutvårdsavdelning
Bef. akutvårdsavdelning 

(AVA) ligger långt ifrån akut-

mottagningen och skulle med 

fördel kunna fl yttas närmare 

akutmottagningen,  

t ex till plan 2,5 i föreslagen 

tillbyggnad vid förbindelse-

gången.

Förlossning – 
neonatalavdelning
Förlossning/BB placeras 

på plan 1 resp 2,5 i ny-

byggnaden. Genom förbin-

delsegången når man bef. 

neonatalavdelningar i hus 13 

och 14 i samma våningsplan.

En tillbyggnad intill 

förbindelse-gången skulle 

skapa goda förutsättningar för 

ytterligare neonatalvård.

Barnsjukvård
Barnakuten lokaliseras 

till gården i plan -1 i nära 

sammanhang till Sachsska 

barnsjukhuset. Lokaler 

för Sachska mottagning-

en fl yttas för att öppna 

kommunikationsstråket i plan 

0 l till lokaler som frigörs när 

barnakuten fl yttar. I denna 

del av sjukhuset skapas ett 

centrum för barnsjukvård.

Akut – Operation – 
Intensivvård
Via de nya akut-/IVA-hissarna 

når man akutoperationsavdel-

ningen på plan 4 och sedan 

vidare till intensivvårdsavdel-

ningar i samma plan.

Akut – Bilddiagnostik
Akutmottagningarna placeras 

på plan -1 i nära anslutning till 

akutröntgen på bilddiagnostik.

 Akut – vårdavdelningar
Genom central placering på 

plan -1 i kopplings-punkten 

mellan det norra och södra 

huvudstråket når man lätt 

samtliga vårdavdelningar.

Sterilcentrum – Operation
Sterilcentrum placeras med 

nära samband till varumot-

tagningen och i nära samband 

med operationsavdelningarna.



Planutsnitt pelare skala 1:50

Lösningen med balkramar medger håltagning och 

schakt ntill pelaren .
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Sektion skala 1:50

I verksamhetsenheternas korridorzon placeras installationer lättåtkomligt ovanför undertak med nedfällningsbara 

luckor. Sprinkler placeras mellan luckorna och belysning orienteras till korridorens sidor för att inte blända patient 

som ligger i säng.

Kompletterande glasruta i 
operationssal
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Solskyddande gardin 
innanför ytterglas

FASAD MOT NORR FASAD MOT SÖDERKORRIDOR

FASAD MOT ÖST SKALA 1:200

Vy inifrån ljusgården Exempel på fasadvariation

skala 1:50 

1. Vitt opakglas 2250x2250

2. Vitt opakglas 1500x1500

3. Vitt opakglas 750x750

4. Granitkeramik, vit matt och blank, 375x750

5. Granitkeramik, vit matt och blank 375x375

1

2 3

4

5

4. SKIMRANDE VIT UTSIDA – VARM INSIDA

KONSTRUKTION FÖR GENERALITET
Stombjälklagen utförs som pelardäck med slät undersida och ingjutna 

ankarskenor i installationsstråken. Bjälklagen klarar de krav som 

ställs på laster och vibrationer samt medger håltagning med stor 

fl exibilitet. Innerpelare är av stål med H-tvärsnitt. Pelarna förses med 

balkramar som gjuts in i bjälklagen, istället för en topplåt. Denna 

lösning möjliggör schakt även i anslutning till pelare. Fasaden byggs 

av prefabricerade bröstningselement som fästs till stålpelare i fasad. 

Vibrationer av stötar minimeras av pelardäckets relativt stora massa 

och styvhet samt den isotropa bärningen. Stomstabiliteten löses med 

väggskivor vid trapphus och hisschakt. Tung utrustning kan enkelt 

hängas i taket med expanderinfästning utan att hänsyn behöver tas till 

spännarmering och liknande. Utkragningar bärs upp av snedsträvor 

intill pelarlinje. I fasaden förbereds transportöppningar för kommande 

intransportering av extremt skrymmande utrustning.

Moduler för generalitet och fl exibilitet

Byggnadsstommen anpassas till en modul med 9x9 meter mellan 

pelarna för optimal generalitet. Fasadens fönsterband är anpassade 

så att man kan ansluta väggar mot fasaden på c/c 1,5 meter. Vid 

behov av tätare placering av mellanväggar medger den upplösta 

fasadgestaltningen blinderingar i fönsterbandet.

GRÖNA RUM
En samlande grön ljusgård bildas mellan de två västra enheterna. 

Genom rummet går det sammankopplande kommunikationsstråket. 

Rummet är terrasserat och lokaler kan vid behov byggas ut i 

ljusgården för att skapa ytterligare kontakt mellan verksamheterna 

på var sida. Ljusgården för ner dagsljus till de intilliggande lokalerna. 

Terrasseringarna gör ljusgårdsrummet intimare och ger möjligheter 

att uppleva grönskan på terrasserna även för den som transporteras 

i säng. I den östra delen skapas en mindre ljusgård. Klängväxter 

såsom passionsblomma, klätterfi kus och murgröna får ta sig upp 

längs galler och stänger vilka spänner över rummet. 

De interiöra materialen förmedlar en ombonad och varm känsla, där 

människan står i centrum. Omsorgsfullt utformade detaljer i trä och 

grönska bidrar till en behaglig arbetsmiljö för de anställda och läkning 

för patienterna.

SKIMRANDE PÄRLA
Fasadens skimrande yta består av en yttre systemfasad med täta 

bröstningar av isolerade element med ytskikt av granitkeramik och 

glas av varierande storlek monterade med 3 mm springa mot dolt 

bärverk. Granitkeramiken och glaset  skapar två nyanser av vitt 

med matt respektive blank yta. De största skivorna görs av glas. 

Fönsterbandet med både lågt och högt sittande fönster skapar en 

variation i fasaden och vackert inramade utblickar inifrån. 

Konstruktivt är fasaden uppbyggd av betongelement med motgjuten 

isolering. Fönstren har isolerruta med lågt u-värde och öppningsbara 

delar med kopplade bågar. I sydfasaden kompletteras fönstren med 

en solskyddsgardin som refl ekterar bort solenergin. Solgardinen sitter 

väderskyddad bakom ett yttre glas i fönsterpartiet.
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EN BRA ARBETSDAG
Personalen som arbetar i den nya byggnaden får en egen entré på 

plan -2. Direkt innanför entrén fi nns en gemensam lounge för 

morgonkaffe och uthämtning av personalkläder. I anslutning till entrén 

fi nns också ett cykelrum. Lokalerna innanför rymmer omklädningsrum 

för samtliga verksamheter i byggnaden. 

För grönklädd personal skapas särskilda omklädningsrum med 

direkt koppling via de rena hissarna upp till operationsavdelningarna. 

Ljusgården för ner dagsljus till omklädningsrummen och binder 

rumsligt samman det nedre planet med våningarna uppåt.

STERILCENTRUM MED EFFEKTIVA FLÖDEN
Placeringen av steriltekniskt centrum på plan -2 medger ett 

rationellt varufl öde från sjukhusets varumottagning, samtidigt som 

medarbetarna får en attraktiv arbetsmiljö i dagsljusbelysta lokaler. 

Verksamheten organiseras runt en ljusgård och en sluss som ger 

optimala fl öden för smutsigt respektive rent gods. 

Varufl ödet från sjukhusets varumottagning leds via två nya varuhissar 

i anslutning till byggnad 13/14. På så sätt styrs varufl ödet undan så att 

det inte hindrar det akuta fl ödet.

Gods, förbrukningsmateriel och avfall lämnas och hämtas utifrån 

neutrala ytor samtidigt som alla funktioner kan nås inifrån sterilcentrum 

genom den gemensamma slussen. Sterilt gods transporteras direkt till 

operationsavdelningarna i separata rena hissar, som mynnar direkt i 

sterilförråd på respektive verksamhetsplan.

5. AKUTMOTTAGNING OCH STERILCENTRUM

HUVUDAXEL ENTRÉ - AMBULANSINTAG
Från akutmottagningens entré går en huvudaxel till ambulansintaget. 

På östra sidan om denna axel placeras vuxenakuten och på den 

västra sidan placeras gynakuten och AVK-mottagningen i nybyggda 

respektive ombyggda lokaler. Längre in placeras barnakuten i en 

nybyggnad på gården i direkt anslutning till ambulansintaget och i 

närhet av Sachsska barnsjukhuset. Via huvudkorridoren har man en 

central förbindelse till bilddiagnostiskt centrum. 

I ambulanshallen fi nns platser för snabb urlastning från ambulanser 

och IVA-bussar. Uppställningsplatserna är placerade så att ambu-

lanserna snabbt kan köra ut vid utryckning. Intill till ambulansintaget 

ligger akutrum för stabilisering och återupplivning, akutröntgen CT 

och akutrum för barn. Dessa funktioner når man också enkelt från 

helikopterlandningsplatsen via det befi ntliga södra stråket på plan -1. 

Två separerade akut-/IVA-hissar ger prioriterad vertikal transport till 

operation, förlossning och intensivvårdsavdelningar.

Sachsska barnsjukhusets mottagning föreslås fl yttas till ombyggda 

lokaler i barnakutens tidigare lokaler på plan 0 i byggnad 13 för att 

kunna öppna upp plan 0 i byggnad 07 för kommunikationsstråket 

från huvudentrén. I de frigjorda lokalerna intill stråket föreslås 

administrationen för akutmottagningen placeras.

AVK-mottagningens placering möjliggör diskret access både från 

ambulanshallen och från en möjlig ingång från parkeringsgaraget via 

trapphuset vid bilddiagnostik. 

Gårdar för lugn och välbefi nnande

Verksamheterna grupperas runt ljusgårdarna som för in dagsljus. På 

de invändiga terrasserna fi nns möjlighet till avskiljd väntan.

Fantasifulla fi gurer på gården vid barnakuten fungerar som 

lekskulpturer och färgglad markbeläggning skapar ett böljande 

landskap där små grupper av träd ger grönska. Gården utgör både 

lekplats och ett landskap som sätter igång fantasin då det betraktas 

inifrån sjukhuset. 

För AVK, gynakut och visningsrum skapas lugna gårdar med 

vegetation som ger avskildhet. Solljuset silar ner genom små träd 

som ginnalalönn och japanskt körsbär. Markytan består av grus 

och vattenspeglar. Insyn mellan olika verksamheter hindras genom 

skärmar av plexiglas vilka placeras fritt på gården.

AKUTMOTTAGNINGEN - SÖS HJÄRTA
Södersjukhuset är Nordens största akutsjukhus och 

akutmottagningen utgör hjärtat i verksamheten. 

Den nya akutmottagningen får en gemensam yttre entré 

för alla akuta patienter, även till förlossningen. I entréhallen sorteras 

och separeras fl ödena i ett yttre triage, där patienterna möter en 

tydlig och välkomnande reception. En gemensam entré skapar 

orienterbarhet och trygghet för patienterna och personalen får god 

överblick och kontroll på verksamheten. Hissarna till förlossningen nås 

direkt i den yttre entréhallen och dessa hissar styrs så att transport till 

förlossningsavdelningarna prioriteras.

Lättakuten och enheten Se & behandla placeras direkt norr om den 

yttre entrén, så att dessa fl öden skiljs av tidigt och inte korsar de mer 

allvarliga akutfl ödena. Den yttre entrén kan även avskiljas kvälls- och 

nattetid för att öka trygg- och säkerheten för både patienter och 

medarbetare. 
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Tydlig separering av fl öden på akutmottagningen.

Planutsnitt skala 1:200  Från arbetsstationen har man överblick över alla undersöknings-

rum och  observationsplatser. Två arbetsstationer kan lätt samverka
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Vy från huvudhisshallen mot akutentrén
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6. FÖRLOSSNING OCH BB

FASAD MOT SÖDER SKALA 1:200

FÖRLOSSNING OCH BB I SAMVERKAN 
Förlossnings- och BB-enheterna placeras med två verksamhetsenheter 

vardera på plan 1 och plan 2,5. Våningarna är i princip identiska, men 

plan 1 rymmer även antenatalavdelningen i fl ygeln ovanför entrén. I plan 

1 fi nns horisontell koppling till de befi ntliga neonatalavdelningarna och 

en möjlighet till vidare utbyggnad med ytterligare en neonatalavdelning 

kopplad till den nya förbindelsegången.

Verksamheterna består av en förlossningsenhet på södra sidan och en 

BB-enhet på norra sidan. Mellan de två förlossningsenheterna ligger en 

gemensam operationssal för akuta kejsarsnitt. Operationssalens placering 

i närheten av sterilhissen ger förutsättningar för samverkan med övrig 

operationsverksamhet, liksom för direkta leveranser från sterilcentrum till 

sterilförråden. 

Besökare till BB hänvisas till hissarna i huvudhisshallen och kan röra sig 

genom ljusgården till respektive avdelning. En reception med väntrum och 

intilliggande mottagningsrum möter patienter som anländer med hissarna.

Lokalprogrammet har organiserats för att öka samverkan både mellan 

förlossning och BB liksom mellan de båda verksamhetsplanen. De 

funktioner som är gemensamma för alla enheter fördelas mellan 

båda plan och ligger med direkt anslutning till den östra hisshallen. 

Ledningsfunktioner förläggs så att de enkelt kan samarbeta. Stöd-

funktioner centreras på respektive enhet runt ljusgårdarna, där även 

stråken för tvärkommunikation förläggs. Ljusgårdarna och terrasserna 

utgör en resurs för både medarbetare och väntande eller nyblivna 

föräldrar. 

LEKPLATS AMBULANSHALL

FÖRLOSSNING OCH BB 
PLAN 1 OCH 2,5  SKALA 1:400

0 20 m



Operationsverksamheten fördelas på två plan med en mellan-

liggande teknikvåning. Akut operationsverksamhet förläggs till plan 

4, med möjlighet till snabb horisontell förfl yttning till intensivvårds-

avdelningarna på samma våningsplan. Elektiva operationer och 

dagkirurgi förläggs till plan 7. På den mellanliggande teknikvåningen 

ryms de administrations- och personallokaler som är gemensamma 

för de två operationsverksamheterna. 

Den pre-/postoperativa enheten placeras närmast huvudhisshallen 

med patienthissarna. I anslutning till ljusgården fi nns reception och 

väntplatser. Sängplatserna för preopenheten och övervaknings-

platserna för postop placeras intill varandra med möjlighet till 

förskjutning av gränsen mellan pre och post för ett fl exibelt nyttjande 

under dagen. På plan 7 är den pre- och postoperativa enheten 

gemensam för dagkirurgin och den elektiva vården med möjlighet till 

ett rationellt utnyttjande av personal. Från uppvakningsplatserna har 

man en storslagen utsikt över Södermalm.

För operation ryms tre funktionsenheter med 4-6 operationssalar 

vardera. På plan 4 placeras special/traumasalarna med tillhörande 

manöverrum för röntgen/CT på södra sidan i anslutning till akut/IVA-

hissarna med direktaccess genom akutslussen. Operationssalarna 

grupperas två och två med mellanliggande uppdukningsrum. Från 

sambandscentralerna koordineras verksamheterna.

På plan 7 placeras en operationssal för infektionspatienter med 

separat sluss från akuthissarna. För urologioperationer fi nns 

operationssalar med mellanliggande desinfektionsrum.

EFFEKTIV FÖRSÖRJNING
Sterilt gods anländer färdigt på galler i vagnar från sterilcentralen 

på plan -2 genom de rena hissarna direkt till sterilförråden. Använt 

gods transporteras i de interna hissarna ner till diskinlämningen i 

sterilcentrum.

Anpassningen till operationsverksamheten medför att den neutrala 

förbindelsen genom ljusgården inte behövs på plan 4 och 7, eftersom 

alla transporter på dessa plan ska gå genom pre-/postop-enheten. En 

neutral förbindelse kan lätt skapas i efterhand om verksamheten skulle 

ändras.

På teknikvåningen placeras luftbehandlingsaggregat, efterbehand-

lingsutrustning för ventilationssystem och lokala kylare etc för 

operationsverksamheten. Luft och media till operationssalarna 

fördelas ovanifrån respektive underifrån till de två operationsplanen.   

Luftbehandlingsaggregaten dimensioneras för att klara renhetskravet 

på <5 CFU/m3. Frånluft sugs vid golv och tak genom kanaler i 

väggen. Tilluft till det övre planet kanaliseras i installationszonen i de 

tjockare korridorväggarna för distribution med zoninblåsning ovanför 

operationsytan med t ex LAF-tak. Installationsram eller pendlar för 

operationsutrustning kan värderas i kommande skede.

I operationssalarna monteras ett inre glas för att få en helt slät väggyta 

utan partikelsamlande horisontella ytor.
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7. OPERATION

Luftföringsprincip i operationssal för att klara renhetskravet <5 CFU/m3
 

TEKNIK OCH ADMINISTRATION  
PLAN 5,5 SKALA 1:400

0 20 m

OPERATION PLAN 7 SKALA 1:400

0 20 m

OPERATION  PLAN 4 SKALA 1:400

0 20 m

Planutsnitt skala 1:200

Operationssalarna placeras i grupper två och två med mellanliggande 

uppdukningsrum och nisch för kirurgisk handtvätt. 
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8. DET ROBUSTA SJUKHUSET
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Den tekniska försörjningen placeras i 6 tekniktorn så att varje enhet kan försörjas från två håll utan 

att verksamheten inom enheten störs. Enheterna brandavskiljs från hisshallar och ljusgårdar.

Hög temperaturverkningsgrad

Vi föreslår rekuperativa värmeåtervinningssystem med effektiva 

värmeväxlare i från- och tilluften, som ger hög temperaturverknings-

grad. Tekniken eliminerar risken för överföring av smittoämnen i 

frånluften till tilluften, vilket är enormt viktigt i vårdmiljöer. Systemet 

kan dessutom nyttja evaporativ kylning sommartid där värmeväxlarens 

frånlufts-del begjuts med vatten. Vattentillförseln kan ske antingen 

med vatten från reservvattentäkten, som därmed får en nyttig 

motionsdrift, eller med sjövatten från Årstaviken. 

Kyla

Köldbärare från en ny kylcentral i plan -6 för nybyggnaden samman-

kopplas med befi ntligt köldbärarsystem för en ömsesidig redundans.

Medicinska gaser

Av robusthetsskäl föreslås en reservcentral för medicinska gaser i 

nybyggnaden. Denna utrustas med gasfl askor i fl askpaket och är 

åtkomlig för fl askbyte i fasad med bil. 

Tryckluft

Även för tryckluft är det önskvärt med reservanordningar i den 

nya byggnaden. En kompressorcentral placeras i teknikrum på 

plan -6. Vätskekylda aggregat möjliggör återvinning av värme från 

kompressoranläggningarna. 

Vatten och avlopp

Avloppssystemet ges en generell utformning med en täthet som 

möjliggör avvattning av alla ytor och därmed fri placering av 

våtenheter. Ombyggnad kan då ske utan att huvudstrukturen 

förändras. Tekniktornen innehåll schakt för rörsystem. Avledning sker 

via befi ntligt system inom Södersjukhuset. Reservvatten-försörjning 

med vatten från borrad brunn inom sjukhusområdet bör utredas.

El

Elanläggningen ansluter till befi ntlig struktur med transformator, hög- 

och lågspänningsställverk i kulvertplan -6 och fördelningsutrymmen 

på respektive våningsplan.

Transportanläggningar

Alla hissar utformas med generella mått för säng- och varutransporter. 

För akuttransporter utformas extra stora hissar anpassade för 

intensivvård i hissen.

Sop- och tvättsuganläggning ansluts till befi ntliga system. Byggnaden 

förbereds för rörpostsystem och automatiskt trucksystem (AGV).

 

Hög brandsäkerhet

Byggnaden sprinklas vilket väsentligen höjer säkerhetsnivån. 

Våningsplanen är planerade med strategiskt placerade trapphus. 

Utrymning sker genom fyra nya trapphus varav två är placerade i 

fasad och medger snabb insats för räddningstjänsten. Varje enhet 

har tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, 

varav minst en utförs så att horisontell utrymning är möjlig. Hiss för 

utrymning och brandbekämpning fi nns i varje hisshall. 

Varje funktionell enhet utgör en egen brandcell. Strukturen medför en 

fl exibel uppdelning av brandceller då verksamheten ändras över tid.

Skydd mot brandgasspridning tillgodoses genom fl äktar i drift. Detta 

ökar tiden till kritiska förhållanden och ökar säkerheten för patienter, 

vårdpersonal och räddningstjänstens personal.

EMERGENS
Förslaget är uppbyggt av enkla moduler som skapar ett system 

som rymmer verksamhetens komplexa krav för en sjukvård i 

världsklass och även tar höjd för framtida krav. Effektiva fl öden och 

dagsljusbelysta lokaler skapar en god och säker miljö för medarbetare 

och patienter på nordens största akutsjukhus. Den nya byggnaden 

växer fram, emergerar, ur enkla komponenter och kompletterar och 

förhöjer Södersjukhuset som helhet för lång tid framåt. 

ENERGIEFFEKTIV BYGGNAD
Ett klokt val av byggnadsstruktur och tekniska 

system minimerar påverkan på miljön. Följande 

lösningar skapar en mycket energieffektiv byggnad:

–   Tung fasad och stomme som lagrar solenergin 

–   Optimal fördelning av mängden fönster i fasaden 

 i förhållande till golvytan

–   Solskydd som hindrar värmeinstrålningen 

–   Lågt u-värde på glasytorna

–  Energiåtervinning från avluft och centralutrustningar

– Hög temperaturverkningsgrad

–   Ventilationssystem som ger låga lufthastigheter

– Närvarostyrning av luftfl öden och belysning 

– Belysningsarmaturer med ljusreglering som anpassar 

 belysningen efter behov

Genom att samla all fastighetsinformation i ett webbaserat system 

tillgängligt för såväl verksamheten som fastighetsägare och drift-

operatör skapas förutsättningar för att alla aktörer ska kunna 

medverka till att optimera byggnadens energianvändning. 

Lokal produktion av energi

Vi föreslår en kombination av miljövänlig fjärrvärme och bergvärme. 

Bergvärmen tas ut vintertid och återladdas sommartid. Fjärrvärme 

utgör sekundär resurs när bergvärme inte är tillräckligt, och som 

reserv för att tillgodose kravet på driftsäkerhet.

Grundkylning utgörs av naturlig kylning av lokalerna med sval luft 

nattetid och frikyla från uteluft från höst till vår. Nästa kylsteg utgörs av 

kylning via återladdning av borrhål i berg. Viss kompletterande kyla 

krävs i form av luft- eller vattenkylda vätskekylaggregat. 

Värmelager i borrhål i berg kan sannolikt ge ett överskott av värme 

och kyla till det övriga sjukhuset under vissa delar av året. Solfångare 

och solceller placerade på nybyggnadens tak omvandlar solenergi till 

värme och/eller el.

Vi föreslår att returvatten från fjärrvärmesystemens används som 

värmekälla till värmepumpar och att sjövatten från Årstaviken används 

som värmekälla till värmepump och som källa till kylning inom 

byggnaden. Vatten kan pumpas fram och åter genom en befi ntlig 

kulvert som ansluts till Årstaviken.

DET ROBUSTA SJUKHUSET
Försörjningssäkerhet och robusthet

Teknisk försörjningssäkerhet är en huvudfråga för ett akutsjukhus. 

Avbrott i yttre försörjning av el, tele, vatten och värme får inte 

medföra allvarliga konsekvenser för vårdverksamheten. Följande 

krävs för att den nya akutbyggnaden klarar de riktlinjer som anges i 

Krisberedskapsmyndighetens skrift Det Robusta Sjukhuset (DRS): 

El

Befi ntlig reservkraftsanläggnning kompletteras så att den täcker 

behovet för den nya byggnaden. UPS-kraft krävs för begränsade 

system, exempelvis livsuppehållande utrustning, datorer och 

datahallar.

Vatten 

Befi ntlig anläggning för reservvatten uppfyller inte rekommen-

dationerna enligt DRS. Detta måste åtgärdas och samordnas med 

planering av borrning för bergvärmelager.

Värme 

Befi ntliga reservpannor är tagna ur drift och kan inte iordningställas 

i ett driftdugligt skick. Reservvärmeförsörjningen behöver därför ses 

över i samband med planeringen av den nya byggnaden. Föreslagen 

kombination av fjärrvärme och bergvärme ger betydligt bättre 

driftsäkerhet.

TYDLIG FÖRSÖRJNINGSSTRUKTUR
De tekniska systemen väljs utifrån livscykelberäkningar (LCC) 

baserade på idag kända tekniker, men anläggningarna förbereds 

för komplettering med framtida tekniker för att så effektiva och 

funktionssäkra anläggningar som möjligt skall försörja byggnaderna 

över tiden. 

Befi ntligt tekniskt kulvertsystem i plan -6 förlängs in under 

nybyggnaden. Ringmatning av viktiga media sker i ett kulvertplan 

direkt under byggnaden på plan -3. Verksamheterna försörjs via 

sex tekniktorn och mindre elutrymmen på varje våningsplan. För 

operationsverksamhetens krav anordnas en särskild teknikvåning 

på plan 5,5. Teknikutrymmena är dimensionerade för nödvändiga 

reservutrymmen.

Luftbehandling

God energieffektivitet skapas med en systemuppbyggnad som ger 

låga lufthastigheter i såväl luftbehandlingsaggregat som i till- och 

frånluftskanaler. En symmetrisk utformning av kanalsystemen bidrar till 

att minimera tryckförlusterna och därmed minskar energibehovet för 

fl äktdrift. 

Tekniktornen innehåller separata luftbehandlingsaggregat för 

respektive våning. Luftintag sker direkt i fasadväggen utom på 

de nedre våningsplanen, där luft tas in från ovanförliggande plan. 

Avluften släpps ovan yttertak. Med aggregat på varje våningsplan 

minskar behovet av schaktytor. Tekniktornen placeras så att 

horisontella kanaldragningar inte överstiger en längd på 25–30 meter. 

Begränsade kanallängder bidrar till energieffektiviseringen, möjliggör 

redundans samt ger god ljudmiljö. Genom tekniktornens placering kan 

verksamheter byggas om utan att störa intilliggande verksamheter. Vy över sjukhusområdet från sydöst

AREAREDOVISNING VERKSAM- KOMMUNI- LJUSGÅRD TEKNIK TOTALT/

(kvm BTA) HETSYTOR KATION VÅNING

NYBYGGNAD

PLAN 7 5 421

OPERATION 4 213 579 97 532

PLAN 5,5 5 515

OPERATION Personal/Adm 1 517 548 54 532
TEKNIK Operationsventilation 2 864

PLAN 4

OPERATION 4 116 687 88 532 5 423

PLAN 2,5

FÖRLOSSNING/BB 4 069 800 10 530 5 409

PLAN 1 6 766

FÖRLOSSNING/BB 4 151 830 153 607
ANTENATAL 1 025

PLAN 0

KOMMUNIKATION 218 218

PLAN -1

AKUTMOTTAGNING 7 048 755 161 497 9 297

AMBULANSHALL 836

PLAN -2

STERILTEKNISKT CENTRUM 2 028 877 137 416 5 950

OMKLÄDNING 2 492

SUMMA NYBYGGNAD 31 495 5 294 700 6 510 43 999

OMBYGGNAD

HUS 07 PLAN 0

AKUT Administration 1 068 497 1 565

HUS 07 PLAN -1

AKUTMOTTAGNING 1 423 338 1 761

SUMMA OMBYGGNAD 2 491 835 3 326




